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Koenraad Hilberdink

1. In Rodenko' s concept van het tragische vallen zijn leven en werk het meest

samen.

2. Rodenko's belangstelling voor Antonin Artaud en Gerrit Achterberg heeft

vooral te maken met de psychopathologische achtergrond van hun werk en toont

de betrekkelijkheid van zijn autonomiestandpunt aan.

3.Rodenko heeft met zijn mythe van de vreemdeling voor vooruitgang in de

naoorlogse Nederlandse literatuur gezorgd.

4.De discussie over de biografie moet niet gaan over haar wetenschappelijke

status, maar over wat zij als benaderingswijze kan opleveren.

5.Het heünelijk meewerken van Nederlandse artsen aan hymenreconstructies bij

islamitische vrouwen, is niet bevorderlijk voor de integratie van deze

minderheidsgroep.

6.De wijdverbreide voetbalgekte üjdens evenementen als Euro 2000 maakt

duideiijk dat Nederland jarenlang onder de OESO-norm voor onderwijsuitgaven

is gebleven.

7. In Nederland zijn zogenaamde linkse partijen met hun dichotomie van goed en

kwaad te diep geworteld in de christelijke cultuur om als progressief aangemerkt

te kunnen worden.

8. De inspanningen van de paarse coalitie voor het homohuwelijk komen niet

voort uit respect voor het andere, maar uit de behoefte het andere normaal

te maken.

9Door voortdurend de achterstandspositie van allochtone vrouwen te

benadrukken, wekt een groot aantal deelnemers aan het multiculturele debat de

indruk dat de emancipatie van de Nederlandse vrouw is voltooid.


