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: nioge~~W om L, ~~1~~ ;:~ 
nale identiteiten uit te breiden va11 de. formele politieke praktijk:~t van \ 
de natie-staat naar de meer alledaagse informele ~rhoucJinpiï die <\ 
een gevoel van gemeenschappelijkheid en 'thuis' kunnen venchafkn . 

. . . ·.· .. · ... 

2. De maatregel waarbij vrouwen (in tegenstelling tot ntanft~) l;l,jf hµµ . 
huwelijk met · een buitenlander buli oorspronkelijke uti~ijt,c;il éq/ J/ 
alle daarmee verbonden rechten verloren, lag in het verlengde van d.è X · ·.····· 
opvatting dat de (seksuele) omgang van vrouwen ~et· mannen; buit~ii · 
de eigen (nationale) gemeenschap een bedreiging vonp.t YQOr die 
gemeenschap. · · · 

' . '. .-::-,--. , .. ·. :·::.<·:_ :> ::, . 

3. Dat immigrantenorganisaties zowel een brug als een barriè~e vormen< . ·· 
bij de positieverwerving van nieuwkomers in de 'gevestigde' SéllnCn
leving is algemeen bekend. In het geval van de Duitse confessfo11ele 
meisjesverenigingen verschoof het accent bij de . opvang• van J)ilitse ·. 
dienstmeisjes in Nederland onder invloed van het nationaal-:sociafisine 
in Duitsland van beschermen naar afschermen, van brug naar bar-
rière. 

4. Door de weigering van de Nederlandse regering om het.Hu.weli~, 
drag uit 1902 op te zeggen - waarmee een huwelijk van I>uît$e ~l--.. 
danen met Nederlanders volgens de in Duitsland geldend~ wettên T 
werd goedgekeurd of verboden - vielen ook Nederlandse onpenfärien••·••• 

:::::::::/;;;;;;;;;;_:.li onder de Neurenberger-wetten. 

5. De 'overlevingsschuld' van talrijke Nederlander& die de bezettjng~l,-
1

: 

lijk goed zijn doorgekomen, kan een van de verklaringen zijî vqor d~i 
nog altijd gekoesterde 'Duitserhaat' in een tijd•waarin discrimin~Jenq( 
spreken over vreemde volken en rassen in brede kring tot. tabdJ zijf 
verklaard. (conform AA de Jonge in Theoretische GeschîedmM1Jig.l§, 
nr 2, 1988). · w 

6. Het oproepen en analyseren van levensverhalen biedt de mog~Ujtûêid ( 
de handelingsdimensie bij het geschiedverhaal te betrèkken, ~ / 
naast 'de leer' ook 'het leven' zichtbaar kan worden. De anw;t dij db . x 
gerichtheid op persoonlijke ervaringen in het (lageüjts l~ven, ~i:r> 

t~;~a~~?~-



7. De erkenning dat het geschiedverhaal het verleden niet zonder meer 
kan reconstrueren, betekent niet dat de geschiedschrijving als een 
(selectieve) speurtocht naar 'waarheid' opgegeven moet worden. 

8. Geschiedschrijving vergt, net als de liefde, een voortdurend balance
ren tussen inlevingsvermogen en kritische distantie, tussen herkenning 
en vervreemding; dat maakt haar tot zo'n gepassioneerde bezigheid. 

9. De introductie in het Historisch Nieuwsblad van een top 50 van 'de 
meest produktieve historici' op grond van het aantal pagina's in een 
select aantal wetenschappelijke bladen, staat haaks op haar doelstel
ling historische kennis onder een breed publiek te verspreiden 

10. De huidige weerstand tegen de toekenning van een meervoudige 
nationaliteit bij naturalisatie, omdat die een dubbele loyaliteit zou 
betekenen, impliceert een essentialistische opvatting van nationale 
identiteit, die inmiddels zowel door de maatschappelijke ontwikkelin
gen als door wetenschappelijke discussies als achterhaald mag worden 
beschouwd. 

11. Het Duitse begrip 'Doktorvater' geeft een beter beeld van de com
plexe relatie tussen promovendi en hun begeleiders dan het Neder
landse begrip 'promotor'; inhoeverre met de komst van vrouwelijke 
hoogleraren in Duitsland ook de term 'Doktormutter' in zwang zal 
komen, valt nog te bezien. 

12. In geval van woede, onmacht en frustratie verdient het de voorkeur 
flessen drank stuk te gooien in plaats van ze leeg te drinken. Wanneer 
dit advies door meer vrouwen dan mannen wordt onderschreven, zegt 
dat minder over het verschil in alcoholgebruik tussen de seksen 
danwel over het verschil in omgang met emoties. 


