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TEN GELEIDE

 
Politici is niets menselijks vreemd. Net als iedereen staan ook zij bloot aan de verlei-
ding van de zonde. Omdat politici zich bij uitstek in de openbaarheid manifesteren, 
zullen zij daar in de regel ook verantwoording moeten afleggen over eventueel zon-
dig gedrag en erop worden afgerekend, zelfs als dat gedrag zich in de privésfeer heeft 
afgespeeld. Het kan dan gaan om zonden in morele zin, zoals onder andere de chris-
telijke traditie die kent, de zeven hoofdzonden bijvoorbeeld: superbia (hoogmoed), 
avaritia (hebzucht), luxuria (onkuisheid), invidia (jaloezie), gula (onmatigheid), ira 
(woede) en acedia (luiheid). Ondanks hun tijdgebonden karakter spelen zij nog steeds 
een belangrijke rol in de beoordeling van politici. Zo is het begrip (schending van de) 
‘integriteit’ als een afgeleide van de hoofdzonde avaritia in het openbaar bestuur de 
laatste jaren hoog op de agenda komen te staan. Denk slechts aan de ophef over het 
handelen van de Roermondse wethouder en voormalig Eerste Kamerlid Jos van Rey. 
Het blijkt overigens heel goed mogelijk de zeven morele hoofdzonden één op één te 
projecteren op het politieke bedrijf, zoals de Vlaamse oud-minister Steven Vanackere, 
overtuigd christendemocraat, laat zien in zijn prikkelende boek De eerste steen. Zeven 
hoofdzonden in politiek en samenleving.1 Daarmee is de conclusie gerechtvaardigd die 
Vanackeres geestverwant Sybrand van Haersma Buma onlangs trok: ‘Politiek is juist 
ook een morele ordening.’2

 Daarnaast kent het politieke bedrijf specifieke politieke zonden, handelingen die 
indruisen tegen de regels van het politieke spel, inbreuken op datgene wat als ‘goede poli-
tiek’ wordt beschouwd. Zo geldt het onjuist of onvolledig informeren van de Tweede 
Kamer door bewindslieden als een politieke doodzonde. Deze politieke zonde heeft ook 
afgelopen parlementair jaar weer een aantal keren geleid tot een forse stijging van de tem-
peratuur onder de Haagse kaasstolp, zoals in de parlementaire kroniek van dit jaarboek 
valt na te lezen. Maar ook ambtelijke fouten vallen onder de politieke zonden en beoor-
delingsfouten van een bewindspersoon. De lijst kan naar believen worden aangevuld.3

 Aanleiding genoeg dus om zonden in de politiek en politieke zonden dit jaar tot 
thema te maken van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis. De redactie heeft er de 
voorkeur aan gegeven de auteurs grote vrijheid toe te staan bij het definiëren van de 
begrippen (politieke) ‘zonde’ en ‘deugd’. Ook uit die verschillende invalshoeken blijkt, 
wellicht ten overvloede, hoe persoons-, cultuur- en tijdgebonden die begrippen zijn.
 Naast de artikelen bevat het jaarboek ook dit jaar weer een groot aantal bijdra-
gen die geheel of gedeeltelijk losstaan van het thema: een spraakmakend Kamerdebat, 
een interview, een fragment uit de notulen van de ministerraad, necrologieën – onder 
andere een over Willem Aantjes, van wiens hand wij regelmatig een bijdrage in het 
jaarboek mochten opnemen –, een parlementaire kroniek en boekbesprekingen. In 
het bijzonder vermeldenswaard zijn de herinneringen van Harry Notenboom aan de 
Nacht van Schmelzer, die hij vijftig jaar geleden als financieel specialist van de kvp van 
nabij meemaakte.

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een uitgave van het Centrum voor Par-
lementaire Geschiedenis, verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het 
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jaarboek wil in zo breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse 
parlementaire geschiedenis. Doorgaans liggen actuele thema’s of gebeurtenissen ten 
grondslag aan de onderwerpskeuze van de historische artikelen. In het jaarboek komen 
niet alleen wetenschappers aan het woord, maar ook journalisten en (oud-)politici. In 
alle bijdragen is het Nederlandse parlement in een nabij of ver verleden uitgangspunt 
van beschouwing; zijn positie en handelen sinds de opkomst van het parlementaire 
stelsel in 1848 staat steeds centraal.
 Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis kwam mede tot stand dankzij de steun 
van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis (Thom de Graaf 
[voorzitter], Sybrand van Haersma Buma [vicevoorzitter], Rutger Zwart [secretaris- 
penningmeester], Angelien Eijsink, Frank de Grave en Arie Slob) en de wetenschap-
pelijke raad (Remieg Aerts, Paul Bovend’Eert, Ruud Koole en Gerrit Voerman) die het 
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en de redactie met waardevolle adviezen 
terzijde stond. Onze dank gaat tevens uit naar Frank de Winter voor het zoeken naar 
illustraties en het opstellen van de lijst met afkortingen. Irene Helsen danken wij voor 
de secretariële ondersteuning.

Anne Bos
Jan Willem Brouwer
Hans Goslinga
Joris Oddens
Jan Ramakers
Hilde Reiding
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