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Stellingen behorende bij  het proefschrift

Captain van Jong Holland. Een biografie van Pim Mulier, 1865-1954

Daniël Rewijk, 12 maart 2015 12.45 uur

1 De waarde van de biografie als historische methode ligt in het thematiseren 
van het ongerijmde en dubbelzinnige, zoals de Widerspruch in het leven van 
Pim Mulier laat zien.

2 In onderzoek naar vormen van nationalisme leidt het gebruik van concepten 
als invention of tradition en banal nationalism te vaak tot een mechanistisch 
top-down perspectief, waarin onverklaard blijft hoe het ‘nationaal 
cultuurgoed’ nationale betekenis krijgt.

3 In de cultivering van zijn Friese identiteit is Muliers historiezucht de 
voornaamste impuls.

4 Pim Mulier zette zijn captaincy in de sport in om zijn prominente positie te 
verzekeren tussen aanzienlijke en succesvolle generatiegenoten.

5 De bijdrage van Pim Mulier aan de ontwikkeling van de moderne Nederlandse 
sport laat  zien dat lichaamscultuur evenzeer een idee is als een praktijk.

6 De keuze om als deelnemer of toeschouwer te participeren in enige tak 
van sport, wordt in sterke mate bepaald door de culturele betekenis en 
symboolwaarde van verschillende sporten.

7 Het concept ‘nationale sport’ krijgt niet zozeer betekenis door de 
populariteit van de betreffende sport binnen een natie, maar door de 
overtuigingskracht waarmee het een historische dimensie gegeven wordt.

8 Het wanordelijke denken van een semi-intellectueel is voor hedendaags 
inzicht in historische maatschappelijke discussies evenzeer van belang als 
de scherpzinniger denkbeelden van begaafde intellectuelen.

9 Grotemannengeschiedenis en mythomanie zijn cruciale thema’s in de 
mentaliteitsgeschiedenis van het interbellum.

10 Omdat het deelnemers bij massale loopevenementen in letterlijke zin 
ontbreekt aan ruimte voor wedijver, zijn deze evenementen niet als 
sportwedstrijd te beschouwen.

11 Het verrichten van kinderarbeid in een bollenschuur draagt bij aan de volharding 
en discipline die vereist zijn voor het voltooien van een proefschrift.


