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ARTIKELEN

Zonden in de politiek en politieke zonden

Integriteit in de Nederlandse parlementaire geschiedenis sinds het
midden van de negentiende eeuw

Toon Kerkhoff

Politieke integriteit in de schijnwerpers

Met haar befaamde uitspraak ‘een beetje integer kan niet’ gaf Ien Dales in 1992, achteraf 
gezien, het startschot voor hernieuwde aandacht voor integriteit in de Nederlandse 
politiek.1 In het kielzog van de overheid hebben de afgelopen decennia vele andere 
spelers misstanden aan de kaak gesteld en onderzocht, bewustwording gecreëerd en 
praktische assistentie verleend als het misging.2 Zeker de laatste jaren komen integri-
teitkwesties zodoende bijna dagelijks in het nieuws. Speurwerk van Vrij Nederland – in 
samenwerking met onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit 
Rotterdam – levert bovendien al enkele jaren een zogenaamde Politieke Integriteit-
index op.3 Leids onderzoek categoriseert, beschrijft en bestudeert corruptieschandalen 
en integriteitkwesties uit de periode 1945 tot nu.4 Ander onderzoek – er is uiteraard 
meer te noemen – is verricht naar corruptieschandalen in de Nederlandse geschiedenis 
tussen 1650 en 1950.5 

Een aanzienlijk deel van deze aandacht is bestemd voor de landelijke parlemen-
taire politiek, ook al hebben alle verdiepingen in het huis van Thorbecke natuurlijk 
te maken met integriteitkwesties – en het lokale niveau zelfs het meeste.6 Dat komt 
ongetwijfeld door de beeld- en beleidsbepalende rol van parlement en regering voor 
het openbaar bestuur als geheel en hun grotere zichtbaarheid in de media. Bovendien 
houdt de politiek natuurlijk ook zelf het thema integriteit in de schijnwerpers. De 
toename van het aantal schandalen versterkt ondertussen bij velen het idee van syste-
matische misstanden en ‘Haagse zakkenvullerij’. Dit ondermijnt het vertrouwen in de 
politiek en zorgt voor onrust en veelal verhitte discussies. 

In dit stuk wordt een bescheiden poging ondernomen om in al dat tumult pas op 
de plaats te maken. Drie vragen komen aan bod die dienen om enkele – noodzakelij-
kerwijs grove – ontwikkelingen te bespreken in debatten over en visies op politieke 
integriteit in de Nederlandse parlementaire geschiedenis vanaf het midden van de 
negentiende eeuw. Het zal niemand verbazen dat de grenzen van behoorlijk politiek 
gedrag in Nederland wel verschoven zijn in de loop der tijd. Tegelijkertijd bestaat hier-
over nog veel onduidelijkheid. Een eerste vraag is zodoende van conceptuele aard en 
gaat over de specifieke betekenis van politieke integriteit. Deze is verbonden aan het 
publieke van het politieke en de eigenheid van het politieke spel. Een tweede vraag 
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heeft betrekking op ontwikkelingen in het optreden van politiek en parlement zelf, 
namelijk hoe er in het parlementair debat zoal gesproken is over en gebruik is gemaakt 
van integriteit en welk beleid er zoal is gevoerd om integriteitschendingen te bespre-
ken, te bestrijden of te voorkomen. Een derde vraag vloeit voort uit de tweede en gaat 
over de politieke omgang met integriteitschandalen. Het onderstaande biedt uiteraard 
geen volledig beeld, maar helpt hopelijk wel om wat meer overzicht te krijgen en te 
dienen als brede ingang op de overige bijdragen in dit jaarboek.

De betekenis van politieke integriteit

Integriteit heeft in de meest ruime zin betrekking op heelheid of intact zijn. Een inte-
ger iemand is consistent, coherent en consequent. Je zegt wat je denkt en doet wat je 
zegt. Integriteit betekent ook vaak dat je gedrag vertoont dat past in een specifieke 
omgeving. Het begrip krijgt daarmee een morele lading. Het betekent dat iemand een 
bewuste en duidelijk gearticuleerde visie op ‘goed’ bestuur moet hebben en moet uit-
dragen. Integriteit wordt een waarde naast andere waarden: mensen moeten eerlijk, 
betrouwbaar, onkreukbaar, zorgvuldig, uitlegbaar, standvastig, rechtschapen én inte-
ger zijn.7 Definities van integriteit (er zijn er vele8) bevatten zodoende vaak zinsneden 
over het handelen in overeenstemming met wet en regel (i.e. legalistisch) en/of met 
algemeen aanvaarde morele waarden en normen (i.e. niet legalistisch). Gedrag dat 
juridisch in orde is, kan tegelijkertijd moreel problematisch zijn en andersom. Boven-
dien hangt de betekenis van integriteit altijd af van context (wie, waar, wanneer). Wat 
algemeen aanvaard is kan immers verkeren.

