Online NL-Lab Seminar 21 april 2021

Nederland Schrijven:
Hoe Nederland gemaakt wordt in Rapporten, Enquêtes en Kaarten
10.30 - 10.45

Opening en introductie op de dag door Froukje Santing (dagvoorzitter,
journalist/auteur), Antal van den Bosch (directeur Meertens Instituut) & Inger
Leemans (hoofd NL-Lab)

De Staat van Nederland: vormen en tradities van Nederland Schrijven
10.45 - 11.30

Keynote, Q&A
Hoe Nederlandse identiteit op de onderzoeksagenda kwam van de planbureaus en
onderzoeksinstituten van de Nederlandse overheid
Paul Schnabel (Universiteit Utrecht)

11.30 - 11.45

Pauze

11.45- 12.15

Lezing, Q&A
De Staat van Nederland: de lange traditie van de beschrijvende statistiek
Joris Oddens, Marjolein ’t Hart & Helmer Helmers (NL-Lab)

12.15 - 12.40

Pauze en Korte filmpjes
Hoe Nederland wordt bestudeerd en beschreven in het KNAW Humanities Cluster
Lex Heerma van Voss (Huygens ING) & Douwe Zeldenrust (Meertens Instituut)

12.40 - 13.00

Lezing
Methodologisch nationalisme: Nationale kaders als oogkleppen in het wetenschappelijk
onderzoek
Joep Leerssen (Universiteit van Amsterdam)

13.00 - 14.oo

Lunchpauze
Kaasproefopdracht

Nieuwe Perspectieven
14.00 - 14.15

Introductie middagsessie door Froukje Santing
Korte filmpjes
Ernst van den Hemel & Sakina Loukili (NL-Lab)

14.15 - 15.00

Discussietafel I (Breakout room 1)
Nieuwe stemmen en perspectieven in onderzoek naar Nederlandse identiteit
Organisatie: Floris Vermeulen (Universiteit van Amsterdam) en Froukje Santing
Discussianten: o.a. Sakina Loukili (NL-Lab), Karwan Fatah-Black (Universiteit
Leiden), Ruben van Gaalen (Centraal Bureau voor de Statistiek, Universiteit van
Amsterdam), Paul Schnabel (Universiteit Utrecht).

In het huidige (overheids)onderzoek naar ‘de’ Nederlandse identiteit staat een
bepaald vertoog over wat Nederland is centraal. De stem van Nederlanders met een
migratieachtergrond is vaak een spreekwoordelijke voetnoot. Als dit perspectief al
wordt meegenomen gebeurt dit vaak vanuit de vraag of migranten ‘er wel of niet bij
horen’. In een pluralistisch land als Nederland is onderzoek naar de nationale
identiteit niet neutraal, maar per definitie een politieke kwestie. In deze sessie gaan
Floris Vermeulen en Froukje Santing in gesprek over waarom het belangrijk is om
bij het schrijven van studies over de Nederlandse identiteit meer aandacht te hebben
voor de posities, percepties en verhalen van Nederlanders met een
migratieachtergrond beter invulling geven aan het pluralistische karakter van de
Nederlandse samenleving?
14.15 - 15.00

Discussietafel II (Breakout room 2)
Nederland vanuit de regio
o.a. Lotte Vermeij & Peggy Schyns (Sociaal en Cultureel Planbureau), Leonie
Cornips (NL-Lab, Universiteit Maastricht), Marijn Molema (Fries Sociaal
Planbureau), Joep Leerssen (Universiteit van Amsterdam), Josse de Voogd
(zelfstandig publicist en onderzoeker) en Maria Grever (EUR/gastonderzoeker NLLab)
Hoe komen regionale verschillen aan bod in nationale rapporten? Welke rol speelt
taal in overheidsrapporten in het maken van onderscheid tussen regionale en
nationale cultuur? In deze sessie gaan Lotte Vermeij & Peggy Schyns in gesprek
over de balans tussen natie en regio. Zou de regio meer of minder aan bod ‘moeten’
komen in nationale adviesrapporten en hoe zou die aanpassing eruit moeten zien
kijkend vanuit regio en niet vanuit een bepaald ‘centrum’? Wat zou het effect hiervan
kunnen zijn? Wie wonen er in de regio? Is het nodig om een overgang te maken van
kwantitatief naar meer kwalitatief onderzoek, waardoor kleinere groepen of
deelaspecten in het geheel te kunnen betrekken?

15.00 - 15.30

Pauze en Kort filmpje
Geertje Mak (NL-Lab)

15.30 - 16.15

Presentatie NL-Lab onderzoeksprogramma, gevolgd door Q&A
Nederland Vormen-Voelen-Overdragen - een ‘Kasus’
Inger Leemans, Geertje Mak, Marieke Hendriksen & Leonie Cornips (NL-Lab)

16.15 - 17.00

Slotdiscussie onder leiding van Froukje Santing

17.00

Borrel met napraat

