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Stellingen bij het proefschrift van Co Strootman
1. Het creëren van een biografie is een avontuurlijke reis met onverwachte vergezichten, onbegaanbare wegen, nimmer te vergeten ervaringen en breinbrekers om een doorgaande weg te
vinden. De biograaf doet er goed aan om die zoektocht onbevangen in te gaan, een tevoren
gemaakt bestek kan het zoek- en schrijfproces belemmeren.
2. Een biografie is de beschrijving van een mensenleven. Een mensenleven is het ‘ik en zijn
omstandigheden’ (naar José Ortega y Gasset). De bewering dat de gebiografeerde in zijn tijd
moet worden geplaatst is een overbodige uitspraak.

3. Geert Mak is de P.J. Bouman van nu, maar dan zonder religie.

4. Een biografie is er niet noodzakelijk bij gebaat om over een onderwerp buiten het leven van
de gebiografeerde te beschrijven. Bijvoorbeeld voor een beter inzicht in de collectieve verbanden van het verleden. Lezers zijn vooral geïnteresseerd in het leven zelf, in de pogingen
van andere mensen om iets van het leven te maken.

5. Het verwijt van de historicus E.H. Kossmann dat Bouman het existentialisme gebruikt als
onderdeel van zijn religieuze beleving is gebaseerd op onvoldoende kennis van de christelijke
stroming binnen het existentialisme.

6. De massaliteit van de belangstelling voor de Nederlandse Unie bij de oprichting in 1940
kwam niet voort uit een verzet tegen de NSB maar voornamelijk uit een afkeer van de toenmalige verdeeldheid in de Nederlandse samenleving.

7. De bewering dat de geschiedenis zich nooit herhaalt gaat voorbij aan het inzicht dat de toekomst zich moeilijk laat voorspellen.

8. De historicus E.H.P. Baudet verklaarde het onbegrip van historici over het werk van Bouman uit het feit dat het teveel over het leven zelf ging. De huidige hausse aan (ook) door historici geschreven biografieën in Nederland laat zien dat Bouman zijn tijd ver vooruit was.

9. De cultuurfilosofische en cultuurpolitieke opvattingen van de vernieuwingsbeweging/eenheidsbeweging van de vorige eeuw zijn gekarakteriseerd als ‘rückwärtsgewandte
Fortschrittlichkeit’. Sinds een aantal jaren streeft in Nederland een spraakmakende beweging
naar wat haar leider noemt: ‘conservatieve vooruitgang’. Vergelijkend onderzoek kan uitwijzen of hier sprake is van een vergelijkbare oorsprong als van de beweging waarin Bouman
optrad.

10. Het is niet strikt noodzakelijk om de buitenpromovendus in de mal van het promovendus
volgsysteem Hora Finita te persen, bovendien genereert het klantonvriendelijkheid.

