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Redactioneel - From the Editors

Deze aflevering bevat bijdragen over twee belangwekkende kwesties – de werking 

van het politieke bestel en de rol van het politieke leiderschap in de recente 

geschiedenis en een debat over de ontstaansgeschiedenis van de Lage Landen in de 

Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd. 

 Tot recent vormde populisme binnen de Nederlandse geschiedenis 

nauwelijks onderwerp van discussie of studie, maar dat is aan het veranderen. Henk 

te Velde en Koen Vossen analyseren uitingen van politiek populisme in Nederland 

sinds het einde van de negentiende eeuw. Beide historici vinden het een nuttig 

concept voor een beter begrip van de Nederlandse democratie. De derde auteur, 

Dirk Jan Wolffram, betwijfelt dit nut echter. Achterin deze aflevering vindt u in ons 

Forum een stevig debat over de opkomst van het bedrijfsmatig denken in de recente 

Nederlandse politiek rond de actuele vraag wanneer managers het politieke leven 

binnentraden. 

 Verder gaan Catrien Santing, Tim Soens, Eline Van Onacker en Kristof 

Dombrecht met Wim Blockmans in debat over zijn recente overzichtsmonografie 

betreffende de ontstaansgeschiedenis van de Lage Landen in de Middeleeuwen. 

Dit Discussiedossier draait om de vraag of we de regio al dan niet moeten zien als 

een netwerk van economische metropolen – wordt onze horizon door Blockmans’ 

perspectief verbreed of juist versmald? Kunnen we hiermee het historische karakter 

en de betekenis van de regio beter begrijpen?

 Namens de redactie,

	 james	kennedy

This issue deals with two compelling issues, one on the functioning of the political 

system and its leadership, the other on the ‘origins’ of the Low Countries in Middle 

Ages and Early Modern eras. 

 Until recently, populism was hardly problematized or analyzed in the 

context of Dutch history, but that has changed. Henk te Velde and Koen Vossen 

analyze expressions of political populism in the Netherlands since the end of the 

nineteenth century. Both historians, though in different ways, find the concept of 
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populism useful to understanding Dutch democracy, but a third, Dirk Jan Wolffram, 

has his doubts about the very use of the term. Toward the back of the issue a related 

question – the recent rise of managerialism in Dutch politics – is the central issue of 

our Forum, generating a vigorous debate about when and how managers entered 

political life.

 In between Catrien Santing, Tim Soens, Eline Van Onacker en Kristof 

Dombrecht respond to Wim Blockmans’ recent sweeping monograph of the Low 

Countries during the Middle Ages in our Discussion Dossier. This debate concerns 

the merits or otherwise of conceiving the region as a network of economic 

metropoles. Does Blockmans’ vision expand or limit our horizon? Does it help us to 

better understand this region’s historical character and significance?

 On behalf of the Editorial Board, 

 james	kennedy


