Stellingen behorend bij het proefschrift
Geographies of Belonging: The Transnational and Local Involvement
of Economically Successful Migrants
1. In de meeste studies over transnationalisme wordt gekeken naar bi-nationale bindingen
van migranten, terwijl ‘echt’ transnationale – dat wil zeggen landsgrensoverstijgende –
bindingen over het hoofd worden gezien (dit proefschrift).
2. Expats worden vaak als een bijzondere categorie mensen gezien, maar ze lijken in veel
opzichten op ‘klassieke’ migranten die tot de middenklasse behoren (dit proefschrift).
3. Hoewel middenklassenmigranten meestal formeel Nederlander zijn en via wonen,
werken en recreëren ook in praktische zin deelnemen aan de Nederlandse samenleving,
voelen zij zich symbolisch uitgesloten van het Nederlanderschap (dit proefschrift).
4. Veel succesvolle allochtone vrouwen willen best een rolmodel zijn voor anderen, maar
alleen op basis van hun succes, niet vanwege hun allochtoon- of vrouwzijn (dit
proefschrift).
5. Een populaire manier om uiting te geven aan solidariteit voorbij landsgrenzen,
bijvoorbeeld met kindslaven of het Palestijnse volk, is het boycotten van bedrijven als
IKEA, McDonald’s en Coca-Cola (dit proefschrift).
6. Redenen om de vorige stelling af te wijzen zijn volgens sommigen dat de BILLY-kasten
zo handig, de hamburgers zo goedkoop en de drankjes zo lekker zijn.
7. Wetenschappers die zich bezighouden met transnationalisme zijn vaak globetrotters die
de fout maken te denken dat alle andere mensen dat ook zijn.
8. Het maken van internationale vergelijkingen wordt gezien als een must in hedendaags
migratieonderzoek, maar levert vaak moeilijk te duiden resultaten op.
9. Beleid dat gericht is op het binnenhalen van kennismigranten en het buitensluiten van
laagopgeleide migranten, kan tot gevolg hebben dat ook kennismigranten niet meer
komen.
10. Bij het schrijven van een proefschrift zijn sterke lokale bindingen en zwakke
transnationale bindingen van groot belang.
11. Frida Kahlo’s vrij vertaalde uitspraak ‘waar heb ik voeten voor nodig als ik vleugels heb’
kun je ook omdraaien.
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