Het publieke karakter van de politiek

Politieke integriteit krijgt vooral betekenis vanwege het unieke publieke karakter van 
de politiek. Zeker in vergelijking tot de private sector wordt het handelen van politici 
altijd gewogen op basis van hun bijzondere verantwoordelijkheid en positie in het 
publieke domein. Essentieel is het bindende karakter en de grote reikwijdte van poli-
tieke beslissingen. In parlementaire debatten over corruptie en integriteit zijn, sinds 
de negentiende eeuw, het onderscheid tussen publiek en privaat en een beroep op het 
algemene, publieke belang standaardelementen geweest die vaak als eerste argumenten 
zijn ingebracht om iets niet goed te bevinden. 

Natuurlijk was en is er wel onenigheid over wat dat algemene belang dan zou moe-
ten zijn, maar schandalen over corruptie hebben deze fundamentele discussie juist altijd 
gefaciliteerd. Dit was al zo vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw9 en duurde 
voort in de negentiende en twintigste eeuw10 tot de dag van vandaag. Een grote rel eind 
jaren zestig van de twintigste eeuw is illustratief in dezen, toen tientallen loodsen uit de 
Amsterdamse haven werden veroordeeld vanwege het aannemen van ‘steekpenningen’.11 
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Het bleek dat deze loodsen altijd een extra geldbedrag kregen van kapiteins voor het 
netjes binnenhalen van hun schepen door het Noordzeekanaal. Het systeem kon leiden 
tot fraude (bijvoorbeeld door te adviseren om meer boten te gebruiken dan nodig was 
om zo extra geld binnen te halen), maar dat bleek nauwelijks het geval te zijn. De lood-
sen zagen het extra geld niet als steekpenning maar als fooi voor goed werk en bewezen 
diensten ter aanvulling op hun salaris. De politiek zag de loodsen echter als publieke 
functionarissen van wie zulk gedrag niet te tolereren was. De loodsen daarentegen wis-
ten vaak niet dat zij inderdaad ambtenaar waren. Dit leidde tot mooie politieke discus-
sies over wat dat ambtenaarschap dan kennelijk betekende. 

Ook in de afgelopen drie decennia behoort het onderscheid tussen publiek en pri-
vaat tot de kern van parlementaire debatten over politieke integriteit – zeker als gevolg 
van toenemende vermenging tussen beide sferen. Al te innige banden tussen politici 
en bedrijfsleven worden bijvoorbeeld aangemerkt als oorzaak van integriteitschendin-
gen. De Bouwfraude bijvoorbeeld, rond de aanbesteding van publieke bouwprojecten, 
was hiervan een treffend, maar zeker niet het enige voorbeeld. Ophef over ‘privaat 
gedrag’ van semipublieke bestuurders (denk aan ‘mister Maserati’, topman Hubert 
Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale, of de perikelen rondom scholenkoepel 
Amarantis) laat dit zien. In discussies over bonussen is het ook zichtbaar. In de pri-
vate sector worden deze over het algemeen minder fel veroordeeld dan in de (semi)-   
publieke sector.

Naast dergelijke grote affaires wordt het belang van een publiek-privaat onder-
scheid voor de betekenis van politieke integriteit ook duidelijk uit veel ‘kleine’ zaken. 
Het speelde bijvoorbeeld een rol in de ophef over de zonnebril van Wouter Bos. Hij 
had – overigens geheel legaal – in 2009 zijn op dienstreis verloren zonnebril gede-
clareerd, maar hij droeg die bril ook ‘als hij niet aan het werk was’.12 Bovendien lijkt 
de notie van ‘evenwicht’ cruciaal te zijn. Volksvertegenwoordigers moeten vanwege 
hun publieke rol vooral niet te veel verdienen of te luxueus leven in vergelijking met 
de ‘gemiddelde’ Nederlander die zij vertegenwoordigen. In de publieke sector past 
bepaald gedrag daarom niet, zoals het drinken van flessen wijn van € 127 per stuk door 
Kamerlid Mark Verheijen of een rekening van Verkeersminister Camiel Eurlings van  
€ 1500 voor een verblijf in het Kurhaus toen zijn dienstwoning werd opgeknapt. 

