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“(Het heeft mij) meer malen leed 

gedaan, kinderen van 14 en meerdere 
jaren de geschiedenissen van 
vreemde volken te hooren verhalen, 
terwijl zij in die van hun eigen land 
volstrekt onbedreven zijn, omdat de 
geschiedenis van Suriname, uit gebrek 
aan een daartoe strekkend schoolboek, 
niet onderwezen wordt” (Maria Louisa Vlier, 

1863:  Een beknopte geschiedenis van Suriname) 
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PREAMBULE DOELSTELLINGEN 
GESCHIEDENISONDERWIJS 1977 

Kritische bewustwording 

 Het nieuwe geschiedenisonderwijs moet aan ons volk zijn 
geschiedenis en daarmee de achtergrond van haar identiteit 
geven. Centraal in het geschiedenisonderwijs staat de kritische 
bewustwording van de leerlingen ten aanzien van de 
samenleving als product van historische processen 
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GESCHIEDENIS ALS 
GEÏNTEGREERDE WETENSCHAP  

 Geschiedenis  is een geïntegreerde wetenschap , 
die alle aspecten van de samenleving omvat:  
onderzoek op het gebied van geschiedenis is een 
brede aangelegenheid:  

  geschiedenis van economische, sociale, culturele 
en politieke ontwikkelingen.  

 ontwikkelingen en verschijnselen in het verre 
verleden, maar ook in het recente verleden, 
waarbij bepaalde verschijnselen en processen zich 
voortzetten in het heden en in de toekomst. 
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GESCHIEDENIS EN ANDERE 
WETENSCHAPPEN 

  

 De historicus behoort daarom ook  kennis te 
dragen van het werkterrein en de methoden van 
andere sociale wetenschappen, zoals economie, 
politicologie, internationale betrekkingen, 
staatsrecht, sociologie en antropologie, om er 
enkele te noemen. 

 Ik zal mij hier niet bezig houden met de vraag of 
geschiedenis behoort tot Humaniora 
(geesteswetenschappen) of de Social Sciences 
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WAT IS HET HISTORISCH BEDRIJF? 

Tot het historisch bedrijf reken ik het 
gebeuren m.b.t. het 
geschiedenisonderwijs en het  
wetenschappelijk onderzoek, inclusief 
hieraan gekoppelde publicaties. 

 Dit omvat ook activiteiten tot het archiefwezen  
en de archeologie: aangezien zonder goede 
archieven en zonder een redelijk functionerende 
archeologische dienst een verantwoorde 
geschiedschrijving van het Surinaamse volk 
onvolledig, of zelfs onmogelijk zou zijn. 

6 



 
AFBAKENING 

Periode vanaf 1975, met een introductie van 
de periode vanaf de Tweede Wereldoorlog 

 

Activiteiten vanuit overheidsinstanties en 
door de overheid gesubsidieerde instanties 
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EEN VOLK ZONDER GESCHIEDENIS  
IS ALS EEN MENS ZONDER 

GEHEUGEN 

 Dat geheugen ligt bewaard of verborgen in 
archieven en in  materiële resten die deels 
uitgegraven en bewaard zijn in musea of bij 
mensen thuis en deels nog in de natuur en de 
bodem verspreid liggen. Tegenwoordig rekent men 
ook de immateriële aspecten van een cultuur, 
oftewel het immateriële erfgoed ook tot 
geschiedenis 
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Raakvlakken met andere 
wetenschappen 

 
 Zoals: Archeologie en Antropologie  

  Ik laat voor het gemak wetenschappen als sociologie, 
politieke wetenschappen, economie, 
religiewetenschappen etc. buiten beschouwing, omdat 
deze wetenschappen ook deelgebieden van de 
geschiedenis voor hun rekening (kunnen) nemen 
indien zij zich bezig houden met verschijnselen in het 
verleden. 

 

9 



RELATIE VERLEDEN, HEDEN EN 
DE TOEKOMST 

 Kennis over het verleden, is van belang om 
hedendaagse vraagstukken beter te begrijpen, 
teneinde een verantwoord beleid te kunnen 
uitstippelen voor de toekomst. 

 Het verleden wordt bestudeerd vanuit de behoeften 
van de samenleving en de tijd waarin wij leven. 

