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TEN GELEIDE

‘Veel nut heeft kennis van het verleden niet. Je kunt er de toekomst niet mee voorspel-
len en er geen beleid op baseren’, aldus de historicus Maarten van Rossem.1 Het thema 
van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2020 onderstreept zijn gelijk. Anders zou 
de redactie wel profetisch hebben gekozen voor ‘Het geplaagde ministerie van Volks-
gezondheid’. 

De geschiedenis herhaalt zich niet, maar historische kennis kan toch enig pro-
fijt opleveren. Dat is ook de conclusie van Van Rossem: ‘De historicus kan uitleggen 
waarom een analogie niet deugt als basis voor besluitvorming.’ Onheil en conflic-
ten lijken zich te voltrekken langs terugkerende patronen, maar in de praktijk leiden 
 subtiele verschillen tot steeds weer andere, unieke uitkomsten. Dat geldt ook voor de 
‘plagen’ waaronder het ministerie van Justitie en Veiligheid de laatste jaren gebukt zou 
gaan – dat is althans het heersende beeld in de media. De beschouwingen in dit jaar-
boek richten zich op de achtergronden van het onheil en op de overwegend negatieve 
beeldvorming. 

In mei 2019 sneuvelde de vierde vvd-bewindsman in vier jaar tijd op het ministerie 
van Justitie en Veiligheid, dat tussen 2010 en 2017 ‘Veiligheid en Justitie’ heette en daar-
voor sinds de oprichting in 1798 alleen ‘Justitie’. Het is het grootste departement waar 
100.000 mensen zich elke dag inzetten voor een veilige en rechtvaardige samenleving, 
aldus de aanprijzing op de vacaturewebsite van de overheid.2 Ongeveer 2000 ambte-
naren maken deel uit van het bestuursdepartement in Den Haag. Daaronder en daar-
naast hangt een wirwar aan taakorganisaties, agentschappen, zbo’s en rwt’s – waarvan 
het Openbaar Ministerie, de politie, de immigratiedienst en het gevangeniswezen de 
grootste zijn.

Al die ondersteuning kon niet verhinderen dat de staatssecretaris van Justitie in 
2019 een top tien van door asielzoekers gepleegde misdrijven publiceerde waarvan de 
zwaarste waren verstopt in de rubriek ‘overig’. Dat kostte hem de kop. De affaire beves-
tigde volgens critici dat Justitie – voorheen juristenbolwerk, kweekvijver van toptalent, 
de parel onder de ministeries – een onbeheersbare moloch was geworden met een cul-
tuur van verdoezelen. De top van het departement had al vaker onwelgevallige zaken 
naar zijn hand gezet, zo bleek in 2017 in de zogeheten wocd-affaire. Conclusies van dit 
onder Justitie ressorterende onderzoekscentrum zouden zijn aangepast onder druk 
van beleidsmakers. En in 2015 en 2017 moesten drie bewindslieden opstappen – onder 
wie de vvd-coryfeeën Ivo Opstelten en Fred Teeven – omdat het ministerie er maar 
niet in slaagde ‘het bonnetje’ te vinden van een schimmige deal die het om in de loop 
van de jaren 1990 had gesloten met een drugscrimineel. Het gezag van Justitie liep aan 
het eind van de zomer van 2020 opnieuw een deuk op toen foto’s werden gepubliceerd 
waaruit bleek dat minister Grapperhaus, het boegbeeld van de handhaving, zelf de 
coronaregels had geschonden.

Het departement lag de laatste 25 jaar vaker onder vuur en bewindslieden van Jus-
titie zaten regelmatig op de schopstoel. Waarom trekt Justitie zo veel negatieve energie 
aan? De inleidende bijdrage aan dit jaarboek gaat daar nader op in. Is er sprake van een 
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nieuw en fundamenteel probleem? Zijn de juridische ethiek en checks-and- balances 
opgeofferd aan bestuurlijke efficiency en financiële zuinigheid? Zo ja, is het dan niet 
hoog tijd voor een krachtig tegenoffensief? In andere artikelen worden historische 
inkijkjes gegeven in de ‘activering’ van de politieke verantwoordelijkheid van de minis-
ter van Justitie voor het Openbaar Ministerie tussen 1900 en 1940; in de departemen-
tale organisatie onder ‘IJzeren Kanselier’ Albert Mulder – secretaris-generaal van 1965 
tot 1978 – en zijn aanpak van een crisis in het gevangeniswezen en op het departement; 
en in het juridische weerwerk in de Tweede Kamer van Annelien Kappeyne van de 
Coppello, onder meer in de debatten over oorlogsmisdadiger Menten en over de lega-
lisering van abortus.

Een van de bijdragen gaat in op de veronderstelde ‘ontjuridisering’ van het Neder-
landse parlement in de laatste twee eeuwen. Klopt dat, en is juridisch inzicht wel 
van zo groot belang in de politiek? Daarnaast bevat het jaarboek een terugblik op 
de irt-affaire van 25 jaar geleden en de naweeën daarvan, die een blijvend stempel 
hebben gedrukt op Justitie: een gebrek aan zelfvertrouwen en de reputatie van affaire- 
ministerie. Er loopt ook een lijn van de irt-affaire naar de invoering tussen 2010 en 
2012 van de Nationale Politie, waarvan het nog de vraag is of dat instituut wel de juiste 
oplossing is voor de huidige problemen. Daarop reflecteert oud-minister Jozias van 
Aartsen in een vraaggesprek. Hij was de afgelopen veertig jaar nauw betrokken bij de 
formulering en de uitvoering van het politiebeleid. Een van de artikelen staat boven-
dien nog stil bij de politieke opkomst en de val van minister van Veiligheid en Justitie 
Opstelten over de zogeheten Teevendeal.

Ook de rubrieken ‘Brondocumenten’ en ‘Uit de notulen van de ministerraad’ staan 
dit jaar in het teken van de spanning tussen politiek en justitie. De laatste bijdrage 
onthult dat er verschillende versies circuleren van de notulen over het ontslag van  
superprocureur-generaal Arthur Docters van Leeuwen. In de machtsstrijd met minis-
ter van Justitie Winnie Sorgdrager dolf hij het onderspit. Het kabinet vond dat het 
gezag van de politiek over de ambtelijke top moest worden hersteld, aldus de ‘geheim-
ste’ notulen.

Daarnaast zijn er ook weer de bekende rubrieken: spraakmakend Kamerdebat, 
herinneringen aan overleden oud-politici, recensies, het interview met het spraak-
makende Kamerlid en de parlementaire kroniek van 2020-2021, die dit jaar natuurlijk 
gedomineerd wordt door de strijd tegen het coronavirus. De korte bijdrage over het 
parlementaire woordgebruik in het afgelopen jaar en het onderwerp van het Kamer-
debat onderstrepen dat nog eens. 

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een uitgave van het Centrum voor 
 Parlementaire Geschiedenis, verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het 
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 
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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 [voorzit-
ter], Rutger Zwart [secretaris-penningmeester], Kathalijne Buitenweg, Klaas Dijkhoff, 
Ben Knapen en Kees van der Staaij) en de wetenschappelijke raad (Paul Bovend’Eert, 
Ruud Koole, Wim van Meurs en Gerrit Voerman), die het Centrum voor Parlemen-
taire Geschiedenis en de redactie met waardevolle adviezen terzijde stond. Onze dank 
gaat tevens uit naar stagiair Kris van der Aar voor de Lijst van afkortingen en voor het 
zoeken naar illustraties. Irene Helsen danken wij voor de secretariële ondersteuning.
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