Bij het unieke van het publieke hoort zodoende ook de voorbeeldrol van poli-
tici en het publieke imago van de overheid. Dit verklaart ook waarom juist relatief 
kleine zaken veel ophef kunnen veroorzaken. De genoemde zonnebril van Bos kostte 
welgeteld € 113. Toen Jet Bussemaker als staatssecretaris van Volksgezondheid op kos-
ten van de belastingbetaler een kaartje kocht voor een toneelstuk over dementie van  
€ 44,20 was de wereld (even) te klein. Juist discutabele declaraties van kleine bedragen 
en futiele dingen wordt politici zwaar aangerekend omdat het de indruk wekt van 
kleinzieligheid en kinderachtig gedrag, en dat past niet bij het aanzien van de politiek. 
Dit is een steeds terugkerend fenomeen dat evenmin wordt tegengegaan door de zoge-
heten Balkenendenorm, omdat de hoogte van bedragen, zoals schandalen laten zien, 
lang niet altijd iets uitmaakt voor de ontketende ophef.13 
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Het politieke spel 

Een tweede factor die betekenis geeft aan politieke integriteit is de aard van politiek als 
zodanig. Politici schipperen voortdurend tussen belangen in de samenleving, idealen 
én loyaliteit aan hun partij. Dat zorgt ervoor dat zij de grenzen van toelaatbaar gedrag 
opzoeken, zoals ook Ronald Plasterk voor Het Financieele Dagblad in december 2015 
toegaf.14 Verruwing van het politieke spel was volgens hem een van de oorzaken van 
integriteitproblematiek. Volgens Plasterk houdt ‘het succes van de een per definitie het 
falen van de ander in. Een politiek leider heeft er baat bij zijn tegenspeler stevige kras-
sen toe te brengen.’ Politici zitten bovendien vaak klem tussen integriteit en loyaliteit. 
Zij moeten immers ook rekening houden met het standpunt van de eigen partij of met 
het compromis dat in de coalitie is gesloten. 

Politiek is natuurlijk ook strijd om macht, om dingen voor elkaar te krijgen, tegen 
te houden en om invloed uit te oefenen. Consistent, coherent en consequent gedrag 
is dan moeilijk of zelfs onwenselijk. Een beetje ‘Machiavelli’ geeft aan politieke inte-
griteit dus ook een aparte betekenis heeft, zoals recente discussies naar aanleiding van 
de deal tussen staatssecretaris van Justitie Fred Teeven en een drugscrimineel laten 
zien. Ondanks deze praktijk is een consequente houding in het parlement vanaf het 
midden van de negentiende eeuw tot op de dag van vandaag wel openlijk beleden als 
belangrijk ideaal. Kamerleden moesten in de negentiende en twintigste eeuw politieke 
standvastigheid en integriteit tonen en werden geacht hun beginselen niet opzij te zet-
ten voor politiek gewin.15 Tegelijkertijd was pragmatisme ook sinds het midden van de 
negentiende eeuw natuurlijk van belang. Het was ook weer niet de bedoeling dat poli-
tici tegen elke prijs zouden vasthouden aan hun standpunt. Zowel ‘politiek draaien’ 
als ‘politieke koppigheid’ werden en worden nog steeds in parlementair gebruik ver-
oordeeld, ook al kijken verschillende partijen (niet geheel toevallig volgens de scheids-
lijn coalitie-oppositie) hier soms anders tegenaan. De publieke opinie is hoe dan ook 
minder genuanceerd en verkiest standvastigheid steevast boven schikken en plooien. 
Onderhandelen en een overwegend zakelijke, pragmatische en niet-ideologische werk-
wijze van de Nederlandse pacificatiepolitiek wordt niet altijd als integer gezien. 

