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Stellingen

1. In een politiek beste! met sterke democratische pretenties - zoals het
Nederlandse - vormt het ontbreken van democratische legitimatie bij de
rechterlijke macht een goede waarborg voor rechterlijke terughoudend-
heid.

2. Handhaving van artikel 120 Grondwet verdient de voorkeur boven
invoering van (bij de Hoge Raad) geconcentreerd toetsingsrecht.

3. De opvatting van de Raad van State en de regering dat artikel 96
Grondwet geen toestemming vergt voor het verrichten van feitelijke
oorlogshandelingen is niet plausibel.

4. Grondwettelijke bescherming van de vrijheid van godsdienst en levens-
overtuiging is overbodig.

5. Een categorische uitzondering voor handelsreclame ten aanzien van de
vrijheid van meningsuiting, zoals te vinden in artikel 7 lid 4 Grondwet,
nodigt uit tot willekeur en simplificaties.

6. De omstandigheid dat een boek met een titel als De
s/ec/if/je/J va« /ie/ opperwezen (door Karel van het Reve) bij verschijning
slechts in de etalage van één Maastrichtse boekwinkel lag, geeft aan dat
de verspreiding van gedrukte stukken in deze regio al gauw meer te
duchten heeft van particulieren dan van de overheid.

7. Een juridisch wetenschappelijk forum krijgt de rechtspraak die het
verdient.

8. De ideologie van 'probleemgestuurd onderwijs' vormt een obstakel voor
onderwijsvernieuwing.

9. De veronderstelling dat een gezelschap wetenschappelijke allure verkrijgt
door zich in rood-fluwelen gordijnen te hullen, berust op een vergissing.
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