 Elke tijd stelt zijn eigen vragen aan het verleden 

 In de koloniale periode werd de geschiedenis 
voornamelijk vanuit een koloniale optiek bekeken. 
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GESCHIEDENIS VANUIT EEN 
KOLONIALE OPTIEK 

Historische werken over Suriname geschreven 
voor een Nederlands publiek;  

geschiedenis van Suriname  was voor een groot 
deel het verhaal van wat de koloniale 
overheersers hadden gedaan ; 

de plaatselijke bevolking  kwam in beeld 
wanneer zij in contact kwamen met de kol. 
overheerserd 
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UITZONDERINGEN OP DE REGEL 
 

Vlier, 1863: Eerste Surinaamse 

geschiedenisschoolboek. Een beknopte geschiedenis 
van Suriname; 

 Anton de Kom, 1934: Wij slaven van Suriname 
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SURINAMISERING VAN HET 
GESCHIEDENISONDERWIJS, 

PERSOONLIJKE BETROKKENHEID 
 De rol van de historicus als medespeler:  

 spanningsveld tussen : 

 objectiviteit en subjectiviteit; 

 Betrokkenheid en distantie: eigen ideologische 
bevangenheid 

 Absolute objectiviteit onmogelijk, maar proberen 
de eigen subjectiviteit tot een minimum te 
beperken. 
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HISTORISCHE ACHTERGROND 
VAN DEKOLONISATIE EN 

SURINAMISERING VAN HET 
ONDERWIJS 

 Periode 1945 – 1975:  

Laatkoloniale periode of de periode van 
autonomie 

 

 Periode 1975 – heden:  

Periode van de onafhankelijkheid 
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DE PERIODE 1945-1975 

 Grote onderwijshervormingen na 1945 

 stappen ondernomen om het onderwijs te 
veranderen en aan te passen aan de behoeften 
van de Surinaamse samenleving; 

 Algemeen leerplan voor het basisonderwijs; 

 Ontwikkeling van nieuwe curricula 

 Oprichting van de AMS en de SKS; 

 Toename van de belangstelling voor onderwijs: 
uitbreiding van het aantal scholen. 
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DE PERIODE 1945-1975, 
GESCHIEDENISONDERWIJS 

 Basisonderwijs: o.a. Rahan: Naar vrijheid en 
eenheid. 

 Mulo en Kweekschool:  Van Dijk en Getrouw: 
Ontwikkeling van de Surinaamse 
geschiedenis; 

 Algemene geschiedenis: o.a.  

 Blonk en Romein: Spiegel de eeuwen 

 Boek over “Vaderlandse geschiedenis” (over 
Nederland) 

16 



DE PERIODE 1945-1975, 
HISTORISCH ONDERZOEK 

 In deze periode geen geïnstitutionaliseerde 
geschiedbeoefening. 

 Wel onderzoek door individuen en particuliere 
organisaties, b.v. ter gelegenheid van de herdenking van 
100 jaar afschaffing van slavernij of 90-jaar immigratie van 
hindoestanen. 

 Oprichting van de Surinaamse Historische kring 

 Tijdschrift: West Indische Gids en Vox Guyanae: In 
Nederland uitgegeven, met artikelen over Suriname en de 
Ned. Antillen. 

 1968: Universiteit opgericht, geen geschiedenisopleiding 
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DE PERIODE 1975 – HEDEN 
VRAAGSTELLING 

 Belangrijke vragen voor/in het historische bedrijf 

 Hoe zijn wij omgegaan met de geschiedenis van ons 
volk?  

 Wat hebben wij gedaan om ons verleden beter te 
begrijpen? Hebben wij voldoende studies verricht over 
ons verleden ?  

 Hebben wij de kennis over dat verleden in voldoende 
mate en op de juiste wijze overgebracht op onze jeugd? 

  Op welke wijze hebben wij geprobeerd historisch 
bewustzijn bij te brengen aan de Surinaamse 
bevolking? 
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OPBOUW VAN DE REST VAN MIJN 
VERHAAL 

 Onafhankelijkheid als inspiratiebron; 

 Enthousiasme om het geschiedenisonderwijs te 
vernieuwen en te surinamiseren; 

 Doelstellingen geformuleerd en curricula voor het 
basisonderwijs en het VO-J herschreven. 

 Echter: bitter weinig gedaan op het gebied van 
historisch onderzoek, ondanks de uitgesproken 
behoefte om de eigen geschiedenis te schrijven en te 
herschrijven. 

