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Stellingen 

 

1. Indirecte verantwoordelijkheid in het internationale staatsaansprakelijkheidsrecht is 

gegrondvest op de begrippen controle, vertegenwoordiging en de vrijheid om 

verantwoordelijkheid te nemen. 

2. Indirecte verantwoordelijkheid is vrijwel altijd voor het gedrag van de ander; en niet voor 

diens internationale onrechtmatige daad.  

3. De geschiedwetenschappen hebben een belangrijke les voor internationale tribunalen; elk 

terugkijken is incompleet en vormt zelden het laatste woord. 

4. Een Officier van Justitie die crime fighter wil zijn heeft niets te zoeken in een inquisitoir 

systeem en kan beter naar Amerika verhuizen. 

5. Wil ontstaat uit de interactie tussen nature en nurture. Omdat de mens geen van beide kiest 

is zijn wil niet vrij. 

6. Zonder vrije wil geen schuld. Het gebruik van schuld in het strafrecht kan dan ook alleen met 

functionele argumenten verdedigd worden.   

7. Censuur dient met kracht te worden bestreden en in het bijzonder op de universiteit. 

8. Duckstad is de ultieme Tokkie-town.  


