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Stellingen

behorend bij het proefschrift
vors/ en va<fer/and geAecA/, </oc/r /evm/en z//n r(/' nief

/7/c» m Den

1 Door de opname van Limburg in de Nederlandse natiestaat
ontwikkelde zieh een Limburgs zelfbcwustzijn.

Anders dan in de jaren 1840-1850 en rondom 1918 werd gesteld,
was en is het Limburgse kamerleden in verband met nun ced van
trouw aan de Nederlandse grondwet toegestaan de afscheiding
van Limburg van Nederland te propageren.

Toen Thorbecke in 1864, onder venvijzing naar de Nederlandse
grondwet, in de Tweede Kamer Stelling nam tegen de aanduiding
Z,//HÄMrgy q/gevaar<//g</e, onthulde hij daarmee slechts een deel
van zijn argumenten.

De aanwezigheid van de Nederlandse minister-president bij de
vergaderingen van de Europese Raad betekent dat deze de facto
niet is samengesteld overeenkomstig de bepalingen van het

e t/n/e.

Politici overschatten hun mogelijkheden indien zij in de
(grond)wet een bepaling opnemen waann de door hen
voorgestane politieke of maatschappelijke ordening als
eeuwigdurend wordt aangemerkt.

Aan de titeis die koningin Beatrix pleegt te voeren, dient die van
va« I/m6wrg te worden toegevoegd.

Ondanks zijn ontmaskenng als weinig authentielc, dient de
roodfluwelen koningsmantel met gouden leeuwen geborduurd en
omboord met hermelijn door de toekomstig Konmg der
Nederlanden gedragen te worden bij zijn beediging en
inhuldiging.



8 Dat de verwijzing naar het Oranjehms die voorkomt in dc
Ncderlandstalige versie van het Limburgse Volkslied, is
weggelaten in de door P. Zeegers geschreven en in apnl 1999
door de Statenfractie van de Partij Nieuw Limburg (PNL) voor
officiCle erkenning voorgedragen dialcctversie, wordt door de
tekstschrijver onvoldoende onderbouwd.

De Belgische provincie Limburg dient op zoek te gaan naar een
ander Volkslied.

10 Gezien de gebruiken binnen de Rooms-Kathohekc Kerk met
betrekking tot heiligverklanngen, getuigt de pauselijke
aanspreektitel £Ave //e/%Ae/</ van een hoopvolle voorbanghod.


