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Stellingen 

Bij het proefschrift van Mei Li Vos 

INTERNATIONAL COOPERATION 
BETWEEN POLITICS AND PRACTICE 

How Dutch-Indonesian cooperation changed remarkably little 
after a diplomatic rupture 

Universiteit van Amsterdam 
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 

20 juni 2001 

1. Een politieke besluit om een maatschappelijk probleem op te 
lossen kan alleen in de praktijk gestalte krijgen als op het niveau 
van de werkvloer of de samenleving de definities van het 
probleem congruent zijn. 

2. De legitimerende kwaliteit van de politiek wordt eens te meer 
bewezen door het gegeven dat ongelegitimeerde besluiten, 
(besluiten die zijn genomen zonder consultatie en afstemming met 
de samenleving), toch niet worden uitgevoerd. 

3. Als je niet weet wat hoe het gaat, dan noem je het een proces. 
Als je niet weet hoe het is, dan noem je het een systeem. Als niet 
weet hoe het zo gekomen is noem je het macht, (naar Gijs 
Kuypers en Henk van de Graaf) 

4. Power is in the eyes of the beholder; the people of East Timor 
demonstrated that one can choose to be far-sighted. 

5. De voorwaarde van Goed Bestuur door ontwikkelingslanden 
voor het ontvangen van Nederlandse hulp is gebaseerd op de 
veronderstelling dat politiek het primaat voert over de 
samenleving. 
5b De voorwaarde dat een land Goed Bestuur moet hebben 
alvorens het in aanmerking komt voor Nederlandse 
ontwikkelingshulp, is van dezelfde orde als de conditionele hulp 
die onder Pronk's beleid hoogtij vierde 



6. Het ideaal van de maakbaarheid van de samenleving is 
inmiddels naar het rijk der politieke fabels verwezen, behalve als 
het gaat om ontwikkelingslanden. Het voortbestaan van dat ideaal 
is te vinden in de aanzienlijke lijst van speerpunten, criteria en 
maatschappelijke doeleinden in ontwikkelingsbeleid, (naar Ph. 
Quarles van Ufford) 

7. De stelling dat in Nederland alles 50 jaar later gebeurt werd 
eens te meer bewezen toen 50 jaar na dato er nog een publiek 
debat werd gevoerd over de erkenning van 1945 als het jaar van 
de Indonesische onafhankelijkheid. 

8. Arbeidsmoraal van een religieuze yup: zes dagen zult gij werken, 
en de zevende dag zult u zich berusten in het feit dat het u niet 
lukte in zes dagen 

9. Een middagslaapje verdubbelt de arbeidsproductiviteit van 
ochtendmensen. 

10. Gezien de vorige stelling is het aanbevelenswaardig om 
slaapplekken op werkplekken te installeren. 


