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Meerjaren Beleidsplan 2021 t/m 2024 

Historisch Comité Christen Democratie 
 
 
 

De onderstaande beleidsplannen van het Historisch Comité Christen Democratie 

voor de periode 2021 tot en met 2024 zijn op 11 mei 2021 geformuleerd door het 

bestuur van het Comité, mede op advies van de Wetenschappelijke Adviesraad van 

het Comité, bestaande uit historici, politieke wetenschappers, voormalig CDA- 

stafmedewerkers en oud-politici. 

Per jaar wordt door het bestuur besloten over de prioriteitstelling van de realisatie 
 

van de plannen. Deze prioriteitstelling is afhankelijk van de historische urgentie, 

jubilea en herdenkingen, de politieke actualiteit dan wel andere gelegenheden als 

bijvoorbeeld herdenkingen bij overlijden van voormalig CDA-partijleiders en - 

politici. 

 
 

1.   Het levend houden van de geschiedenis van de 

christendemocratie 

 
 

Hieronder verstaan we het stimuleren of zelf entameren van historisch onderzoek, 

publicaties en websites over de geschiedenis van de christendemocratie, alsmede van 

onderzoek in relatie tot de actuele toepassing van het christendemocratische 

gedachtengoed. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn onder meer biografieën van 

politici, overzichtswerken als de in 2020 gerealiseerde website over het CDA 1980-

2020, of onderzoek naar de politieke positiebepaling bij ingrijpende gebeurtenissen, 

als de kernwapendiscussie in de jaren 1980 of de val van het Kabinet Rutte I (2010-

2012).  Dergelijke studie draagt bij aan de actuele standpuntbepaling van het CDA, 

aangezien het een historische analyse biedt van hoe in het verleden hierover door 

onze partijen is gedacht en gehandeld.  

 
 

2.  Archieven 
 

 
 

De archieven van het CDA-bestuur, het partijbureau en de CDA-Tweede 

Kamerfractie, die voor een deel berusten bij het Nationaal Archief, zijn beperkt 

toegankelijk en ontsloten. Dit belemmert adequaat historisch onderzoek. Voor de 

beleidsperiode 2021 t/m 2024 is daarom evenals in de beleidsperiode 2017-2020 

het doel aandacht te geven aan de CDA-archieven. Het Historisch Comité beoogt 

ertoe bij te dragen dat er verbetering komt in de toestand van de CDA-archieven, in 
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samenspraak met de partij en historici die op dit punt hun invloed kunnen laten 

gelden dan wel mogelijke fondsen zouden kunnen helpen genereren. Per jaar wordt 

over de concrete invulling van dit doel de nadere prioriteitstelling bepaald. 

Evenzeer van belang voor historisch onderzoek zijn de persoonlijke archieven van 

de volksvertegenwoordigers van het CDA in de Tweede en Eerste Kamer en van 

CDA-bewindspersonen. Het Historisch Comité stimuleert de overdracht van 

dergelijke persoonlijke archieven aan archiefinstellingen en verstrekt advies aan de 

betrokken personen of hun erfgenamen.  

 

Per jaar stelt het HCCD-bestuur een planning op met concrete doelstellingen per 

jaar, onder andere op het gebied van de stimulering van de archivering van de 

partijarchieven. 

 
 

3.  Het stimuleren van universitair wetenschappelijk onderzoek 
 

 
 

Het Historisch Comité beschouwt zichzelf als een platform dat historisch onderzoek 

aan de universiteiten kan stimuleren. Dit vergt om te beginnen dat het bestuur in de 

beleidsperiode van 2021 t/m 2024 regelmatig overlegt met de Wetenschappelijke 

Adviesraad, de om het bestuur heen gebouwde structuur ten behoeve van verbinding 

met de (geschied)wetenschap. Met behulp van de menskracht in deze Raad is het 

bestuur voornemens universitair wetenschappelijk onderzoek waar mogelijk te 

stimuleren en invloed uit te oefenen op de onderzoekagenda’s van universiteiten en 

onderzoeksinstellingen, waaronder NWO, alsmede internationaal via het Civitas-

netwerk.  
 

 
 

4. Het vormen van een academisch netwerk 
 

 
Een vierde beleidsvoornemen bestaat uit het vormen van een netwerkfunctie die 

breder is dan partijpolitieke historisch belangstellenden alleen. Bij uitstek biedt het 

Historisch Comité Christen Democratie de mogelijkheid om academici te betrekken 

bij de geschiedenis van het CDA, als met name historici maar ook politicologen, 

sociale wetenschappers, juristen of filosofen en theologen (kerkhistorici). 

 
 

5. Het onderhouden van relaties met het CDA en het WI CDA 
 

 
 

Voor de realisatie van de bovenstaande beleidsplannen geldt dat samenwerking van 

het Historisch Comité Christen Democratie met het CDA en met name met het 
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Wetenschappelijk Instituut voor het CDA wenselijk en nuttig is. De samenwerking 

die in de vorige beleidsperiode tot stand is gebracht zal daarom in de periode 2021 

t/m 2024 worden gecontinueerd.   


