
Verslag van de  
Stichting Parlementaire Geschiedenis  

over het jaar 2021 

Stichtingsbestuur 
Het bestuur van de Stichting kende in 2021 de volgende samenstelling: 

- mr. Th.C. de Graaf, voorzitter
- dr. R.S. Zwart, secretaris-penningmeester
- dr. K.M. Buitenweg
- Dr. K.H.D.M. Dijkhoff
- Dr. H.P.M. Knapen  (tot september 2021)
- mr. C.G. van der Staaij

Ondersteuning: 
Het bestuur van de Stichting werd secretarieel bijgestaan door mw. H.F.M.J. Helsen van het Centrum voor 
Parlementaire Geschiedenis (CPG). De financiële administratie werd verzorgd door Sanne Voesten en Jorien van 
Soest van de Dienst Control, Informatie en Financiën, afd. CFA van de Radboud Universiteit te Nijmegen. 

Bestuursvergaderingen: 
Naast partieel overleg met de directeur door voorzitter en/of secretaris-penningmeester vergaderde het bestuur in 
2021 tweemaal, namelijk in juni en in november. Beide vergaderingen vonden via videoverbinding plaats en 
werden door de directeur van het CPG, prof. dr. Carla van Baalen, bijgewoond.  

Vergadering van 8 juni 2021: 
1. De directeur heeft aangegeven eind van het jaar met pensioen te gaan. Namens het bestuur zal dhr. Zwart

zitting nemen in de benoemingsadviescommissie.
2. Het bestuur keurt de jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 goed. De Stichting heeft het jaar 2021

afgesloten met een negatief saldo van 129k. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door de (eenmalige)
bijdrage aan de Lubbers-biografie en de extra impuls die vanuit de reserve is gedaan. Het eigen vermogen
bedraagt ultimo 2021 ongeveer € 325k.

3. Het ministerie van OCW heeft besloten om de komende vier jaar de Stichting te ondersteunen met een
jaarlijkse bijdrage van 100k. Hiermee is de bijdrage vanuit de Stichting nagenoeg op hetzelfde niveau als die
van de Universiteit.

Vergadering van 9 november 2021: 
1. De begroting voor het jaar 2022 wordt vastgesteld. Ook in 2022 zal het stichtingsbestuur een extra impuls

beschikbaar stellen van 50k.
2. Dit is de laatste vergadering van de directeur. In 2022 volgt het officiële afscheid.
3. De voorzitter meldt dat dhr. Vendrik bereid is volgend jaar zitting te nemen in het Stichtingsbestuur.

Publicaties: 
Het CPG-Jaarboek, online gepresenteerd op de derde dinsdag van november, had als thema Wetenschap en 
Politiek. Tot de sprekers behoorden Jaap van Dissel, voorzitter van het Outbreak Management Team, en Jan 
Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer. Een volledig overzicht van de vanuit het CPG en zijn 
medewerkers verschenen publicaties is opgenomen in het Jaarverslag van het CPG. 

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG): 
Het CPG is een zelfstandige en onafhankelijke eenheid binnen de Faculteit der Letteren van de Radboud 
Universiteit. De Stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met het College van Bestuur van de Radboud 
Universiteit. Deze overeenkomst is laatstelijk in 2015 geactualiseerd. Directeur van het CPG is prof. dr. C. van 
Baalen, tevens hoogleraar aan de Radboud Universiteit. 

Wetenschappelijke Raad: 
De Raad adviseert de directeur en zo nodig het bestuur van de Stichting op wetenschappelijk gebied. De Raad 
bestond in 2021 uit de volgende leden: prof. mr. P.P.T. Bovend’Eert (namens de Radboud Universiteit, 
voorzitter), prof. dr. W. van Meurs (namens de Radboud Universiteit), prof. dr. RA. Koole en prof. dr. G. 
Voerman (beiden namens de Stichting Parlementaire Geschiedenis). 

Nijmegen, april 2022 
dr. R.S. Zwart, secretaris 


