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stellingen
behorend bij het proefschrift 

	 Polder	en	emigratie.	Het	Nederlandse	emigratiebestel	in	internationaal	perspectief	1945-1967
 van Marijke van Faassen

1.  In het huidige digitale tijdperk, waarin institutionele archivering, curatie en beschikbaarstelling 
van ‘big data’ (nog) geen gemeengoed is, wordt terecht de eis aan de geschiedschrijving gesteld 
om meer aandacht te besteden aan het onderzoeksproces van de bronnen zelf, aan de verant-
woording van de gebruikte methoden bij het samenstellen, de verrijking en de manipulatie van 
tekst- of datasets. Om aan die eis te kunnen voldoen is het een dwingende voorwaarde dat de 
daarbij gebruikte digitale instrumenten (tools) voor textmining en distant reading als de N-gram 
viewer beschikbaar blijven en net zo stabiel worden als de microscoop van Antoni van Leeuwen-
hoek. 

 (n.a.v. F.W. Gibbs and T.J. Owens, ‘The Hermeneutics of Data and Historical Writing’, Writing 
History in the Digital Age. A born digital, open review volume edited by Jack Dougherty and Kris-
ten Nawrotzki,  Spring 2012 version, http://writinghistory.trincoll.edu/data/gibbs-owens-2012-
spring (laatst geraadpleegd 27-06-2014)

2.  Gezien de tendens dat wetenschappelijk onderzoek in toenemende mate interdisciplinair bedre-
ven wordt, is het noodzakelijk de wijze van verantwoording beter op elkaar af te stemmen en 
hier uniforme richtlijnen voor te ontwikkelen. 

 (n.a.v. het intensieve gebruik van archivalische bronnen, maar het ontbreken van een archiefver-
antwoording in de bestuurskundige dissertatie van Klaartje Peters, Verdeelde macht, 93)

3.  Het toekomstige historische onderzoek naar (good) governance in beleid en organisatie zal ern-
stig worden belemmerd door de tegenwoordig veelgemaakte keuze voor de besluitenlijst als 
middel om interne besluitvorming vast te leggen.

4.  Het bestaande historiografische beeld van het Nederlandse arbeidsmarktbeleid tot de jaren 1990 
als centralistisch van aard en onvoldoende daadkrachtig, miskent de internationale component 
van dat beleid en is te Neerlandocentrisch. 

5.  Bonjours conclusie dat de Nederlandse regering ‘gezinsmigratie’ nooit actief heeft gestimuleerd, 
moet als analytisch onscherp worden weerlegd. Hoewel het goed is te streven naar doorbreking 
van dichotomieën bij historisch onderzoek, dient een migratieonderzoeker zich bewust te blij-
ven van het feit dat het op sommige momenten noodzakelijk is de richting van de beweging aan 
te geven. Het is namelijk een onweerlegbaar feit dat de Nederlandse regering gezins-e-migratie 
jarenlang actief en met veel geld stimuleerde.

 (contra Bonjour, Grens en gezin, 331)

6.  Bas Havemans afkeer van partijpolitiek en zijn voorkeur voor een rol achter de schermen heb-
ben er toe geleid dat hij tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen in de historiografie. In zijn 
functie als Commissaris voor de Emigratie is hij echter te bepalend geweest voor de levens van 
vele Nederlanders, om een ‘voetnoot’ te blijven in de geschiedschrijving.

7.   Dat de International Organization  for Migration niet reageert op verzoeken van wetenschap-
pers om onderzoek te mogen doen in haar historisch archief, is symptomatisch voor een geslo-
ten organisatie en staat haaks op haar ambitie tot goed en transparant migratie management. 
Gezien de kwetsbaarheid van het grootste deel van de doelgroep – anno 2014 worden meer 
dan 50 miljoen migranten aangemerkt als vluchteling of ontheemd – is een dergelijk gebrek aan 
openheid onacceptabel.

8.  Het schrijven van een proefschrift is als het creëren van een landgoed met nieuw aangeplante 
bomen. Het vergt jaren en je moet veel durven wieden en selecteren om het doorzicht te behou-
den (Steggerda 2014).
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