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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Jelle zal wel zien
Jelle Zijlstra, een eigenzinnig leven tussen politiek en economie

1. Als kind van de crisis was Zijlstra ‘licht geschoeid’: de rampspoed van 
de jaren dertig had ruimte geschapen voor nieuwe denkbeelden en een 
doortastende stoutmoedigheid ten opzichte van het oude.

2. Zijlstra’s economische expertise was een politieke stijl waarbij de ver-
meende objectiviteit van de wetenschap een aura van gezag verleende 
aan zijn ‘eerlijke politiek’.

3. Zijlstra’s moderne denkbeelden over economische ordening vormden 
het fundament onder zijn visie op christelijke politiek, wat de voortdu-
rende ophef rondom zijn figuur in de arp in belangrijke mate verklaart.

4. Hoewel Zijlstra benadrukte dat de kern van zijn economisch-politieke 
visie steeds dezelfde bleef, verschoof de betekenis van zijn aanbevelin-
gen nadrukkelijk toen de wereld radicaal veranderde met de val van 
Bretton Woods en de komst van financiële globalisering.

5. Een wetenschappelijk verantwoorde biografie is meer dan een levens-
beschrijving alleen; zij biedt namelijk zicht op de veelzijdige wereld 
waarin de protagonist zich voortbewoog, analyseert deze kritisch en 
vult het bestaande beeld van tijdvak en individu waar nodig aan.

6. Naast het keynesiaanse denken oefende ook het Nederlandse moneta-
risme constant invloed uit op politici en beleidsbepalers na de Tweede 
Wereldoorlog, waarmee de wortels van de economisch-politieke om-
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mekeer van de jaren zeventig en tachtig (groten)deels inheems waren 
en verder teruggingen dan vaak gedacht.

7. Historici en biografen moeten zich meer verdiepen in hedendaagse 
economische en monetaire geschiedenis om het financiële kapitalisme 
van vandaag de dag op die manier te kunnen analyseren en begrijpen 
als een historisch gegroeid systeem waarin actoren handel(d)en en 
functione(e)r(d)en.

8. Zowel beleidsmatig als inhoudelijk-ideologisch moet Zijlstra worden 
gezien als een van de meest invloedrijke politici van het tijdvak na de 
Tweede Wereldoorlog.

9. Door 1966 te duiden als het jaar van Zijlstra wordt tegenwicht geboden 
tegen het beeld van de jaren zestig als decennium van progressief elan 
en komen de conservatieve krachten in beeld die in de bestaande histo-
riografie van dit decennium minder aan bod zijn gekomen.

10. ‘Wijs is hij die tevree is met het schouwspel van de wereld.’ (Ricardo 
Reis [Fernando Pessoa], Oden, De Arbeiderspers, Amsterdam 2000,  
p. 56-67)
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