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Stellingen 

Bij het proefschrift '"The most valuable of all Capital" A gender reading of economie texts' 
van Edith Kuiper 

1. Waar filosofen, fysici en vele anderen zich vaak afvragen of wetenschappelijke wetten ook 
geldigheid hebben bij afwezigheid van de mensheid - 'als we niet kijken, bestaat de 
zwaartekracht dan ook?' - wordt in dit proefschrift een regelmatigheid aangegeven die ten 
zeerste met de mensheid samenhangt, en die vooral, zo niet alleen, werkzaam is als de 
mensheid 'niet kijkt'. 

2. Afhankelijkheid kun je proberen op te lossen door anderen te dwingen je ter wille te zijn of 
door hen wijs te maken dat, door jou ter wille te zijn, zij het beste af zijn. Het opbouwen van 
een goede wederzijdse relatie en gewoon vragen om watje wilt is echter een minstens zo 
effectieve manier. 

3. De wijze waarop de wetenschappelijke discussie over het verklaren van sociaal gedrag uit 
biologische kenmerken uit het einde van de vorige eeuw zich aan het herhalen is, maakt dat 
we ons zorgen moeten maken over het zich herhalen van de geschiedenis in het algemeen. 

4. De kwestie 'wat is er eerst, het kip of het ei' is alleen een probleem als deze vraag op 
abstract niveau en a-historisch wordt benaderd en/of als men heengaat langs de eigenheid van 
de individuele kip. 

5. De vraag 'is het verschil tussen mannen en vrouwen nu biologisch of cultureel van aard?' is 
van een zelfde karakter als 'houd je van je vader of je moeder?'. Het enig deugdelijke 
antwoord erop is dan ook dat de vraag niet deugt. 

6. Als de objectiviteit van de onderzoeker geen streven is maar een uitgangspunt, wordt 
wetenschap tot een zeer effectieve manier om de waarheid niet onder ogen te hoeven zien. 

7. Het feit dat treinen de rails volgen, wil nog niet zeggen dat zij dat uit vrije wil doen, laat 
staan datje eruit kunt afleiden dat ze op weg zijn naar de meest vruchtbare vrouwtjestrein. 

8. Omdat de neoklassieke theorie niet waardevrij is, maar integendeel voor een belangrijk deel 
het waardepatroon waarbinnen deze theorie tot ontwikkeling is gekomen reflecteert, zal het 
onkritisch toepassen van neoklassieke modellen in de Nederlandse economische politiek 
bijdragen tot een veramerikanisering van de Nederlandse samenleving. 

9. Een wetenschap die zich bedient van slechts één theoretische benadering, houdt op een 
wetenschap te zijn, en verandert in een religie. 

10. Het is nonsens te stellen dat men de waarheid bezit of bewaakt, laat staan haar onthult of 
tot haar doordringt. De waarheid kan niet worden onthuld, daar zij zelf onthullend is. 



11. De economische wetenschap is onder meer daarin uniek dat hier legitieme vragen worden 
afgedaan als te moeilijk (om in te passen in bestaande modellen). 

12. Dat de tijden echt zijn veranderd, blijkt uit het feit dat de fundamentele vraag onder 
mannen nu is 'wie heeft de kleinste en wat kan hij allemaal?' 

13. Wat vanzelfsprekend is voor de één, is dat nog niet voor de ander. 

14. De recente ontwikkeling ten aanzien van string theory in de natuurkunde geeft opnieuw 
aan dat niet de wiskunde, maar eerder de muziek de taal van het heelal is. 


