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STELLINGEN 

1. Heine's gedichten zijn altijd ook tijdsdocumenten. 

2. Heine steekt zijn joodse wijsheid niet onder stoelen of banken. 

3. Het is wenselijk een editie van Heine's miscellanea (1854) in de 
door hemzelfbeoogde samenhang te bezorgen. 

4. Heine's brieven zijn eveneens voor derden geschreven. 

5. Kennis van Heine's schrijverschap draagt bij aan inzicht in het 
talige wel en wee van hedendaagse allochtone auteurs in West-
Europa. 

6. Hegels filosofie bood Heine gelegenheid consequent gehoor te 
geven aan verontruste vermaningen zijn plaats te weten. 

7. Voor een grondige bestudering van het fundamentalisme is 
godgeleerdheid onontbeerlijk. 

8. Niet zelden leidt de zoektocht naar een natuurwetenschappelijke 
unificatie van kwantumtheorie en relativiteitstheorie tot 
flamboyante speculaties die moeiteloos kunnen wedijveren met 
premoderne 'combinatiekunde'. 

9. De argeloze belastingbetaler denkt bij ' geesteswetenschappen' 
eerder aan spiritistisch geneuzel dan aan academische humaniora. 

l 0. Het verdient aanbeveling Amsterdamse taxichauffeurs te 
verplichten eens per jaar vijf aaneengesloten werkdagen deel te 
nemen aan een gemeentelijke fietsstage in de hoofdstedelijke 
binnenstad. 

11. De doorsnee architect beschikt over onvoldoende kennis
en vaardigheden om zijn werk tot een goed einde te 
brengen. 

12. In tijden van visuele wildgroei is het vakonderwijs in 
beeldende kunst en vormgving meer dan ooit gebaat met 
een compacte cultuurgeschiedenis. 

13 . Oude politiek gaat met vallen en opstaan, nieuwe met 
staan en opvallen. 
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