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Mevrouw de voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, dames en heren..... 
 
Het is een eer om u ook namens de Radboud Universiteit welkom te mogen heten, vanaf mijn 
zolderkamer tijdens deze bijzondere corona tijden.  
 
Wij zijn er trots op dat we als universiteit, in nauwe en prettige samenwerking met de 
Stichting Parlementaire Geschiedenis, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis als een 
gewaardeerd deel van onze universiteit mogen beschouwen.  
 
Het Centrum voor parlementaire geschiedenis maakt sinds 1997 deel uit van de Faculteit der 
Letteren. Maar, wist u dat het Centrum aanvankelijk was ondergebracht bij de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, alwaar prof. Duynstee, de oprichter van het centrum, werkzaam was als 
hoogleraar staatsrecht? 
 
De medewerkers van onze rechtenfaculteit zullen ongetwijfeld met veel interesse kennis 
nemen van het Jaarboek 2020 dat over het geplaagde ministerie van justitie verhaalt. In het 
bijzonder raad ik ze het hoofdstuk van ‘van den Berg en van den Braak’ aan, over Het nut der 
rechtsgeleerdheid.  
 
Enkele quotes wil ik graag alvast met u delen. 
 
“Een universitaire studie rechten was als (voor)opleiding voor Tweede en Eerste Kamer in 
meerdere opzichten nuttig.” 
 
“Het aandeel juristen was lange tijd hoog, zowel in absolute zin als ten opzichte van andere 
universitair opgeleide leden. “ 
 
“De grafiek van de Tweede Kamer mag dan een voortdurende daling van het aantal juristen 
laten zien, minder dan 10 procent van de leden is het nooit geworden en recentelijk is er weer 
sprake van een stijging. De groep juristen blijft de grootste groep onder de academici in de 
Tweede Kamer.” 
 
“Juristen onmisbaar? Dat misschien niet, maar hun deelname is onmiskenbaar nuttig.” 
 
Einde quotes. Het zal de juristen goed doen…? 
 
Gelukkig geldt het van nut zijn ook voor niet-juristen. Ik wijs u vanmiddag graag op het 
belang van historici. Ook met een studie geschiedenis kun je ver komen in Den Haag.  
 
Ook het belang van parlementaire geschiedenis is groot. Terugkijken vormt een uitstekende 
basis voor vooruitkijken, en dat wordt met dit jaarboek maar weer eens onderstreept. 
 
Graag wil ik prof. Van Baalen, alle auteurs en de redactie van het Jaarboek danken voor hun 
bijdragen aan het Jaarboek 2020.  
 
Het is fantastisch dat we als Radboud Universiteit, op gepaste afstand van Den Haag, hier aan 
mogen bijdragen.  