 Pas in 2010 de mogelijkheid gecreëerd om een 
studierichting geschiedenis op te richten. 
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DOEL VAN DE PRESENTATIE 
 een overzicht  geven van  wat er gedaan is  zowel  op 

het gebied van onderwijs als  onderzoek en wat de 
belangrijkste ontwikkelingen zijn geweest; 

  de Surinaamse samenleving in het algemeen en 
beleidsmakers, zowel op het niveau van de regering en 
parlement, als op het niveau van bestuurders van de 
universiteit, ervan bewust  maken dat  het schrijven en 
herschrijven van de Surinaamse geschiedenis niet 
alleen met de mond te beleden moet worden, maar dat 
zij zich daadwerkelijk moeten inzetten voor de 
realisatie van dit doel.. 

 

 . 
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  Dit kan het beste geschieden door een nationaal instituut 

in het leven te roepen met als taak de studie van de 
Surinaamse geschiedenis op professionele wijze ter hand te 
nemen en de geschiedenis te ontsluiten voor het grote 
publiek. Deze taak kan gedelegeerd worden naar de 
universiteit en wel naar de studierichting geschiedenis.  

 Hiervoor is nodig een beleid en het ter beschikking stellen 
van materiële  en menselijke hulpbronnen. 

 De studierichting geschiedenis of een Centrum voor de 
Studie van de geschiedenis en Cultuur van de Faculteit der 
Humaniora, zou de rol kunnen overnemen van het in de 
regeringsverklaring van 2010 en het Meerjaren 
ontwikkelingsprogramma 2011-2016 opgenomen ‘Instituut 
voor Geschiedenis en Cultuur 
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DE ONAFHANKELIJKHEID ALS 
STARTPUNT EN INSPIRATIE 

 Noodzaak voor verdere vernieuwing en 
Surinamisering van het onderwijs. 

 Her schrijven van geschiedenisschoolboeken. 

 Toetsing van schoolboeken aan de doelstellingen. 

 Formulering van (nieuwe )doelstellingen voor het 
geschiedenisonderwijs van het basisonderwijs  en 
het mulo (VO-J). 

 Instelling werkgroep, later commissie voor de 
formulering van doelstellingen. 
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WERKWIJZE 
 Twee sporenbeleid; 

 1. Ontwikkelen van een tussentijdse methode of 
schoolboek voor het basisonderwijs: Een VOLK 

 2. Werken aan de formulering van doelstellingen 
voor het GLO en het MULO. Dit was een langdurig 
proces, omdat dit de basis zou worden voor 
toekomstige schoolboeken. 

Opmerking: breed consultatieproces: landelijk en 
verschillende actoren: alle leerkrachten, vakbonden , 
politieke partijen, religieuze organisaties en SHK. 
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RESULTAAT 
 Doelstellingen voor het geschiedenisonderwijs 

voor het GLO en het VO-J. (MINOV 1978) 

 Samenvatting 
PREAMBULE  EN DE DOELSTELLINGEN 

UITGANGSPUNTEN 

 EMANCIPATIEBEGINSEL 

 BEWUSTZIJN VAN DE EIGEN CULTUUR 

 LINK TUSSEN VERLEDEN, HEDEN EN DE 
TOEKOMST 

 

 

 
24 



PREAMBULE DOELSTELLINGEN 
GESCHIEDENISONDERWIJS 1977 

Kritische bewustwording 

 Het nieuwe geschiedenisonderwijs moet aan ons volk zijn 
geschiedenis en daarmee de achtergrond van haar identiteit 
geven. Centraal in het geschiedenisonderwijs staat de kritische 
bewustwording van de leerlingen ten aanzien van de 
samenleving als product van historische processen 

 Daardoor kunnen wij de ons toegemeten rol van toeschouwer in 
de maatschappij veranderen in die van medespeler. Dit stelt ons 
in staat  actief te participeren in de samenleving en daardoor 
bewust bij te dragen tot onze emancipatie. Zo kunnen wij als 
deel van  het volk ons individueel en collectief lot in eigen 
handen nemen. 

 
25 



BASISONDERWIJS 

 Project vernieuwing Curriculum Basisonderwijs (PVCB). 

 Voor geschiedenis in de periode vanaf 1979 een 
inventarisatie gepleegd en daarna een curriculum en een 
methode ontwikkeld getiteld Wij en ons verleden, 
bestaande uit drie delen.  

