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English 
1: Ghana’s water and electricity networks are constructed through an extraordinarily grassroots, 

extraordinarily messy and extraordinarily effective process.  

2: Resident volunteer organisation in the early stages of a new settlement shapes that settlement for 

decades to come.  

3: Ghana’s ‘traditional authorities’, with the Ashanti as the main exception, owe their contemporary 

powers more to the colonial state than to pre-colonial tradition.  

4: Ghana’s spiritual liberation movement of the past decades has had the unfortunate side effect of 

undermining the country’s educational and health facilities.  

5: The societal transition to private land ownership is an extremely disruptive aspect of moving into 

modernity. 

6: More realistic, pluralist economic thinking is a prerequisite for the transition to an ecologically and 

socially sustainable society. 

7: The current fixation on journal publications puts a brake on the development of socially useful 

academic knowledge.  

8: PhD research is both an extremely liberating and a highly constraining activity.  

9: A city is not a separate unit, but a living, growing piece of social fabric.  

10: The legal equation of entheogens like MDMA, psilocybin and LSD with addictive hard drugs is to 

the severe detriment of trauma patients.  

11: It is only while formulating the propositions that the doctoral candidate finds out what is the real 

subject matter of their research.  

Nederlands 
1: Ghana’s water- en elektriciteitsnetwerken ontstaan in een uitzonderlijk grassroots, uitzonderlijk 

chaotisch en uitzonderlijk effectief proces.  

 

2: Het vrijwilligerswerk van bewoners in de vroege stadia van een nieuwe wijk bepaalt de vorm van 

die wijk voor de decennia daarna.  

 

3: Ghana’s ‘traditionele authoriteiten’, met als voornaamste uitzondering de Ashanti, danken hun 

hedendaagse macht eerder aan de koloniale staat dan aan pre-koloniale tradities.  

4: Ghana’s spirituele bevrijding in de afgelopen decennia heeft het ontstaan van nieuwe scholen en 

ziekenhuizen geremd. 

5: De overgang naar een systeem van privaat landeigendom is een bijzonder disruptief aspect van de 

maatschappelijke transitie naar de moderniteit. 



6: Een realistischer, pluriformer economisch denken is cruciaal voor de transitie naar een ecologisch 

en sociaal houdbare samenleving. 

7: De huidige fixatie op tijdschriftpublicaties remt de ontwikkeling van maatschappelijk relevante 

academische kennis.  

8: Het schrijven van een proefschrift is zowel een zeer bevrijdende als een zeer beperkende ervaring.  

9: Een stad is geen afgebakende entiteit, maar een levend, groeiend stuk sociaal weefsel.  

10: De juridische gelijkstelling van entheogenen als MDMA, psilocybine en LSD met verslavende 

harddrugs gaat ten koste van traumapatiënten.  

11: Pas bij het formuleren van de stellingen ontdekt de promovendus waar zijn onderzoek nu 

werkelijk in de kern over gaat. 


