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Stellingen bij het proefschrift Moederstad en vaderland:
1) Vroegnegentiende-eeuwse schilders werden meer geleid door economische motieven dan door
ideologische (dit proefschrift)
2) De scheiding van Nederland en België in 1830 heeft de weg vrij gemaakt voor de roem van de
Haagse School in de tweede helft van de negentiende eeuw (dit proefschrift)
3) De kunsten kennen geen vaderland (dit proefschrift)
4) Lokale opvattingen over kunst worden vergaand bepaald door het sociaaleconomische klimaat
van een stad (dit proefschrift)
5) Hofsteden zijn internationaler georiënteerd dan handelssteden (dit proefschrift)
6) ‘Sire, il n’ y a pas des Belges’ (Jules Destrée, 1912)
7) De problematische verhouding tussen nationale en lokale identiteit is bij uitstek terug te
vinden in het voetbal
8) Het is mogelijk om een Nederlander te zijn in België en tegelijk een Belg in Nederland
9) Negen stellingen bij een proefschrift is meer dan voldoende

