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Geschiedenis in de politiek: historische kritiek als tweede natuur ( 16-6-2018) 
 

openingsslide met titel  
 

Goedemiddag  de opbouw – is als volgt  

1. Geschiedenis en politiek debat  

2. Historische waarden en deugden  

3. De beperkte rol van geschiedschrijving in politiek debat  

4. Geschiedschrijving van het heden  

5. Hoe historici bijdragen aan actuele discussies  

6. De betekenis van framen  

7. Gezaghebbende stemmen en politieke uitspraken  

8. Hoe roepen politici geschiedenis aan  

9. Enkele wensen en wenken  

 

1 – Ik verheug me enorm op deze middag, waarin historici en politici met elkaar in discussie gaan 

over geschiedenis in de politiek. Het forum is prachtig samengesteld, en het is me een eer de 

voorzet voor de discussie te mogen geven.  

 

1 geschiedenis en politiek debat 

 

– Welnu, dit is mijn uitgangsstelling hier: het is cruciaal voor het politieke debat in de Tweede Kamer 

en uiteraard ook daarbuiten, dat er politici vanuit verschillende partijen aan deelnemen die zelf 

geschoolde historici zijn. En andersom: even belangrijk is het dat er historici zijn die niet weglopen 

voor de politiek al zijn ze geen politicus – Historici dus die in hun werk expliciet reflecteren op de 

politieke relevantie van hun specifieke historische kennis.  

 

Daarmee bedoel ik niet alleen contemporaine geschiedenis, maar ook kennis van werkelijk ‘andere 

tijden en plaatsen’. Immers, vaak genoeg wordt ook het diepe verleden in de politiek aangeroepen, 

als erfgoed dat we moeten koesteren en kunnen bezoeken; en tevens – al dan niet retorisch – als een 

belangrijke mobiliserende factor in het heden. Denk alleen maar aan de wijze waarop in 1989 

Miloševiç de slag op het Mereldveld uit 1389 aanriep, of aan de interesse van de Europese Unie in het 

erfgoed van Karel de Grote, of dat mèt de archeologen ook Limburg het best mooi vond dat Julius 

Caesar daar is geweest, of dat de Gouden Eeuw toch echt een Gouden Eeuw was, met een prachtige 

grachtengordel die nu ook werelderfgoed is.  Diepe geschiedenis. 

 

Geschiedkundige reflectie op dergelijke frames, sentimenten, uitspraken en historisch gemotiveerde 

beleidskeuzes , is voor wie als historicus is opgeleid – in welk beroep ook – als het goed is een tweede 

natuur. Dat gaat over historische kritiek – niet in de zin van ‘beter weten’,  alles historiseren of 

eindeloos nuanceren, maar in de zin van begrijpen welke kaders dominant zijn, en of die hout snijden; 

ontwikkelingen kunnen zien, causale verbanden, vergelijkende benaderingen.  Dat bedoel ik met 

historische kritiek. 
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Premier Rutte reikte ons voor vandaag natuurlijk een prachtig spreekstuk aan, afgelopen woensdag. 

De krant citeerde hem met de uitspraak: 

 ‘De EU is het meest succesvolle voorbeeld in de wereldgeschiedenis van hoe multilateralisme 

en compromisbereidheid kunnen leiden tot ongekende veiligheid, stabiliteit en welvaart.’ 

Politiek snijdt het hout, om dat nu te zeggen, maar historisch moeten we volgens mij hier nog wat 

langer over nadenken; ik zou er zó een werkcollege over kunnen opzetten. Voor politici zou het dan 

zo kunnen zijn dat onze historische kritiek op deze uitspraak ook politieke kritiek is op de 

toekomstvisie die er uit spreekt. Rutte lardeerde zijn argumentatie over Brexit vervolgens onder meer 

met de beeldspraak van de Amerikaanse kolonisten uit een John Wayne western,  die hun huifkarren 

bij gevaar in een cirkel zetten. OK, de western is fictie, maar de trek naar het Westen niet. Ik weet 

niet of het oproepen van een frontiermentaliteit en de grote trek, bij een toekomstvisie op de EU nou 

zo’n gelukkige parallel biedt. Bij mij riep hij onwillekeurig ook Balkenende’s VOC-mentaliteit  in 

herinnering.  

