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Stellingen 
 
Om de Randstad succesvol te ontwikkelen, dienen de besturen van de vier 
grootste steden en hun stedelijke regio’s vergaande afspraken te maken. 
 
De Nederlandse laatmoderne samenleving verdient eigentijdse, grootschalige 
‘inpolderingen’ in de vorm van nieuwe landgoederen gesitueerd in ecologische 
zones en ontsloten door een metrosysteem. Ter plaatse wordt het net van verharde 
wegen ontmanteld. De Hoekse Waard, de Bollenstreek en West-Friesland zijn 
potentiële locaties. 
 
Het ware beter geweest de Westerscheldetunnel niet te realiseren en om in plaats 
daarvan de autoweg van Terneuzen naar Gent op te waarderen tot snelweg en de 
spoorweg tussen die twee steden geschikt te maken voor personenvervoer. 
 
Onderzoek is gewenst naar het minimum aantal te handhaven ‘schurkenstaten’ dat 
noodzakelijk is om de democratische rechtsstaat te blijven waarderen. 
 
Veel politici denken ten onrechte dat een referendum een flinke bijdrage levert 
aan de participatieve democratie. Veel burgers die niet actief zijn in partijpolitiek 
weten beter: een referendum is decoratie voor de representatieve democratie. 
 
De rechtsstaat van de juridische professie belet dat de democratie haar ware 
gedaante toont. 
 
In de eenentwintigste eeuw zal de fles absint het programma SPSS evenaren als 
hulpmiddel van wetenschappelijk onderzoek.1 
 
Zoals de criminaliteit zich verhoudt tot het recht, verhoudt zich de wetenschap tot 
de waanzin.2 
 
Wanneer een stelsel zo slecht functioneert als het vierjarig arrangement voor een 
academische promotie, dan is een parlementaire enquête gerechtvaardigd.3 
 
Het bestuderen van politiek-bestuurlijke organisatie van ruimtelijke investeringen 
is eenvoudiger dan het bestuderen van programmed cell death (PCD) bij planten.4 
 
De artsenij is een moderne ritualisering van het lijden en overlijden van mensen; 
dat alleen onderscheidt artsen van fietsenmakers. 
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Noten 

 
1 Vergelijk Cosgrove 1990. Vergelijk ook Henri Lefebvre (2003, 53): ‘Presence is 
sought by the Dionysian route: drunkenness, trance; but it is also by this route that 
absence and the flight of presence are discovered.’ 
2 Vergelijk: ‘Freud heeft gedemonstreerd, dat je de ziekte niet vanuit de 
gezondheid moet begrijpen, maar de gezondheid vanuit de ziekte.’ Mulisch 2002, 
686. 
3 Een redacteur van Mare: ‘Momenteel rondt slechts zeven procent van de 
promovendi hun proefschrift af binnen vier jaar; ongeveer dertig procent haalt het 
binnen vijf jaar.’ Bremmer, D. (2004) ‘Onderzoeksmaster niet voor promotie 
gebruiken’, Mare, Leids universitair weekblad, 4 februari, p. 4. 
4 In reactie op een stelling van Albert Meijer (2002): ‘Het bestuderen van 
endoglucanases van anaërobe schimmels via polyacrylamide gel electroforese 
(PAGE) is eenvoudiger dan het bestuderen van het gebruik van digitale 
overheidsgegevens door parlementaire en juridische controleurs via 
casusonderzoek.’ De consequentie daarvan is vervat in een opmerking van 
Andries Hoogerwerf (overgenomen uit Korsten 1979, 290): ‘Het overheidsbeleid 
voltrekt zich in Nederland minder op basis van empirisch onderzoek dan het 
kweken van tomaten en het fokken van varkens.’ 
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