De betekenis van politieke integriteit berust, gezien het voorgaande, tevens op een 
onderscheid tussen morele zonden in de politiek en politieke zonden. Morele zonden 
in de politiek zijn integriteitschendingen die uiteenlopen van moreel laakbaar alsook 
strafbaar gedrag (zoals omkoping of fraude) tot moreel maar niet noodzakelijkerwijs 
strafbaar gedrag (zoals onjuiste omgangsvormen of wangedrag in privétijd).16 Politieke 
zonden, daarentegen, zijn anders en geven aan politieke integriteit een unieke bete-
kenis. Het betreft hier schendingen waarbij gedrag niet past bij de parlementaire en 
politieke mores. Net als iedere ‘bedrijfstak’ heeft ook de Kamer immers do’s-and-don’ts. 
Een voorbeeld is het niet correct of tijdig informeren van de Kamer door een bewinds-
persoon of het niet nemen van politieke verantwoordelijkheid. Om die reden leidde 
het handelen van staatssecretaris van Financiën Frans Weekers inzake de zogenoemde 
Bulgarenfraude in 2014, waarbij Bulgaren via nepadressen zorg- en huurtoeslagen had-
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den aangevraagd, tot ophef. Eerst was de Belastingdienst de schuldige en toen had de 
Nederlandse burger het gedaan door iban-nummers niet te begrijpen. Pas later (te laat 
volgens velen) keek Weekers ook naar zichzelf en nam hij zijn verantwoordelijkheid. 
Hij had hiermee, hoezeer hij gezien de feiten eventueel ook gelijk had, een politieke 
zonde begaan. Andere voorbeelden uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis 
tonen eveneens dat schandalen voortdurend een belangrijke functie hebben gehad om 
politieke zonden te agenderen, te bespreken en te veranderen. De kwestie-Mijer uit 
1866 (zie ook verderop in dit jaarboek) was bijvoorbeeld aanleiding om de informele 
vertrouwensregel te vestigen.

Het optreden van parlement en politiek zelf

Sinds zijn ontstaan heeft het Nederlandse parlement zich beziggehouden met corrup-
tie en integriteit. De Nationale Vergadering nam bijvoorbeeld al het voortouw in het 
blootleggen van een groot corruptieschandaal in 1798 waarbij enkele leiders van de 
staatsgreep van januari 1798 Franse steun voor hun coup kochten met geld en laken 
en jenever voor Franse troepen in de Republiek. Met krediet van de voormalige Ver-
enigde Oost-Indische Compagnie betaalden zij zichzelf om hun eigen fabrieken deze 
goederen te laten produceren.17 Het Bataafse schandaal was om verschillende redenen 
van belang, maar toont vooral de eerste parlementaire bemoeienis met corruptie en 
integriteit. In de jaren van beslotenheid onder Willem i werd de rol van het parlement 
uiteraard kleiner, maar vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw leidde parle-
mentaire professionalisering en partijideologische strijd tot een grotere betekenis van 
het parlement18 en tot meer bemoeienis met corruptie. Een veel sterkere Kamer, nu met 
de Grondwet in de hand, ging als scheidsrechter optreden in morele bestuurlijke aan-
gelegenheden. Het nieuwe recht van onderzoek (enquête) bood de Kamer deze kans, 
zoals bijvoorbeeld te zien is in de door Ronald Kroeze beschreven Limburgse brieven-
affaire die zich afspeelde in de jaren zestig van de negentiende eeuw. Het schandaal 
ging over verkiezingscorruptie en was tegelijkertijd een testcase van wat een parlemen-
taire enquête eigenlijk zou moeten zijn. 19

Debatten in de periode 1848-1940 gingen, zoals Kroeze laat zien, vaak over corrup-
tie en waren het toneel van strijd over ‘de opkomst en ondergang van idealen van goed 
bestuur’. Een van de meest cruciale ontwikkelingen was wel dat de liberale politiek 
van Thorbecke en de zijnen leidde tot een sterke verankering van een ‘recht op goed 
bestuur’ in de decennia na 1848.20 Politici claimden het recht om goed bestuur en cor-
ruptie te agenderen, te bespreken en te bestrijden. Debatten over corruptie kregen de 
functie om de grenzen van geoorloofd politiek gedrag ter discussie te stellen. Dat had 
alles te maken met het onschadelijk maken van politieke tegenstanders, het wegzetten 
van de periode voor 1848 als inherent corrupt en het bevestigen van liberale waar-
den. Tegelijkertijd blijkt dat er ook angst bestond in het parlement voor het negatieve 
effect van schandaal op het aanzien van de politiek. Er was voortdurend kritiek op 
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Kamerleden en journalisten die onverantwoord omgingen met beschuldigingen van 
corruptie.21