 

Hiermee zit ik al in het onderwerp van mijn lezing. Ik begin met de historici: hoe historici nadenken 

over politiek en zelf ook burger zijn; welke betekenis geschiedschrijving kan hebben in en voor de 

politiek; hoe het debat tussen historici zich voltrekt en doorwerkt; en hoe historici zich bewust 

moeten zijn van de aard van hun inbreng. 
 

Daarna draai ik het om en ga kort erop in hoe politici op dit moment geschiedenis aanroepen, met 

enkele wensen en wenken voor de nabije toekomst. Ook dit is actueel. Waarschijnlijk hebben jullie 

allemaal wel nagedacht over het debatje tussen Buma en minister Van Engelshoven over de canon. Ik 

kom er op terug.  

 

slide KNHG ethische pagina Historische waarden en deugden  

 
 

2 – Geschiedenis in de politiek; laat ik dicht bij huis beginnen bij de historici: hoe historici nadenken 

over de politiek en zelf ook burger zijn. . Kritiek bedoel ik dus in de zin van wegen, evalueren, 

beoordelen, contextualiseren, gevoed door de kernwaarden van het vak. Historici zijn daarbij 

gehouden aan de kernwaarden van het vak – (KNHG: eerlijk en  zorgvuldig; betrouwbaar en 

controleerbaar; onafhankelijk; verantwoordelijk) 

 

Geschiedschrijving heeft betekenis voor democratie, maar haar rol heeft beperkingen.  
 

slide Boekenreeks Srebenicarapport De beperkte rol van geschiedschrijving in politiek debat  

 
2.1 – welke betekenis kan geschiedschrijving hebben in de politiek – mijn leerstoel is politieke 

geschiedenis. Misschien daarom voel ik me al snel aangesproken op mijn politieke 

verantwoordelijkheid als historicus, en dan voel me vaak met lege handen staan. Er is immers een 

groot verschil tussen een geïnformeerde mening hebben en onderzoek hebben gedaan. Ik herinner 

me bijvoorbeeld een redactioneel commentaar in NRC Handelsblad dat betoogde dat na de 

Commissie Davids het hoog tijd werd dat andere historici nog eens uitzochten hoe Nederland toch de 

tweede Irakoorlog ingerommeld was. Of, ander voorbeeld, Liesbeth Zegveld, de advocaat van onder 

meer de weduwes van Rawagedeh, die stelde dat zij met de onderbouwing van het proces tegen de 

staat inzake  het geweld tijdens Nederlands militaire optreden in Indonesie tussen 1946 en 1949  
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iets had opgepakt dat historici hadden laten liggen. Dit zijn twee voorbeelden die direct betrekking 

hebben op oorlog en vrede en waar het er toe doet of historici instappen of niet, wèlke historici 

instappen en door wie het onderzoek wordt gefinancierd. Hoe voelen we ons als beroepsgroep dan 

aangesproken? 
 

Aan de ene kant gaan we er als beroepsgroep (misschien te makkelijk of te snel) van uit dat ons vak 

dat vanzelf ‘reguleert’, dat er altijd wel iemand op het vinkentouw zit, of allang diepgaand onderzoek 

heeft gedaan en erover publiceert: nu eens voor de politiek uit, dan weer omdat het een thema in de 

politiek is geworden; (denk bijvoorbeeld aan de historische onderzoeken naar de jeugdzorg ).  

 

Aan de andere kant lokken we als historici ook onderzoeksopdrachten uit, wetenschappelijk of 

maatschappelijk gefinancierd, om kwesties met actualiteitswaarde op te wekken of te beantwoorden, 

of we proberen expliciet aan te haken bij beleidskaders zoals de Nationale Wetenschapsagenda. 

(Een eigen recent voorbeeld van zulk uitgelokt onderzoek …voorbeeld SZW-opdracht anti-zwart 

racisme?)  

