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Stellingen
M/ ter pro^fc/ir/^ va/i C.7. Sraa/ "De vrctttt////!g van

va/i de rec/i/e/t van de me/u ":

1. De rechtsbescherming die de rechten van de mens beogen te
verzekeren kan alleen optimaal worden gegarandeerd indien bij de
toetsing aan de desbetreffende Grondwets- of verdragsbepalingen
de reikwijdte van die rechten eup/icie7 wordt vastgesteld.

2. Het op grond van bezuinigingsoverwegingen aansteiien van tijdelijk
personeel door universiteiten dient om onderwijs- en onderzneks-
kwalitatieve (continulteit, motivatie) en budgettaire redenen te
worden afgewezen.'

3 . Het feit dat door de eeuwen heen (met name in de vroege Middel-
eeuwen, maar ook tot in de late Middeleeuwen) vele duizenden
gnostici als ketter zijn vermoord op last of in naam van de
orthodoxe (Katholieke) kerk, kan verklaard worden op grond van
en bewijst de Stelling dat de macht van het iVuttruHf van de Kerk
groter was dan de overtuigingskracht van haar leer.

4. Dat de - na een begin September 1995 door Frankrijk op Mururoa
gehouden kemproef - uitgebroken rellen volgens de Franse
regering geweten moeten worden aan separatistische activiteiten
van de Frans-Polynesische afscheidingsbeweging en niet werden
ingegeven door milieu-standpunten, is eerder een reden vöör
stopzetting van de proeven dan een excuus voor het voortdurende
koloniale optreden van de Fransen in de Pacific.

5. ledere jonge onderzoek(st)er zou in de gelegenheid moeten worden
gesteld om een kijkje in de keuken te nemen van de (al dan niet
rechterlijke) instantie(s) waarvan zij of hij de uitspraken, rapporten
of andere produkten onderzoekt.

Zie omlrent laalslgenoemde redenen het rapport van de Algemene Rekenkamer van
14 juni 1995, Onlslaguitkeringen bij universiteiten, academische ziekenhuizen en
onderzoeksinstellingen, 1994-1995, kamerstuknr. 24224, nr. 2, pp. 9-11.



7.

Als de termen "in opleiding" in de benaming van de functie
"assistent in opleiding" de reden zou vormen voor de degradatie
van deze categorie universitäre werknemers tot student - die de
Minister van Onderwijs voorstaat - dan zou een soortgclijke
degradatie van de overige wetenschappelijke medewerkers moeten
volgen, aangezien een goede wetenschapper nog iedere dag
bij leert.

Aan vegetarisme kunnen verschillende, meer of minder
/um/o/ne/ue/i principes ten grondslag liggen, aan het eten van vlees
of vis geen enkele.

Zo men, ten behoeve van niet-rokers - met name, de carapatienten
onder hen - niet tot zwaardere maatregelen tegen het roken wil
overgaan, zou toch op zijn minst de waarschuwing in de tabaks-
reklame en op de verpakking van rookwaar "Roken schaadt de
gezondheid. Het kan longkanker en hartklachten veroorzaken."
moeten worden aangevuld met "Bovendien verpest roken de
gezondheid en het sociale leven van anderen.".

9. "//(/ <//> zj'c/ize^ /H« A««/* ferwi tew/i«i, Ae^r mm tere/i tennen.

va/i rfc <fle/?/e van A« /4/. "*

Variilie op de oonpronkelijke hermetische teksl: 'Wie zichzelf kent, kern hei AI'.
Ali uitspnak van Jezus te vinden in het gnostische So** van 77iomaj J; /4zAfcf/.
Hei citaat is omleend aan: /fei« Au/keni, Weg vin gnotis: een reif naar huif,
Lemniscaal: Rotterdam 1991, p. 20.


