S t e l l i n g en
behorende bij het proefschrift van Ingmar Vroomen

Taal van de Republiek
Het gebruik van vaderlandretoriek in Nederlandse pamfletten, 1618-1672
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Het begrip vaderland was binnen de zeventiende-eeuwse pamfletretoriek van evident belang.
Studie naar vaderlandretoriek in de vroegmoderne tijd is er bij gebaat wanneer de vraag naar
het bestaan van een vroegmoderne nationale identiteit vermeden wordt.
Het is discutabel of Noodtwendigh ende Levendigh Discours (1618) inderdaad ‘het beste pamflet
[is] dat ooit in Nederland van de pers kwam’ zoals Busken Huet schrijft, maar het is zeker het
beste voorbeeld van een pamflet waarin het ambt van de patriot wordt aangesproken.
De monopolisering van de begrippen vaderland en patriot door de aanhangers van de prins
van Oranje in 1672 was niet mogelijk zonder de zo goed als volledige dominantie van de pamflettenproductie door diezelfde groep.
Door Staatsgezinden te omschrijven als republikeinen wordt een onjuiste tegenstelling gesuggereerd met Oranjegezinden als monarchisten.
De krampachtige pogingen van historici om sinds D.J. Roorda’s Partij en factie (1961) bij de
beschrijving van binnenlandse conflicten in de zeventiende-eeuwse Republiek het woord
partij te vermijden hebben geleid tot constructies zoals ‘interprovinciale factieuze contacten’
en ‘party-factions’ (Groenveld, Evidente factiën in den staet; Israel, The Dutch Republic).
Gezien de geringe kansen op een (vaste) aanstelling na de promotie moeten sollicitatietrainingen en loopbaanoriëntatie verplichte onderdelen worden binnen het door onderzoeksscholen aangeboden onderwijs voor promovendi.
Digitalisering heeft behalve veel voordelen ook een belangrijk nadeel voor de historicus van
de vroegmoderne tijd: hij heeft via enkele muisklikken de beschikking over een enorme
hoeveelheid informatie, maar tegelijkertijd wordt hem het directe contact met de bronnen
ontnomen, en daarmee een belangrijk deel van de romantiek van historisch onderzoek.
Een eerste stap in het bereiken van hogere onderwijsrendementen is het uitschakelen van
draadloos internet in collegezalen.

10 Oudheid en Middeleeuwen dienen weer een volwaardige plek te krijgen binnen de opleiding
Geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Een goede supermarkt is te herkennen aan het aanbod van vers fruit op de dag na Kerstmis.