 

De uitkomsten van zulk onderzoek zijn lang niet altijd bevredigend – het Srebenica rapport, of het 

rapport van de commissie Davids zijn daar voorbeelden van; een ander voorbeeld is het onderzoek 

naar de back pay (gisteren stond het toevallig weer in de krant), of het terugkeeronderzoek, over de 

manier waarop overlevenden en ontheemden na de Tweede Wereldoorlog in Nederland werden 

opgevangen. Misschien zijn dergelijke mede door de politiek ingegeven onderzoeken per definitie wel 

nooit bevredigend. In elk geval hebben historici in zulke kwesties niet gauw het laatste woord, dat is 

aan de politiek die het beleid voor de toekomst maakt en daarbij al dan niet conclusies trekt uit 

historische inzichten. Als de politiek dat laatste woord niet spreekt, dan blijft het historisch onderzoek 

ook hangen en hebben historici niet veel instrumenten om ‘de beleidsmakers’ daar ook  op aan te 

spreken; het blijft dan in de historiografische discussie steken. (Ik vind het Srebenica rapport daarvan 

een voorbeeld. ) 

 

Vaak maken wij, historici, bovendien impliciet een onderscheid tussen onderzoeksjournalistiek, 

opdrachtonderzoek en academische geschiedschrijving, waarbij dan vooral de laatste bij de politiek 

weg moet blijven. In mijn studietijd in de jaren zeventig leerden wij dat nog als een heel scherp 

onderscheid: historici werden in hun vraagstellingen over het verleden weliswaar mede beïnvloed 

door hun positie in het heden, maar ze moesten tevens afstand houden van dat heden. Veel dichterbij 

dan de jaren vijftig mochten we in de jaren zeventig nog niet komen; dan kwam je op het terrein van 

de politieke en sociale wetenschappen en de onderzoeksjournalistiek.  

 

slide Geschiedschrijving van het heden  

Hindustaanse immigratiemonument Den Haag 
 

Dat is nu radicaal veranderd. Ik zie voor dat oprukkende heden in de geschiedschrijving tenminste drie 

redenen en misschien ziet u er nog meer, ik ben benieuwd. Volgens mij is de geschiedschrijving qua 

vraagstelling expliciet steeds dichter naar het heden gekropen door  

- ten eerste (1) Het vrijwel constante beroep dat in politiek en samenleving wordt gedaan op 

geschiedenis – Dat betreft met name de wijze waarop discussies over Nederlands positie in de wereld, 

kwesties van identiteit, burgerschap en veranderingen in de samenleving, verweven zijn met visies op 



4 
 

het verleden. Dit heeft oude disciplinaire scheidslijnen tussen bijvoorbeeld geschiedenis, archeologie, 

taal en letterkunde en sociale wetenschappen vervaagd. Een weerslag daarvan vinden we misschien 

ook in het secundair onderwijs met zijn profiel Mens en Maatschappij en de druk op geschiedenis als 

zaakvak. 

- Ten tweede (2) De grote beleidsaandacht voor de economische en sociale betekenis van 

erfgoedbeleid en herinneringscultuur versterken die historische relatie tot het onmiddellijke heden. 

Denk aan toerismebevordering of de omgang met en uitbreiding van nationale en lokale 

herdenkingen, zoals hier een recent voorbeeld aangaande de hindustaanse immigratiegeschiedenis..  

- (3) En ten derde vervagen binnen de historische discipline de scherpe scheiding tussen historiografie, 

oftewel het debat over de geschiedschrijving, en het schrijven van die geschiedenis. We zijn ons er op 

een meer theoretische niveau van bewust hoe we het verleden steeds opnieuw construeren door 

erover te schrijven, te praten, tentoonstellingen te maken, kaarten te tekenen, rondvaarten te 

organiseren. En dat doen we nu. In dat hele scala van hedendaagse relaties tot het verleden hebben 

historici  bepaald niet het monopolie op geschiedschrijving; nooit gehad ook,  en dat moeten we ook 

niet willen. 

 

Slide Nederlandse paspoort met geschiedenisstrip Hoe historici bijdragen aan actuele discussies  

 
2.2 Hoe leveren historici een bijdrage aan actuele discussies in de politiek en breder aan 

versterking van de samenleving? Ik geef wat voorbeelden.  

