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Stellingen Stellingen 

1.. Politieke theorie is een kunde, geen wetenschap. 

2.. De weerbarstigheid van praktijken en de stroperigheid van instituties is niet altijd een na-
deel. . 

3.. Het dominante efficiëntiebegrip is onvoldoende gevoelig voor de smalle lijn die kortzichtig-
heidd van voorzichtigheid scheidt. 

4.. Gezien de 'vergrijzing' van de universiteit is verplichte pensionering geen leeftijdsdiscrimi-
natiee maar een vorm van positieve actie om bestaande leeftijdsdiscriminatie te corrigeren. 

5.. Het geschuifel van met voeten stemmende beleggers is te ongearticuleerd om te kunnen uit-
mondenn in eenduidige beleidsvoorschriften. 

6.. Staatsonthouding ten aanzien van de economische sfeer komt neer op het subsidiëren van 
diee actoren die het beste zijn toegerust om de mogelijkheden die 'liberalisering' biedt te benut-
ten.. De praktijk leert dat dit meestal de grotere ondernemingen zijn en dat het veelal ten koste 
gaatt van de verscheidenheid op de markt. 

7.. Liberalisering is niet synoniem aan o«n-egulering, maar aan regulering die simpelweg aan an-
deree actoren ten goede komt dan sociaal-democratische, socialistische, republikeinse of chris-
ten-democratischee regulering. 

8.. De harmonie van aandeelhoudersbelang, ondernemingsbelang en maatschappelijk belang is 
eenn vermeende harmonie. Een systeem van kapitaalmobilisatie dat het tweede belang gelijkstelt 
aann het eerste creëert afwentelingsmogelijkheden die ten koste gaan van het derde belang. 

9.. Milieumoeheid is een effect van een verkeerde allocatie van verantwoordelijkheden. 

10.. Het complexe proces van cognitieve en affectieve identificatie met de bedrijfsgemeenschap, 
dee habituele, motivationele en gedragsmatige veranderingen die dat met zich brengt en de in-
vloedd die dat op de prestaties van de onderneming heeft, wordt in de ideologische legitimatie 
vann optieregelingen gereduceerd tot financiële prikkels voor een calculerende actor. 