In de eerste helft van de twintigste eeuw lijkt de omgang van het parlement met 
integriteit en corruptie zich vooral te hebben toegespitst op de voor- en nadelen van 
grotere bureaucratisering in het functioneren van overheid en samenleving. Een gro-
tere en complexere staat met meer en andere ambtenaren en bestuurders zorgde voor 
een nieuw ideaalbeeld van politiek en bestuur, gekenmerkt door ‘formeel-rationeel, 
precies en systematisch handelen’.22 In de tweede helft van de twintigste eeuw lijkt dit 
te zijn doorgezet. Hoewel het onderzoek naar corruptie in de periode na 1945 nog gro-
tendeels moet gebeuren, lijkt het aantal schandalen direct na de oorlog en tot de jaren 
zestig bovendien gering te zijn geweest. Mogelijk was dit het gevolg van de algehele 
verwarring en de aandacht voor wederopbouw, alsook van de ‘deugden van Drees’ 
(zuinigheid, gematigdheid, bescheidenheid en bereidheid tot samenwerking; zie ver-
der in dit jaarboek). 

Een uitzondering was een groot schandaal, de Schrootaffaire in 1957, waarbij mede-
werkers van het ministerie van Economische Zaken illegaal handelden in schroot, wat 
als gevolg van de wederopbouw zeer kostbaar was geworden. Export was sinds 1953 
zodoende verboden maar wel lucratief. Het leidde tot een internationale rel toen de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal een onderzoek verlangde. Een ander groot 
schandaal betrof de helmenaffaire waarbij majoor Koopmann – die als hoge ambte-
naar belast was met aankoop van defensiematerieel – was omgekocht. De affaire leidde 
tot een parlementair onderzoek tussen 1956 en 1959 over het aankoopbeleid van het 
ministerie van Defensie en tot het eerste aftreden ooit van een staatssecretaris. Het 
was ook een van de aanleidingen tot de val van de naoorlogse rooms-rode coalitie in 
1958. Frappant is bovendien dat juist in 1959 het schandaal rond minister van Defensie 
Sidney van den Bergh – over diens relatie met een nog getrouwde vrouw – leidde tot 
het einde van zijn ministerschap (zie ook verder in dit jaarboek).

 Vanaf eind jaren zeventig en begin jaren tachtig lijkt, op basis van voorlopig 
onderzoek, het aantal schandalen te zijn toegenomen. Eind jaren zeventig ontstond 
bijvoorbeeld een groot schandaal over corruptie – het naggen en dalven – van agen-
ten van het Amsterdamse bureau Warmoesstraat die nauwe banden onderhielden met 
de Chinese onderwereld op de Wallen. Het ontketende een belangrijke discussie over 
relatiegeschenken, giften en omkoping. In 1976 barstte ook de Lockheed-affaire los en 
was er een grootschalig onderzoek naar corruptie en omkoping bij het aanbesteden 
van de bouw van ziekenhuizen door medewerkers van het verantwoordelijke ministe-
rie (1981). De rsv-enquête (1983-1984) gaf aanleiding tot een verhit debat over politieke 
inschattingsfouten. Vanaf eind jaren tachtig en begin jaren negentig kwamen boven-
dien de eerste bouwfraudezaken naar boven, zoals de zaak tegen de van omkoping 
beschuldigde wegenbouwer Sjaak Baars. 

De omgang van het parlement met al deze schandalen na de Tweede Wereldoorlog 
leek behoorlijk op die van de periode daarvoor. Het ging vaak nog steeds om de vage 
scheidslijn tussen publiek en privaat en het zoeken naar balans in een nauw verweven 
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politiek-bestuurlijke wereld. Schandalen werden bovendien nog steeds wel aangegre-
pen om politieke tegenstanders uit te schakelen en integriteit bleef ook zowel een juri-
disch-formeel als – vooral – een moreel probleem. Schandalen hadden ook na 1945 een 
belangrijke agenderende functie voor tal van problemen, zoals nevenfuncties, belan-
genverstrengeling en partijfinanciering. Tegelijkertijd is een belangrijk verschil dat er 
na de oorlog toch minder sprake lijkt te zijn geweest van onenigheid over integriteit 
dan in de periode 1848-1940. Het lijkt er met andere woorden op dat er grotere – maar 
natuurlijk niet complete – overeenstemming heerste over welke publieke waarden van 
belang zijn in politiek en bestuur, en over wat die waarden betekenen. Een reden kan 
de relatieve afvlakking van de partijideologische strijd zijn, zoals die voor de oorlog al 
zijn hoogtepunt had bereikt.23