 

(1) Historische kennis kan bijdragen aan wat we empowerment noemen, emancipatiestrijd; 

bijvoorbeeld, terug naar mijn jaren zeventig, wat we deden met vrouwengeschiedenis, of 

geschiedenis van de arbeidersklasse als onderdeel van die bewegingen.   

 

(2) Geschiedschrijving kan ook beogen een bijdrage te leveren aan het oplossen, misschien zelfs 

‘repareren’ van pijnlijke ontwikkelingen in gang gezet in het verleden – zij het dat net als bij 

vrouwengeschiedenis of arbeidersgeschiedenis, geschiedschrijving niet de oplossing bepaalt, maar 

een mogelijke oplossingsrichting zichtbaar maakt. Bovendien staat een specifieke historische pijn 

nooit op zich zelf maar is altijd onderdeel van een grotere maatschappelijke ontwikkeling. Er 

zullen altijd andere geschiedenissen achter wegkomen.  
 

(3) En dan, nog steeds in het verlengde van de eerste twee: geschiedschrijving beoogt ook een 

bijdrage te leveren aan verruiming van het blikveld en maatschappelijke insluiting, bijvoorbeeld door 

aandacht te vragen in de maatschappij, het onderwijs, het beleid, voor de koloniale geschiedenis als 

integraal onderdeel van de Nederlandse geschiedenis en, minstens zo belangrijk, van de geschiedenis 

van de Europese integratie. In het verlengde daarvan komt naar voren hoe diep ingesleten oude 

koloniale hiërarchische verhoudingen zijn, en welke blinde vlekken hier optreden.   

 

Een ander nabij voorbeeld is ons onderzoeksprogramma hier op de VU over staatsvorming en 

burgerschap waarnaar dit beroemde Nederlandse geïllustreerde paspoort uit de editie 1995 verwijst. 

Voor veel meer mensen dan je zou denken, is je paspoort, je burgerschapstitel geen statisch gegeven 

maar heeft het een geschiedenis. Voor vrijwel ieder van ons hoe we hier bij elkaar zitten heeft onze 

burgerschapstitel sinds onze geboorte al tal van veranderingen ondergaan; denk maar aan de 

consequenties van dekolonisatie of van arbeidsmigratie, aan de invoering van 

handelingsbekwaamheid van vrouwen, het dubbele burgerschap van Nederland en de EU, aan 
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verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd, opschorting van de dienstplicht, statistische classificaties 

met betrekking tot autochtoon en allochtoon, aan persoonlijke en collectieve geschiedenissen van 

vlucht, en aan de meest recente discussie over genderaanduidingen.  
 

(4) En tenslotte, maar dat staat eigenlijk niet los van al het voorgaande, moeten historici een bijdrage 

leveren aan actuele discussies in de politiek en breder aan versterking van de samenleving via het 

onderwijs. Geschiedenis is integraal onderdeel van de opleiding  van jonge mensen in basis en 

voortgezet onderwijs. Ik ben er onder historici wel om bekritiseerd  en sta ook nu open voor kritiek, 

maar voor mijzelf heb ik geen tegenstelling gezien tussen bijvoorbeeld het werk aan de canon van 

Nederland entoen.nu en mijn historische en politieke uitgangspunt dat het kader van de natiestaat 

te krap is om over vroeger en de toekomst na te denken. 
 

Empowerment, oplossen van pijnlijke geschiedenissen (repair, redress, reparation, restitution), 

inclusieve geschiedschrijving, jonge mensen opleiden … het zijn grote woorden, en ze verwijzen naar 

een praktijk die is geworteld in een klimaat van academische vrijheid en een netwerk van stemmen 

over het verleden en het heden die soms samen spreken, soms langs elkaar, parallel lopen, 

verschillende volumes aanheffen. Velen van u hier met mij waarschijnlijk, zullen net als ik bovendien 

echt houden van het historisch handwerk –archieven, gesprekken met betrokkenen, onderzoek op 

voorwerpen, analyse van tentoonstellingen, samenwerken, lesgeven, schrijven, puzzelen – wat dat 

aangaat heeft de geschiedpraktijk een inherente kracht, schoonheid en democratisch potentieel. 