 Herziening van de methode in de periode 2000-2010, 
echter het deel van de zesde klas is tegengehouden door 
de regering in 2010/2011, waardoor de leerlingen na tien 
jaar nog steeds niet kunnen beschikken over de nieuwe 
methode. 

26 



 
VO-J en VWO onderwijs 

 VO-J: LBGO – doelstellingen en geschiedenis in 
lesbrieven voor het LBGO in 1981/1982. 

 Voor het Mulo werden om praktische redenen de 
lesbrieven omgevormd tot de methode 
Geschiedenis voor het Mulo. (HMS 1984-1989) 

 HAVO/VWO: nog geen eigen schoolboeken  
ontwikkeld voor geschiedenis.  

 Vraaagstuk van bemensing van de afdeling 
curriculumontwikkeling: gebrek aan personeel. 

 Reden: arbeidsvoorwaarden niet aantrekkelijk 
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NATIONAAL 

GESCHIEDENISSYMPOSIUM 1985. 
 Georganiseerd door HMS, IOL, SWI en SHG. 

Met medewerking van het MINOV 

Doel was inventarisatie  van de stand van zaken en het 
aandragen van oplossingen voor problemen. 

 

 Aanbevelingen op het gebied van onderwijs en 
onderzoek aangeboden aan minister Li Fo Sjoe, die 
opdracht gaf de aanbevelingen in projecten te gieten. 
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SYMPOSIUM 1985: AANBEVOLEN 
PROJECTEN 

1. Project voorlichting en vorming m.b.t. de 
emancipatorische benadering van geschiedenisonderwijs 
en geschiedbeoefening. 

2. Fonds voor Toegepast Maatschappijwetenschappelijk 
Onderzoek. 

3. Project Historiografie. 

4. Project Oral History. 

5. Contactorgaan voor leerkrachten en historici. 

6. Toetsconstructie en toetsontwikkeling. 

7. Rol en taken van de pedagogische opleidingsinstituten. 
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Vervolg symposium 1985 
8.  Curriculumontwikkeling. 

9. Training van geschiedenisleerkrachten en andere       
deskundigheid bevorderende  activiteiten. 

10. Vakbegeleiding op het VO-J en het VO-S. 

11. Onderhoud en restauratie van historische 
monumenten en andere historische  objecten. 

12.  Het toegankelijk maken van bibliotheken en 
archieven. 

13.   Internationale contacten. 
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GESCHIEDSCHRIJVING VAN 
SURINAME 

 Geschiedschrijving van Suriname is tot voor kort 
hoofdzakelijk het werk geweest van buitenlanders, 
hetzij historici hetzij andere sociale wetenschappers, 
zoals antropologen, sociologen ,  geografen en 
politieke wetenschappers. 

Redenen 

 A. Weinig of geen academisch opgeleide historici in 
Suriname.  

 B. Overbelasting met onderwijstaken. 

 Ontbreken van wetenschappelijke instellingen voor 
historisch onderzoek. 
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Vervolg Geschiedschrijving v. Sur. 
 Universiteit van Suriname: geen studierichting 

geschiedenis of instituut voor historisch onderzoek. 

 Vanaf 1984 historici aan de UvS, maar vooral belast 
met onderwijs; 

 1985: Nationaal Symposium over geschiedbeoefening 
en geschiedenisonderwijs 

 1986: twee Surinaamse historici benoemd om de 
verplichte vakken geschiedenis en IMP te verzorgen. 

 Vanaf 1988: incidenteel en bescheiden onderzoek via 
het IMWO, o.a. CCH (Centrale catalogus historische 
werken; onderzoek over contractarbeid) 
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OPRICHTING STUDIERICHTING 
GESCHIEDENIS 
 Lange weg 

 1997: Comm. Voorbereiding SR Gesch 

 2001: Rapport uitgebracht: aanbeveling positief 

 Onvoldoende docenten, wel grote belangstelling van 
VW-O studenten. 

 2009: Voorbereidingen voor de oprichting van de 
Faculteit der Humaniora. 

 2010: proclamatie van de Faculteit der Humaniora.  

 Okt. 2010: Pre-masteropleiding op het IGSR 
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VOORBEREIDING SR GESCHIEDENIS 

 Okt. 2010: Installatie voorbereidingscomm. 
Studierichting geschiedenis. 

 Mrt. 2011: incidentele masteropleiding geschiedenis via 
het IGSR voor het opleiden van kader voor de 
bacheloropleiding. 