Met het aanbreken van een nieuw ‘integriteittijdperk’ in de jaren negentig werd 
zoals gezegd de omgang van het parlement met integriteit groter. Bekend zijn de 
irt-affaire die zorgde voor ophef tussen 1993 en 1996, of de ‘Beste Els brief ’ van Frits 
Bolkestein in 1997 waarin de-vvd fractievoorzitter voor zijn commissariaat bij een 
farmaceutisch bedrijf lobbyde bij d66-minister van Volksgezondheid en goede vrien-
din Els Borst. Het was de aanzet voor parlementair debat over nevenfuncties. Op een 
soortgelijke manier – hoewel in beginsel een lokale Rotterdamse aangelegenheid – 
leidde de zaak-Bram Peper in 199924 tot heftig parlementair debat over declaraties. 
Van belang in al deze schandalen uit de jaren negentig is dat integriteit ondanks alle 
ophef nog minder een partijideologische kwestie lijkt te zijn geweest dan daarvoor. 
Dit proces was, zoals besproken, al ingezet na 1945, maar ging nu een nieuwe fase in. 
Overeenstemming over (gebrekkige) integriteit ongeacht politieke kleur wordt deels 
bevestigd door het gegeven dat de uitspraak van Dales – dat een ‘beetje integer’ niet 
kan – destijds vrijwel unaniem werd omarmd. 

Omdat over de fundamentele publieke waarden die hoorden bij ‘goed’ bestuur 
weinig echte onenigheid meer bestond, was de weg vrij voor concreet beleid in de 
vorm van het verfijnen van bestaande wetgeving en het maken van nieuwe codes. De 
Ambtenarenwet werd in 1997 uitgebreid met bepalingen over het melden, registreren 
en verbieden van bepaalde nevenfuncties. Onder andere een Klokkenluidersregeling 
werd hier in 2003 aan toegevoegd, gevolgd door uitbreidingen in 2006 met betrekking 
tot goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over integriteit. 
Er werden ook nieuwe codes en regels opgesteld, al waren deze vaag en nauwelijks 
afdwingbaar, zoals de Code Tabaksblat (2003) voor beursgenoteerde bedrijven, een 
nieuwe regeling over beloningsbeleid en nevenfuncties in de publieke sector als gevolg 
van advies van de commissie-Dijkstal (2004), de Code goed openbaar bestuur (2009) 
voor overheidsinstanties op alle niveaus, en – recenter – zelfs een verplichte Bankier-
seed (2013). 

Ook het integriteitbeleid van de overheid zelf werd eind jaren negentig onderwerp 
van studie en debat in allerlei beleidsevaluaties.25 Over integriteit in eigen parlemen-
taire kring bleef het echter relatief stil. In 2001 schreef Leo Huberts in het landen-
rapport van Transparency International over Nederland dat de politieke elite zich altijd 
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succesvol heeft verzet tegen strengere regels voor zichzelf en tegen meer transparantie 
binnen het eigen bedrijf. Dat beeld werd door de Raad van Europa en greco26 in 2013 
bevestigd. Het zou in Nederland te veel draaien om wederzijds vertrouwen en een 
naïef geloof in de goedheid van bestuurders. greco merkte ook op dat het parlement 
relatief weinig aandacht had voor opsporing en vervolging van misstanden. De meeste 
schandalen worden ontdekt en aan de kaak gesteld door media en justitie en niet door 
Kamer of politieke partijen zelf. De opstelling van voormalig voorzitter van de Tweede 
Kamer Van Miltenburg laat dit zien. Toen in 2013 bekend werd dat veel parlementariërs 
niet op de hoogte waren van de regels over bijverdiensten en nevenfuncties was zij niet 

Minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales wordt voor het Torentje aangesproken, 8 maart 1990
[anp-toussaint kluiters]
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van plan om ‘als een politieagent achter leden aan te gaan’. Controle werd bewust aan 
media en publieke opinie overgelaten.27 Ook het ontbreken van een specifieke ethische 
gedragscode voor politiek of parlement is interessant. Een gedeelde code wordt – naast 
het Reglement van Orde – niet werkbaar geacht in de Eerste Kamer.28 In de Tweede 
Kamer is iets soortgelijks aan de hand, al zijn hier vanaf 2013 wel duidelijker aparte 
stappen ondernomen om de regels omtrent integriteit te herzien.29 Dergelijke terug-
houdendheid is wellicht net als in de negentiende eeuw (zie eerder) terug te voeren 
op de angst voor schandaal en voor de bezoedeling van de parlementaire reputatie. 
Belangrijker is echter dat politiek en parlement integriteit traditiegetrouw minder als 
een juridisch en meer als een moreel probleem beschouwen. In plaats van straffen gaat 
het dus om debat en het aanspreken van persoonlijke moraal.

Politiek en parlement en de dynamiek van schandaal

Een willekeurig integriteitschandaal heeft tegenwoordig al snel grote gevolgen. Politici 
ondervinden persoonlijke schade, de partij heeft er last van en het aanzien van politiek, 
Kamer en democratie wordt vrijwel onherroepelijk geschaad. Omdat relatief kleine ver-
grijpen zo een grote betekenis krijgen, hebben ook parlement en politiek blijk gegeven 
van een andere omgang met schandalen. Een van de ontwikkelingen is dat politici tegen-
woordig vooral vaker voortijdig aftreden vanwege minder erge vergrijpen. Het contrast 
tussen schandalen in verschillende periodes toont dit aan. De eerdergenoemde Sidney 
van den Bergh kon na zijn vertrek als minister zijn carrière als bestuurder in vele functies 
voortzetten, onder meer als Eerste Kamerlid. 
 Dat lijkt in het enigszins vergelijkbare geval van cda-staatssecretaris Jack de Vries – 
die in 2010 aftrad omdat hij een affaire had met een ondergeschikte – tegenwoordig geen 
optie te zijn. Een ander contrast is dat tussen het bekende geval van Piet van Zeil en menig 
tegenwoordige bestuurder. Van Zeil kwam als staatssecretaris van Economische Zaken in 
de jaren tachtig voortdurend in opspraak vanwege allerlei ‘kleine’ zaken, zoals het onbe-
taald laten verrichten van klussen in en rond zijn huis door mensen van een woningbouw-
vereniging waarvan hij commissaris was. Dat had echter weinig gevolgen. Premier Lubbers 
noemde hem de ‘kleine krabbelaar’ en deed daarmee de zaak af als ‘kruimelcorruptie’. Van 
Zeil is in zijn carrière nooit gehinderd door alle affaires en is nooit strafrechtelijk vervolgd.

Sinds de jaren negentig gaat dat vaak anders. Een ‘klein vergrijp’ en zelfs de schijn 
daarvan kunnen nu leiden tot vertrek, en zelfs handelingen uit het verleden of in een 
andere functie kunnen mensen lang achtervolgen. Het geval van de pvda’er Co Ver-
daas, in 2012 kort staatssecretaris van Economische Zaken, laat dit zien. Onjuiste decla-
raties van dienstreizen leidden hier onherroepelijk tot zijn vertrek, ook omdat Verdaas 
de pvda geen lastige discussie wilde bezorgen. ‘Kruimelcorruptie’ is nu belangrijker 
dan vroeger en kan mensen lang achtervolgen. In de zaak van het Tweede Kamerlid 
Mark Verheijen, dat in 2015 ook in opspraak kwam wegens onjuist declaratiegedrag, 
concludeerde de integriteitcommissie van de vvd bijvoorbeeld dat een lichte straf 
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of relatief klein vergrijp in ethisch (en symbolisch) opzicht wel degelijk problema-
tisch kan zijn. Toen rtl Nieuws in juli 2015 beweerde dat Wouter Bos de aanschaf van 
sneeuwkettingen voor zijn skivakantie door zijn nieuwe werkgever vumc had laten 
betalen,30 bleek dat mensen de zonnebrilaffaire nog steeds niet vergeten waren. 

