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Historicidagen 2019, Groningen 22-24 augustus 2019  

Politieke geschiedenis: Wat betekent dat label voor onze verhalen?1 

Bijdrage Susan Legêne, hoogleraar politieke geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam 

(s.legene@vu.nl) 

Als ik zeg dat ik hoogleraar politieke geschiedenis ben, zeg ik meestal meteen dat het mij gaat om 

cultuur en macht. En als we langer kunnen praten, dat het me niet gaat om politicologische 

vraagstukken met betrekking tot besluitvormingsprocessen, maar om de opkomst en de uitwerking 

van dominante politieke concepten zoals de natiestaat met zijn steeds dwingender en veelzijdiger 

inherente mechanismen van in- en uitsluiting. Dat is niet hetzelfde als conceptuele geschiedenis noch 

als analytische filosofie. Ik kan niet zo goed uit de voeten met Rawlsiaanse politieke filosofie die 

principieel redeneert vanuit een ideale wereld en deze confronteert met een niet-ideale wereld. En 

niet alleen Rawls, die beschouwd wordt als een liberale politiek filosoof, maar ook de filosofische 

framing van utilitarians and communitarians vind ik in zichzelf niet behulpzaam voor historisch begrip 

van bestaande situaties. De historische context van de opkomst van concepten in wisselwerking tot 

de praktijken die de concepten hebben gevormd, en de macht die er in ons huidige politieke bestel 

van uit gaat; dat is wat me bezighoudt. Kortom, ik heb een haat-liefde verhouding met het label 

politiek in politieke geschiedenis in relatie tot politicologie en politieke filosofie. En steeds komt mijn 

positie erop neer dat ik over cultuur en macht denk in de context van de geschiedenis van het 

kolonialisme en de diepe doorwerking daarvan in de huidige wereld. 

Is dat politieke geschiedenis? [ja]  of ben ik gewoon een politiek bewuste historicus [ik doe mijn best] 

Heb ik ook en eigen politieke agenda [ja en nee]. 

De combinatie van mijn oriëntatie op het koloniale verleden en processen van staatsvorming, gaat 

inherent ook over de geschiedenis die voorafging aan de Europese eenwording. Dat is een 

geschiedenis waarin het gezamenlijke imperialisme, de onderlinge samenhang van Europa’s 

imperialistische optreden buiten Europa, geen rol lijkt te spelen. Echter in mijn ogen is inzicht in het 

Europese imperialisme van cruciaal belang om de dynamiek in onze hedendaagse Nederlandse 

samenleving te begrijpen, en breder ook te kunnen denken over de vormgeving van de Europese 

demos. Politiek denken over die demos wordt vaak verengd tot denken over 

besluitvormingsprocessen, vertegenwoordigingsstructuren en het democratisch deficit. Maar die 

invalshoek lost het probleem van de diepe verdeeldheid binnen de Europese samenleving niet op. De 

kwestie van historisch burgerschap vormt de kern van de huidige discussies over wie erbij hoort en 

met welke rechten. 

Gedeeld burgerschap is geen status, geen gefixeerde positie ingebed in een nationaal en supra-

nationaal kader, maar is altijd in ontwikkeling, altijd historisch, ook op individueel niveau. De 

exclusieve wijze waarop het werd benoemd in de Franse Revolutie, en de wijze waarop van meet af 

aan de insluiting van grotere groepen altijd begon met uitgeslotenen, maakt het tot een historisch 

gegeven. Ook wij historici werken aan insluiting. Vindbaar zijn in archieven is een van de belangrijkste 

indicaties voor de kracht van juridische en morele aanspraken op lidmaatschap van een 

gemeenschap. [In de politieke werkelijkheid van vandaag vertaalt zich dat, in hedendaagse discussies 

over het recht op burgerschap, onder meer in het kunnen bewijzen dat je je niet actief onttrokken 

 
1 Om voor mezelf een rode draad vast te houden, probeer ik in mijn uiteenlopende bijdragen voor de 
Historicidagen 2019 me telkens te verhouden tot Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past. Power and the 
Production of History. Boston: Beacon Press 1995. Betreft Controverse ‘coloer line’, Panel ‘cultureel archief’, 
controverse ‘politieke geschiedenis’, en controverse ‘historische tentoonstellingskritiek’. 
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hebt aan contact met de overheid, en dus het archief bent binnengekomen.] Als historici vergroten 

we met een bronnenkritische benadering de potentie van gemeenschapsvorming. Maar vaak, te 

vaak, wordt deze plek in de archieven verworven, en dus ons werk als historici gedicteerd, door 

momenten dat dit burgerschap op de proef werd gesteld en faalde in het beschermen van individuen 

tegen majeure politieke catastrofes. Zo kwamen 12 miljoen tot slaafgemaakte Afrikanen in het 

archief, de 6 miljoen joden die werden vermoord, de honderdduizenden contractarbeiders die 

werden verscheept, de duizenden Indisch en Molukse Indonesiërs die naar Nederland migreerden, 

de Windrush generatie die naar Engeland kwam, de zwarte Zuid-Afrikanen die een pasje nodig 

hadden om naar hun gesegregeerde werkplek te reizen, de 5 miljoen Syriërs van wie UNHCR weet 

dat ze buiten Syrië verblijven; de historische lijst leden wier samenlevingen hen niet beschermden en 

die stierven of elders opnieuw begonnen is eindeloos. Van allemaal, vaak met individuele gegevens, 

vinden we sporen in het archief en passen we ze als historici in vooral nationale geschiedschrijving in. 

Politieke geschiedenis betekent voor mij dat we er ook verdergaand bij stil proberen te staan, voor 

ons verhaal van de Europese geschiedenis, in discussie met historici als bijvoorbeeld Pankasj Mishra 

in zijn Age of Anger (2017).2   

Om bij dit voorbeeld te blijven: politieke geschiedenis betekent voor mij dat we zo’n gegeven van 

falend burgerschap veel centraler stellen in ons denken over burgerschap als politiek concept. Mijn 

collega Guno Jones op de VU gaat zo ver dat hij niet meer gelooft in het concept, dat hij vooral de 

uitsluitende werking ervan ziet. Ik kies ervoor om het als een historisch-analytisch en niet als een 

politicologisch begrip te hanteren, wat overigens niet perse een troostende benadering is. En ik ben 

me ervan bewust dat dit ook raakt aan politieke agenda’s van in- en uitsluiting. Verdeeldheid in de 

samenleving over bijvoorbeeld de Europese demos -- wie erbij mag horen en wie de buitenstaander 

moet blijven, van wie de geschiedenis van Europa en de lidstaten eigenlijk is – die verdeeldheid is 

mede in de historiografie verankerd: ze vertelt het verhaal en oefent daarin gezag uit. Politieke 

geschiedenis, in mijn benadering, gaat dan ook evenzeer over historiografie en het publiek van de 

geschiedschrijving. Onze geschiedschrijving mag niet verpolitiekt raken, maar we weten ook dat het 

verleden geen andere wereld is dan het historische tijdsgewricht waarin we nu leven.  

 
2 Pankasj Mishra, Age of Anger. A History of the Present. Penguin Random House UK, 2017. 


