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Ex Tempore 41 (2022) p. 92-98 
 

Kamernotulen als onuitputtelijke bron van kennis omtrent toestanden 
en opvattingen in het verleden 
Het Nijmeegse Centrum voor Parlementaire Geschiedenis bestudeert ze al vijftig jaar  
 
Johan van Merriënboer 
 
Stelling 10 van het proefschrift Parlement en pers in verhouding tot de overheid uit 1958 van 
Nico Cramer, de parlementaire redacteur van Het Parool, luidde: ‘De Handelingen der Staten-
Generaal, welke – naar algemeen oordeel – onontbeerlijk zijn voor het inzicht in de 
ontwikkeling der wetgeving, worden te weinig gebezigd als bron van kennis omtrent 
toestanden en opvattingen in het verleden.’1 Cramer werd in 1971 hoogleraar Parlementaire 
Geschiedenis in Leiden. Hetzelfde jaar richtte de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht Frans 
Duynstee het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) op. In het verzuilde Nederland 
van die dagen was dat geen toeval: als de Rijksuniversiteit Leiden er een mooie leerstoel 
bijkreeg, kon de Katholieke Universiteit Nijmegen niet achterblijven. 
 

 
1 N. Cramer, Parlement en pers in verhouding tot de overheid (Leiden 1958) toegevoegde stellingen, 3 p. 
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Het CPG-team in de Handelingenkamer in Den Haag, november 2018. © CPG 

Doelstelling van het CPG is het verrichten van onderzoek naar de parlementaire geschiedenis 
van Nederland sinds 1945 en het publiceren van de resultaten van dat onderzoek.2 De 
Handelingen zijn daarvoor de belangrijkste bron; ze beslaan tienduizenden pagina’s en daar 
komen elk jaar een paar honderd bij. CPG-medewerkers van het eerste uur werkten nog als 
monniken in een woestijn van Kamernotulen, maar in vijftig jaar heeft het instituut zich 
geleidelijk op de kaart gezet als nationaal expertisecentrum. 
 Er is forse winst geboekt sinds Cramer zijn stelling poneerde, maar nog altijd laten 
historici de Handelingen te vaak links liggen. Daarom is het goed deze bron eens in de 
schijnwerpers te zetten. Het gaat in feite om een enorme verzameling authentieke documenten 
in een voor iedereen beschikbaar online archief. Het verslag van de debatten – plenair en in 
commissieverband – is maar een beperkt onderdeel. Omvangrijker zijn de bijlagen met onder 
meer begrotingsstukken, beleidsnota’s, onderzoeksrapporten en de schriftelijke voorbereiding 
van wetsvoorstellen. Schriftelijke vragen zijn apart gebundeld in zogenaamde aanhangsels. 
Ook daarin kan een onderzoeker op pareltjes stuiten, bijvoorbeeld van Dries van Agt: 
 

 
2 Voor de doelstelling, de organisatie, de publicaties en de geschiedenis van het instituut zie: 
www.ru.nl/cpg/cpg/doelstelling-cpg/ en www.ru.nl/cpg/cpg-50-jaar/tijdlijn/ (geraadpleegd 4 februari 2022). 

https://www.ru.nl/cpg/cpg/doelstelling-cpg/
https://www.ru.nl/cpg/cpg-50-jaar/tijdlijn/
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    Bron: Handelingen II 1973-1974, Aanhangsel, 2495.3 

Wat zit er in dat online archief? Allereerst de gedigitaliseerde documenten uit de periode 
1814-1995 – in totaal 2,5 miljoen pagina’s. De Kamerdebatten werden vanaf 1849 woordelijk 
opgetekend. In 1857 besloot de Kamer eerdere vergaderingen te reconstrueren op basis van 
krantenartikelen, notulen en archiefstukken. De eerste vergadering vond plaats op 2 mei 
1814.4 Tweehonderd jaar later besloot diezelfde Kamer met ingang van het parlementaire jaar 
2015-2016 de documenten alleen nog digitaal ter beschikking te stellen. Sindsdien worden 
audiovisuele opnames van de debatten ook apart gearchiveerd bij het Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid. Vanuit de inventaris van het Kamermateriaal in het Nationaal Archief 
kan de onderzoeker rechtstreeks doorklikken naar de portal van Beeld en Geluid.5 

Parlementaire documenten vanaf 1995 waren altijd al online raadpleegbaar via 
overheid.nl.6 Op de website van de Tweede Kamer kunnen de debatten van 3 september 2019 

 
3 www.overheid.nl, Handelingen II 1973-1974, Aanhangsel, 2495, 
https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19731974/0000206367/1/pdf/SGD_19731974_0001819.pdf 
(geraadpleegd 4 februari 2022). 
4 Handelingen 1814, 2 mei 1814, 1-2. Het digitaliseringsproject duurde zeven jaar en werd afgerond in 2010. 
5 Annelies Cordes en Karolien Verbrugge, ‘Archivering van het audiovisuele materiaal van de Tweede Kamer bij 
Beeld en Geluid’, Od 73:5 (2019) 7-9 (https://publications.beeldengeluid.nl/pub/674). 
6 Tegenwoordig https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken/parlementair. Het materiaal uit de 
periode daarvoor (van de inmiddels opgeheven website statengeneraaldigitaal.nl) is daar ook te vinden: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken/historisch  (geraadpleegd 4 februari 2022). 