 Mrt 2011: eerste beleidsdocument studierichting 
geschiedenis aangeboden aan de bouwdecaan. 

 2011: Oprichting van FdHUM tijdelijk aangehouden, 
moest als subfaculteit van FMijW fungeren. 

 Onzekerheid en verwarring bij betrokkenen 
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BELEIDSUITGANGSPUNTEN 
STUDIERICHTING GESCHIEDENIS 

 Grote aandacht voor onderzoek naast onderwijs. Op het 
gebied van onderzoek was een achterstand van 35 jaar in te 
halen. 

 Hiervoor zullen niet alleen docenten moeten worden 
aangetrokken, maar ook wetenschappers in deeltijdse of 
voltijdse dienst die tot hoofdtaak krijgen onderzoek te 
verrichten, publicaties voor te bereiden en het onderwijs te 
voeden met de resultaten van het onderzoek. 
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BELEIDSUITGANGSPUNT: DEKOLONISATIE 

VAN DE GESCHIEDSCHRIJVING 
 Verschuiving van het zwaartepunt van de 

geschiedschrijving van Suriname naar Suriname zelf. 

 Dekolonisatie van de geschiedschrijving:  

 onderzoeksthema’s  hebben hoofdzakelijk te maken met 
vraagstukken die voor de Surinaamse samenleving relevant 
zijn; 

 Benaderen van de Surinaamse geschiedenis vanuit een 
Surinaamse of niet-Westerse optiek  

 Dit geschiedt uiteraard met inachtneming van normen en 
standaarden voor wetenschapsbeoefening die internationaal 
aanvaard en geldig zijn.  
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VERVOLG. BELEIDSUITGANGSPUNTEN 

 Integratie onderwijs en onderzoek 

 Toepassen van onderzoeksresultaten in het onderwijs; 

 Inschakelen van studenten in het 
onderzoeksprogramma van de studierichting, b.v. 
bachelor theses. 

 Publicaties: hoge prioriteit aan publicaties, inclusief  
aan bronnenpublicaties, bij voorkeur in samenwerking 
met het NAS. 

 Internationale contacten: Strategische 
samenwerkingsverbanden met instellingen in en 
buiten Suriname 
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ONDERZOEKSPROGRAMMA SR GES 
Zeven speerpunten/zwaartepunten geïdentificeerd 

1.  Nationale en regionale geschiedenis. 

2. Slavernij, marronage en andere vormen van verzet. 

3. Etniciteit, migratie, diaspora en natievorming. 

4. Democratie en samenleving.  

5. Archeologie van Suriname. 

 historische archeologie 

 Marron archeologie;  

 etno archeologie en  

 publieksarcheologie.  

6. Geschiedenis, Erfgoed en Toerisme (GET) 

7. Geschiedenis van gezondheid en ziekten 38 



PRESTATIES VAN DE SR GES EN 
HISTORICI VANAF 2012 

 Okt. 2012: Symposium geschiedbeoefening met als doel 
een inventarisatie te plegen van de stand van zaken m.b.t. 
de geschiedschrijving van Suriname, en om bouwstenen 
aan te dragen voor een onderzoeksprogramma van de 
studierichting. 

 Groot succes, resultaat: tweedelig boek over historiografie 
(20130 

 Juni 2013: grote conferentie Legacy of Slavery and 
Indentured Labour: meer dan 150 deelnemers; resultaat: 
vier publicaties in het Engels., waaronder tien artikelen 
van Surinamers en tien artikelen van PSA. 

39 



VERVOLG. PRESTATIES 
 Conferentie of Legacy of Slavery and Indentured 

Labour, juni 2018. Resultaat; tien publicaties in 
voorbereiding, in het Engels. Bijdrage van Surinamers: 26 
en Surinaamse Nederlanders/PSA: 6 (zes).  

 Archeologie symposium over Archeologiebeleid, in 
samenwerking met Directoraat Cultuur. 2015 en 2016. 
Resultaat: publicatie special nr. van His/Her Tori (8). 

 Deelname aan researchdagen van de Adekus 2016 en 
2017: presentatie van onderzoeken van docenten en 
mastergeschiedenisstudenten,  

 Individuele deelname van docenten aan buitenl. 
Conferenties. 

 Publicaties: Uitgebreide lijst van publicaties 
40 



PROBLEMEN VAN DE STUDIERICHTING: 
DONKERE WOLKEN 

 Eerste jaar: okt. 2013 , maar tien studenten, vanwege  
onbekendheid van het publiek over het bestaan van de 
studierichting. 

