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Stellingen bij het proefschrift van

Sophie Bouwens

Over de streep
Grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001

1. Grensarbeid toont de spanning tussen het begrensde en het grensover-
schrijdende en vormt daarom een interessant vertrekpunt om de beteke-
nis(sen) van een grens voor het dagelijks leven in een grensgebied te
bestuderen.

2. Om inzicht te verwerven in de dynamiek en complexiteit van grenzen in
het algemeen en grensarbeid in het bijzonder, kunnen zij het beste wor-
den bestudeerd met behulp van een historiserende benadering die dis-
ciplinaire grenzen overschrijdt.

3. De slogan ‘Europa zonder grenzen’ doet onvoldoende recht aan de bete-
kenis(sen) van Europese binnengrenzen voor grensarbeiders en grens-
gebieden.

4. De verschillen die grenzen markeren, belemmeren én stimuleren de tot-
standkoming van grensarbeid.

5. Door grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit verliest én wint de grens
als scheidslijn tegelijkertijd aan betekenis in het dagelijks leven van
grens arbeiders.

6. Als er al sprake is van een grensoverschrijdende mentaliteit onder Zuid-
Limburgers, dan kent deze op de arbeidsmarkt haar grenzen. 

7. Dat Zuid-Limburgse grensarbeiders zich afzetten tegen ‘de Hollanders’,
betekent niet dat zij zich niet met hen identificeren.

8. De naoorlogse ontwikkeling van West-Europese welvaartstaten en po -
gin gen om in het kader van het Europese integratieproces een vrij verkeer
van werknemers te bewerkstelligen, staan op gespannen voet met elkaar. 

9. Het verrichten van promotieonderzoek betekent grenzen (ver)kennen en
(ver)leggen.

10. In een consumptiemaatschappij waarin kopen op afbetaling alsmaar
gewoner lijkt te worden, laten mensen steeds meer zien wat ze feitelijk
niet hebben.
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