https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19731974/0000206367/1/pdf/SGD_19731974_0001819.pdf
https://publications.beeldengeluid.nl/pub/674
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken/parlementair
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken/historisch
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en daarna on demand bekeken worden en met de app Debat Direct kunnen sinds 2016 
openbare debatten en commissievergaderingen van een vergaderweek on demand of live 
worden gevolgd.7 De papieren versie van de Handelingen uit de periode 1814-1995 besloeg 
2200 vuistdikke boekbanden. De meeste bibliotheken en overheidsinstellingen hebben hun 
collectie inmiddels prijsgegeven aan de papierversnipperaar, enkele universiteitsbibliotheken 
gebruiken de banden nog als elegante stoffering van een studiezaal. De meest 
indrukwekkende fysieke opstelling is te vinden in de Handelingenkamer van de Tweede 
Kamer – de oude bibliotheek van het ministerie van Justitie – op het Binnenhof. De plank 
waar de jaargangen 1940-1945 zouden moeten staan is daar leeg gelaten ter herinnering aan 
de bezettingsperiode waarin het parlement niet bijeenkwam. 
 

 
Auteur aan de slag in de Handelingen [foto Anne Bos] 
 
Wat kan een historicus ermee? Het CPG gebruikt de Handelingen als basismateriaal voor de 
beschrijving van de lotgevallen van naoorlogse kabinetten, in navolging van de parlementair 
historici W.J. van Welderen baron Rengers en P.J. Oud. Dat was het doel dat Duynstee in 
1971 voor ogen had en dat door de jaren heen steeds op waardering kon rekenen. 
‘Parlementaire geschiedenis is onontbeerlijk. Het is onmogelijk in het heden zorgvuldig 
parlementair op te treden zonder enige kennis van wat er in vergelijkbare situaties is gebeurd’, 
stelde toenmalig VVD-Tweede Kamerlid Jan Kees Wiebenga in 1991 bij de presentatie van 
deel drie in de CPG-serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945.8 In 2022 
verschijnt het tiende deel, waarmee het instituut is aanbeland in 1982. De aanpak van het 
onderzoek is intussen gemoderniseerd en gesystematiseerd. De medewerkers van het CPG 
kozen voor een minder staatsrechtelijke en steviger historisch-wetenschappelijke inbedding 
van hun onderzoeksresultaten. Hoewel de digitale Handelingen tijdwinst opleveren, biedt de 
papieren versie praktische voordelen (snel vooruit- en terugbladeren bijvoorbeeld) plus de 

 
7 www.tweedekamer.nl/debat-direct; https://debatgemist.tweedekamer.nl/  (beide geraadpleegd 4 februari 
2022). 
8 Bijdrage Wiebenga in: ‘Het nut van parlementaire geschiedenis. Voordrachten gehouden tijdens de 
aanbieding van band A van het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951)’, Politiek(e) Opstellen 11-12 (1992) 11-
27, aldaar 20-21. 

https://www.tweedekamer.nl/debat-direct
https://debatgemist.tweedekamer.nl/
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bonus dat de onderzoeker het prettige idee heeft dat hij echt in het archief zit door het fysiek 
contact, de geur en de slijtageplekken. 

De Kamernotulen vormen een onuitputtelijke bron voor allerlei interessante 
toepassingen –van schijnbaar pretentieloze wandelingen door de Handelingen tot 
opsporingsacties en diepgravend onderzoek naar de ontwikkeling van bepaalde politieke 
concepten. Het is een virtueel museum en historisch laboratorium tegelijk. Ter illustratie 
enkele voorbeelden. 
 
Opsporing  
In het pre-digitale tijdperk legde een fractiemedewerker het instituut ooit de vraag voor waar 
hij de uitspraak van minister van Justitie Carel Polak kon vinden dat democratie niets voor 
bange mensen zou zijn. Indertijd – Delpher bestond ook nog niet – was daar geen beginnen 
aan; nu vind je dat snel met de juiste zoektermen en enkele muisklikken.   Het beroemde 
citaat blijkt een geïmproviseerd antwoord op een mondelinge vraag over de toelating van 
Duitse en Franse studentenleiders in Nederland in mei 1968: 

  
De democratie is niet een staatsvorm voor bange mensen, niet voor mensen 
die voor elke politieke beweging of elke politieke verandering angstig zijn. 
Wij mogen niet de orde en rust bij voorbaat stellen boven de vrijheid van het 
woord en de vrijheid van meningsuiting. Ook de vrijheid van degenen die er 
prijs op stellen, dergelijke mensen te horen, moeten wij zoveel mogelijk 
eerbiedigen. In dit geval hebben wij die gesteld boven bij voorbaat een vrees 
voor het verstoren van de orde.9  
 

Een onderzoeker vindt bijvoorbeeld ook snel de weg naar maidenspeeches van prominente 
Kamerleden, het ‘debuut’ van Adolf Hitler (18 maart 1924) of de eerste verwijzing naar de 
‘positieve grondhouding’ van premier Lubbers (23 november 1982) – hij zal dan meteen 
ontdekken dat dit begrip al eerder werd gemunt door Van Agt (op 21 oktober 1976). Het 
materiaal biedt eindeloos veel mogelijkheden voor dit soort speurtochten.    
 