 Tweede jaar 26 studenten en derde jaar 14 studenten. 

 Zes maanden na de start van de opleiding kwam de 
bekendmaking dat alle nieuwe opleidingen geaccrediteerd 
moesten worden, anders geen nieuwe inschrijvingen. 
Vanwege allerlei interne oorzaken van de universiteit, 
waaronder het niet aanwezig zijn van financiële middelen 
en onderbemensing van de afdeling kwaliteitszorg, is de 
accreditatie nog geen feit. Vanaf 2016 geen nieuwe 
inschrijvingen: bacheloropleiding van 2013 afgebouwd. 

 Alle deeltijdse docenten afgevoerd. 41 



VERVOLG PROBLEMEN 
 Een van de serieuze problemen is, dat ondanks de 

erkenning van het belang van onderzoek en het 
opnemen in het beleidsprogramma dat  deeltijdse 
docenten ook voor onderzoek moeten kunnen worden 
ingezet, gebeurt dit niet in de praktijk. 

 Het BVU past in de praktijk de regel toe dat deeltijdse 
wetenschappers alleen voor het geven van onderwijs 
mogen worden aangetrokken. De ervaring bij 
geschiedenis is dat deeltijdse wetenschappers een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de realisatie van de 
beleidsdoelen m.b.t. onderzoek. 
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PERSPECTIEVEN EN KANSEN 
 Voorbereiden van een nieuwe bacheloropleiding die in 

okt 2019 of 2020 van start kan gaan; 

 Het opstarten van een pre-masteropleiding , liefst als 
een gemeenschappelijke activiteit van Humaniora en 
het IGSR: streefdatum 1 april 2019. 

 Voorbereiden en opstarten van een incidentele 
masteropleiding via het IGSR, ook hier liefst in 
samenwerking met Humaniora. Datum: 1 okt. 2020. 

 Er voor zowel de premaster- als de masteropleiding 
voldoende belangstellenden, die bereid zijn 
collegegeld te betalen. 
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VERVOLG: PERSPECTIEVEN EN KANSEN 
 Publicaties: tien publicaties van de conf. Legacy of Slavery 

and Indentured Labour gereed maken in 16 maanden per 
heden; 

 Aantrekken van enkele jongere gemotiveerde docenten die 
bereid zijn een wetenschappelijke carrière op te ouwen. 

 Onderzoek: De studierichting moet het 
onderzoeksprogramma uitvoeren, op voorwaarde dat BvU 
enkele voltijdse en deeltijdse wetenschappers aantrekt en 
beschikbaar stelt; 

 Grijp de kans van integratie van het IOL met de AdeKUS: 
voor de faculteit der humaniora en de studierichting 
geschiedenis kan dat een grote kans zijn voor realisatie van 
hun resp. missies 
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Oproep aan de overheid en BVU 
 oproep aan de autoriteiten om het beleidsdocument 

van de opleiding geschiedenis van de Universiteit te 
bestuderen en eventueel na aanpassingen te omarmen, 
zodat wij op een voortvarender wijze kunnen werken 
aan de verdere dekolonisatie van de geschiedschrijving 
en tegelijk ook kunnen werken aan het vergroten van 
historisch besef bij de jeugd en de volwassenen 
middels het gebruik van zogenaamde 
publieksgeschiedenis. 

 In dat opzicht kunnen de doelstellingen zoals 
geformuleerd in de jaren 1975-1978 gerealiseerd 
worden. 
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VOORWAARDE VOOR HERSCHRIJVING 
VAN DE GESCHIEDENIS:  
 
 “Wetenschappelijke geschiedschrijving is primair een 

taak van deskundigen die gewapend met kennis en 
vaardigheden op een kritische wijze en volgens 
internationaal gangbare criteria de bronnen 
bestuderen en - bewust van hun eigen ideologische 
bevangenheid -   zo objectief mogelijk een beeld 
schetsen van het verleden. Dit geschiedt in de 
verwachting dat dit beeld zo veel mogelijk 
overeenkomt met de werkelijkheid”  
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 Tot slot: 

ALS OPTIMIST, BEN IK VAN OORDEEL 
DAT ACHTER DE WOLKEN ALTIJD DE 
ZON SCHIJNT! 

 

DANK U VOOR UW AANDACHT!! 

 

SHUKRIYA 
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