Het kan ook een terugtrekkende beweging zijn. Zo’n focus op het verleden kan historici en hun 

publiek een omweg bieden om over het heden na te denken zonder antwoord te moeten geven op 

de vraag hoe het nu verder moet, welke toekomst we voor ons zien. Hoewel onvermijdelijk aanwezig 

in ons onderzoek, leggen we die vraag dan neer bij de politiek. Aan de politiek de taak om ook de 

historici weer uit hun tent te lokken. 
 

Slide diorama Rawagedeh De betekenis van framen  

 
 

2.3 – hoe voltrekt zich het debat tussen geschiedenis en politiek – Een belangrijk aspect van de 

relatie tussen geschiedenis en politiek betreft het historisch framen, dat wil zeggen naar het verleden 

kijken vanuit een heel bepaald inhoudelijk kader. Discussies tussen historici over zulke frames is van 

belang. Een voorbeeld is de discussie over het mijns inziens niet adequate begrip ‘koloniale afasie’ dat 

gebruikt wordt om te omschrijven waarom in Nederland het koloniale verleden na 1945 apart gezet 

kon worden. In ons boek Geschiedenis op de Zuidas leg ik uit wat mijn probleem daarmee is.  

 

Een praktijkvoorbeeld van de kracht van historische frames vinden we in een van de al genoemde 

dekolonisatierechtzaken waar, zoals een  van onze studenten in een scriptie scherp opmerkte, een 

rechter verklaarde dat nu historici zelf over structureel geweld spreken en het frame van ‘excessen’ 

niet meer voldoet, dat nu de juridische ruimte voor de interpretatie van geweldsdelicten tijdens de 

dekolonisatieoorlog ook is vergoot.  

 

Hoe historische frames ook grote politieke betekenis kunnen krijgen zien we bijvoorbeeld in het 

verzuilingsdiscours: verzuiling is een historiografische interpretatie van een typisch Nederlands 

verschijnsel; een interpretatie die tenslotte ook rechtstreekse beleidsconsequenties kreeg, 

bijvoorbeeld rondom het integratiedebat. 
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Slide illustratie Steve McQueen Gezaghebbende stemmen en politieke uitspraken  

 
2.4 – maar dan: hoe werkt de geschiedenis in het politieke debat – in welk opzicht is de historicus 

een sprekers met gezag? (ik gouden koets-doet mijn historische mening ertoe in het politieke 

krachtenveld of is het in de kern een politieke mening? beatrice op tv dat Nederland geen jihadisten 

doodschiet – dat kan ze volgens mij per definitie niet weten, is commissie stiekum?)  

 

De uitdaging voor het historische beroepsveld is te voorkomen dat geschiedkundige interventies 

slecht  ‘een’ mening zijn, Ook al hebben niet alleen historici een historische inbreng, maar kan die uit 

alle hoeken van de samenleving komen. Mijn meest recente ervaring dienaangaande is de installatie 

van beeldend kunstenaar en filmmaker Steve McQueen in Loods 6 hier in Amsterdam, rondom de 

FBI-files over Paul en Essie Robeson –een zeer sterke interventie in de discussie over enerzijds ‘het 

archief’ en zijn betekenis voor historisch inzicht; anderzijds over het actuele vraagstuk van 

surveillance en wat dat doet met individuele mensen en de samenleving als geheel.  

 
 

Slide handelingen TK met lege plank Hoe roepen politici geschiedenis aan  

 
3. en dan andersom, hoe roepen politici geschiedenis aan 

 
Politici gebruiken vaak retorische frames die afkomstig zijn uit of resoneren in geschiedschrijving, 

zoals het al genoemde frame van de verzuiling, het frame van het polderen, de tolerantie, de VOC 

mentaliteit, de natiestaat, de EU als vredesproject; of frames zoals het frame van de jaren zestig, de 

vijftigers, de Millenials etc..  Voor partijvorming en het democratische proces bedienen we ons ook 

van collectieve en onderscheidende historische symbolen en verwijzingen, zoals de lege plank waar 

de Handelingen van de Tweede Kamer ontbreken omdat de Kamer tijdens de oorlog niet bijeen 

kwam, de vlag van het land, de logo’s en vignetten van de partijen, de kostuums en hoeden van de 

individuele politici.  