 
 
Minister van Justitie Polak in de Tweede Kamer, oktober 1969 [Foto: Bert Verhoeff, Nationaal Archief/Anefo] 
 

 
9 Handelingen II 1967-1968, 22 mei 1968, 2131-2132. 



6 
 

Onderzoekslaboratorium  
In de serie Parlementaire Geschiedenis staan de vragen centraal hoe parlement en kabinet in 
Nederland in een zekere periode en binnen een bepaalde context functioneerden, wie erin 
slaagden politieke doelstellingen te verwezenlijken en hoe dat dan gerealiseerd werd. Bij zijn 
zoektocht richt het CPG zich vooral op de Handelingen. Dat digitale ‘lab’ leent zich ook goed 
voor het verzamelen van kwantitatieve gegevens – zoals een analyse van stemmingen of 
ingediende moties – en het uitvoeren van proeven. Een zoekopdracht met het steekwoord 
‘onbehagen’ levert bijvoorbeeld het volgende beeld op: 
 

 
‘Onbehagen’ in het parlement, 1959-1983 

 
De gedigitaliseerde Handelingen zijn verder bij uitstek geschikt voor fundamenteel onderzoek 
naar politieke concepten. Van ‘socialisme’ (vanaf 1848) en ‘fascisme’ (vanaf 1921) tot ‘no-
nonsense’ (gemunt door minister Jan de Koning in 1980), ‘multiculturele samenleving’ en 
‘islamitisch fundamentalisme’. Het begrip ‘polarisatie’, bijvoorbeeld, sloeg tot 1960 alleen op 
een bepaald aspect in het productieproces van suiker. D’66-leider Hans van Mierlo was op 29 
februari 1968 de eerste die het in de Tweede Kamer gebruikte voor de strategie om politieke 
tegenstellingen tussen links en rechts te verduidelijken c.q. op de spits te drijven teneinde de 
confessionele middenpartijen op te blazen.10 Een ander voorbeeld. Het etiket ‘neoliberalisme’ 
plakten ministers en Kamerleden omstreeks 1970 op de economische orde die in het kader 
van de EEG werd nagestreefd en die zich moeilijk liet rijmen met een aantal corporatistische 
elementen van het poldermodel. Tien jaar later sloeg het vooral op praktisch economisch 
beleid en stelde men de klassieke neoliberale aanpak tegenover een dirigistische benadering.11 
  
Wandelingen door de Handelingen  
Naar analogie van het boek Wandelingen door de Handelingen van Nico Cramer uit 1974 
(met fragmenten die volgens Cramer het werk van 125 jaar stenografische dienst ‘het aardigst 
illustreren’12) bieden de Kamernotulen volop mogelijkheden om te grasduinen. Waarover 

 
10 Handelingen II 1967-1968, 29 februari 1968, 1512. 
11 Zie bijvoorbeeld Handelingen II 1968-1969, 9 september 1969, 3735 (Oele); Handelingen I 1969-1970, 16 
december 1969, 190 (Albeda); Handelingen II 1981-1982, UCV 3, 7 december 1981, 3-36 (Terlouw) en 
Handelingen II 1981-1982, 25 februari 1982, 2405 (Van Iersel). 
12 N. Cramer, Wandelingen door de Handelingen (Den Haag 1974) XII. 
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sprak de Kamer vandaag precies x jaar geleden? Zijn er precedenten uit het verleden – kan de 
kritiek van Wilders op de islam vergeleken worden met het naoorlogse antipapisme van SGP-
leider Van Dis? De onderzoeker kan authentieke mededelingen en motiveringen van cruciale 
besluiten vinden (over de invoering van de leerplicht, de veroordeling van prins Bernhard in 
de Lockheedaffaire, de plaatsing van kruisraketten), ‘memorabele debatten’13 en 
indrukwekkende redes van politieke kopstukken. Naoorlogse bijdragen van minister-president 
Drees (PvdA) en de Tweede Kamerleden Oud (VVD), Bakker (CPN) en Schutte (GPV) zijn 
meestal zeer de moeite waard. De laatste begon vaak met een uitstekend kort overzicht van de 
voorgeschiedenis van een bepaald debat. Eerste Kamerleden wisten dat en maakten daar ruim 
gebruik van. Al met al lenen Kamerstukken zich dus ook prima voor een bloemlezing gericht 
op de verdieping van kennis en de popularisering van de Handelingen als historische bron – 
voor een breed publiek.        
 

 

 
13 Bijvoorbeeld als spin-off van het onderzoek van het CPG naar de jaren zeventig: 
www.ru.nl/cpg/onderzoek/lopend-onderzoek/jaren-zeventig/ (geraadpleegd 4 februari 2022). 

http://www.ru.nl/cpg/onderzoek/lopend-onderzoek/jaren-zeventig/
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