De mogelijke verklaring voor deze ontwikkeling is meervoudig. Zo kan het zijn 
dat juist in tijden waarin politici zware offers vragen van burgers, zijzelf van onbe-
sproken gedrag moeten zijn. Bovendien kan een groeiend maatschappelijk gevoel 
van onbehagen (zoals tijdens de nasleep van de economische crisis sinds 2008) lei-
den tot meer en snellere verontwaardiging. Een andere verklaring is meer intern en 
partijpolitiek. Politici en hun partijen achten tegenwoordig een duidelijke visie op 
integriteit noodzakelijk. De manier waarop de vvd, bijvoorbeeld, in eerste instantie 
de zaak-Verheijen bagatelliseerde, heeft gezorgd voor behoorlijk veel kritiek31 en een 
negatief imago. Voor politieke partijen in het parlement betekent dit dat zij de afgelo-
pen jaren zoekende zijn geweest naar de juiste manier van handelen. Zaken onder de 
tafel vegen of bagatelliseren kan niet meer, maar fel veroordelen kan ook lastig zijn. 
Toch is dat laatste veelal aan de hand. Partijen kunnen het zich niet veroorloven om 
stil te blijven zitten of zaken met de mantel der liefde te bedekken. De meest recente 
(en historisch gezien zeer atypische) stap is preventief van aard. Politieke partijen 
gaan hun nieuwe Kamerleden strenger screenen in de hoop affaires en afsplitsingen 
te voorkomen.32 De vvd zal bijvoorbeeld voor het eerst een Verklaring Omtrent het 
Gedrag aan hun kandidaten vragen.

Concluderend

Het voorgaande laat enkele grove lijnen en ontwikkelingen zien in debatten over en 
visies op politieke integriteit in de Nederlandse parlementaire geschiedenis vanaf het 
midden van de negentiende eeuw. Het toont verandering maar ook continuïteit. Ver-
andering is vooral te zien in het gegeven dat er tegenwoordig sneller en vaker brede 
maatschappelijke en politieke ophef ontstaat en dat relatief kleine gevallen dus gro-
tere consequenties hebben. Een tweede in het oog springende verandering is de ver-
schuiving naar meer overeenstemming over integriteit en dus meer concreet beleid. 
Wat als integriteitschending geldt wordt zodoende minder fundamenteel ter discussie 
gesteld. Tegelijkertijd wordt het begrip van integriteit steeds breder, tot integritisme 
aan toe,33 omdat parlement en politiek zo langzaamaan van de ‘lijn-Dales’ afstappen. 
Waar de wetenschap, vooral bij monde van Mark Bovens, dat al eerder opmerkte,34 
ziet men nu ook hier in dat een beetje integer best mogelijk is, met allerlei schake-
ringen en typen schendingen tot gevolg. Een laatste grote verandering is eigenlijk een 
slingerbeweging. Corruptie en andere integriteitschendingen worden in politiek en 
parlement afwisselend ofwel als ‘ziekte van het hele politieke lichaam’ beschouwd,  
ofwel als zuiver individuele schendingen. In de negentiende eeuw was vooral het eer-
ste het geval, in de twintigste eeuw vooral het laatste en tegenwoordig weer het eerste. 
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Continuïteit is vooral te bespeuren in de voortdurende opstelling van parlement en 
politiek als hoeder van integriteit. De huidige aandacht lijkt, bijvoorbeeld, heel sterk 
op de negentiende-eeuwse opstelling waarin de overheid zich zag als ‘hoeder van de 
zedelijke ontwikkeling van burger en natie’.35 Het gegeven dat er tegelijkertijd relatief 
weinig sprake is van concrete actie en regelgeving voor parlement en politiek zelf doet 
daar weinig aan af. Dat laatste is namelijk niet zozeer het gevolg van gebrekkige zelfre-
flectie. Daarvan zijn – blijkens alle discussies over schandalen – immers genoeg voor-
beelden te zien. Het komt eerder vanwege de voortdurende opvatting van parlement 
en politiek dat integriteit vooral een morele en veel minder een juridische zaak is. In 
plaats van codes, regelgeving en straffen worden debat en het aanspreken op iemands 
individuele morele verantwoordelijkheid simpelweg effectiever geacht. Daarmee komt 
een laatste belangrijk continu verschijnsel naar voren: de constante bewuste inzet door 
politiek en parlement van schandaal voor de herijking van zonden in de politiek én 
politieke zonden. Zowel zuiver morele vragen als parlementaire mores worden voort-
durend aangescherpt en ontwikkeld door schandaal in te zetten. Enigszins ironisch 
heeft ‘al die corruptie’ zo ook een positief effect.
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