 

Ik zou willen stellen dat politici en historici in gelijke mate te maken hebben met de wijze waarop in 

het publieke debat geschiedenis wordt aangeroepen. Van geschiedenis als smoesje (zwarte piet), tot 

geschiedenis als onderscheidend element van de eigen partij (de rode canon van de PvdA, Abraham 

Kuyper en het begin van moderne partijvorming, etcetera). Vraagt hun verschillende positie dat ze 

ook verschillend met dat publieke debat omgaan? Historisch geschoolde politici kunnen die vraag 

misschien het beste beantwoorden. 

 

slide Buma met uitspraak 
 

3.1 Mijn voorzet daartoe bestaat slechts uit enkele wensen of wenken mbt hoe politici met 

geschiedenis om zouden kunnen gaan. Ik ben het niet helemaal eens met Buma. N.a.v. opmerkingen 

van minister Van Engelshoven over de canon vorige week zei hij weliswaar terecht dat de politiek 

daar niet over gaat, maar hij stelde daarbij ook (als De Telegraaf hem juist citeerde)  ‘ik wil geen 

politieke discussie over de inhoud van onze geschiedenis.’ Die toevoeging begreep ik niet, ze is mij 

te nietszeggend, ik wil liever wel ook een politieke discussie over de inhoud van onze geschiedenis; 

en al wilde ik het niet, het gebeurt haast permanent. Ik ben benieuwd wat Paul van Meenen, 

partijgenoot van Van Engelshoven en medeauteur van de canon daar van vindt.  
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(1)Mijn wens is ook dat de geschiedenissen van partijen en democratische instellingen niet verstenen, 

niet opgeborgen worden in gedenkboeken; ze moeten telkens opnieuw in het teken staan van het 

denken over de toekomst en in die zin onderdeel zijn van debat onder de leden en met mogelijke 

achterbannen en tegenstanders. Historisch besef en inzicht in het debat binnen en tussen partijen kan 

mijns inziens een tegenwicht bieden tegen het fnuikende frame van partijgeschiedenis en 

parlementaire geschiedenis in termen van kartelvorming. Ik ben dan ook benieuwd welke van de 

aanwezige partijen ook een geschiedeniswerkgroep heeft, en welke rol die speelt in het 

beleidsdenken van die partij. 
 

Slide Coen - dispereert niet in Tropenmuseum? 
 

(2) Mijn tweede wens of wenk betreft het nationale kader van de geschiedenis. In ‘het land van 

kleine gebaren’ een bekend handboek van de Nederlandse geschiedenis noemen de auteurs 

Nederland in de 19e eeuw een in toenemende mate met zich zelf tevreden in zichzelf gekeerde 

historische natie, die een vaderlandse geschiedenis ontwikkelt, standbeelden opricht, en nieuwe 

woonwijken voorziet van namen van grote mannen en verre streken waar Nederland een speciale 

band mee heeft.  

 

Dat frame heb ik al vaak aangevochten en ik kan het ook nu niet laten; Nederland was geen land van 

kleine gebaren, dat is onzin, pas met de dekolonisatie en in lijn met de verandering in het toen nog 

geografische eerste artikel van de grondwet dat omschreef waar Nederland lag, kromp de 

historiografie tot het Nederlandse grondgebied in Europa en werd het koloniale verleden afgekoppeld 

van het Nederlandse heden. En zelfs toen was Nederland als een van de ondertekenaars van het 

Verdrag van Rome niet bepaald van de kleine gebaren. De huidige straatnamen- en 

standbeeldendiscussie laat zien dat de historiografie terug moet naar een ruimer armgebaar, maar 

ook dat ‘de politiek’ de grote gebaren van die 19e eeuw serieus moet nemen, willen we Nederlands 

huidige plek in de wereld begrijpen en de geschiedenissen van haar burgers erkennen en respecteren. 

Het nationale kader is domweg veel en veel te krap.  

 

Slide Huis van de Europese geschiedenis Enkele wensen en wenken  

 

(3) In het verlengde daarvan ligt mijn laatste wens of wenk voor vandaag. Het is, ook in politiek 

opzicht, spannend om de Nederlandse geschiedenis als aspect van een Europese geschiedenis te 

benaderen, zonder dat dit meteen een normatieve keuze voor Europa is. Het nieuwe Huis van de 

Europese geschiedenis in Brussel is misschien een geschikte plek om het gesprek daarover te 

voeren.  Verandering van locatie brengt immers ook perspectische verandering. Dat zagen we 

maar weer aan Rutte in het Europese parlement van de week.  
 

Terugkomen op intro en afsluiten 
 
Ter afsluiting: ik hoop te hebben duidelijk gemaakt dat historische kritiek door en in de politiek met 

name een opbouwende, waardevolle kritiek kan zijn, die standpunten onderbouwt, reliëf geeft aan 

argumentaties en in zijn beste vorm ook steun geeft in beleidskeuzes. Om het direct te betrekken op 

twee van onze aanwezige politici:  meneer Bisschop, ik heb met respect geluisterd naar uw 

standpunten over genderneutraliteit, diversiteit en expressie – ik denk hier een historisch geschoold 

politicus te horen met een grondige kennis van en respect voor emancipatiegeschiedenis, die 
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waarschuwt voor politieke/juridische implicaties voor het huidige bestel, en uiteindelijk een grens legt 

bij de eigen religieuze overtuiging. Als dat laatste een absolute grens is, hoe relevant is dan nog die 

historische kennis?  

En mijn vraag aan Ronald van Raak op welke manier is uw uitgesproken visie op good governance, 

corruptie, salariëring ingebed in een marxistische geschiedvisie op de strijd tussen arbeid en kapitaal? 

Doet die negentiende-eeuwse geschiedenis er toe en is die toe aan herijking, of is het neoliberale 

heden de belangrijkste kracht in politieke stellingname? 

 

Ik dank u voor uw aandacht en zie uit naar de discussie. Hopelijk heb ik niet teveel op uw bord gelegd. 
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Van Wim Berkelaar: Dit lijken me thema’s voor gesprek of discussie. 
 

 
-  Speelt geschiedenis een rol in het dagelijks werk van een volksvertegenwoordiger en zijn daarvan 

voorbeelden te geven? Of is de baan is te hectisch en ‘actualistisch’ om met geschiedenis in de 

bagage vorm te geven aan het ambt van volksvertegenwoordiger? 

 
-  De aanwezige kamerleden zijn lid van verschillende politieke stromingen: kleurt dat de kijk op 

geschiedenis en zo ja: hoe? 

 
-  Wat is de indruk van kamerleden over het geschiedenisonderwijs,  op de middelbare school en aan 

de universiteit? 

 
-  Vinden de historici dat de politiek zich in het algemeen voldoende rekenschap geven van 

geschiedenis en geschiedschrijving? 

 
-  Inzoemend: wat is uw aller indruk van grote historische projecten die de laatste jaren in het leven 

zijn geroepen met geld van diverse kabinetten? Ik denk aan de Stichting Onderzoek Terugkeer en 

Opvang (SOTO), in 1998 opgericht door het kabinet om na te gaan of de opvang van slachtoffers van 

de Tweede Wereldoorlog kil en bureaucratisch was. Of aan het Screbrenica-onderzoek na de 

Bosnisch-Servische genocide in 1995. En aan het grootschalige onderzoek naar het vorig jaar gestarte 

onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands-Indie. Wat is het politieke doel van zulke 

onderzoeken? Eens en vooral de angel uit gevoelige maatschappelijke debatten te trekken of wat? 

Hoe kijken historici naar dit onderzoek in opdracht, hoe vrij de politiek het onderzoek ook zegt te 

laten? 

 
-  Zit er spanning tussen de politiek die oplossingen wil voor gevoelige historisch-maatschappelijke 

vraagstukken en de geschiedschrijving, die als ‘een discussie zonder eind’ gevoerd wordt en waarin 

geen laatste woord klinkt? 


