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Stellingen behorende bij het proefschrift /4£Ï rf* KO/J//I# d;7 w/w wü7....' OV<T

i/s, o«.sc/it'/w/èfl«r/ie;V/ e/i o;i/èi7&<KiWie/W, /« /JMH o/u/eWi/ige /i/j-for/V van Ch.B. Krol

1. Nederland heeft bij het Huis van Oranje veel goed te maken.

2. Ten onrechte meent de zingende vaderlander dat het een verontschuldiging is, of
iets om trots op te zijn: De" /To/io/io/iosiing va/i //fr/xi/i/V? /iró /jfc «

3. Het onvoorwaardelijk eren van de Koning is niets anders dan het vooroordeel dat
eventuele gebreken geen gebreken vin, maar enkel gebreken fn het systeem zijn,
gebreken dus die binnen het systeem kunnen worden verholpen en niet het systeem
als geheel van onwaarde maken; en zonder dit vooroordeel kan geen menselijke
ordening bestaan.

4. Wanneer, misschien al in de nabije toekomst, een wereldwijd gezag tot ontwikke-
ling zou komen, ditmaal niet om regionale, niet om nationale, maar om mondiale
anarchie te beteugelen, dan zal dat gezag op haar beurt onderhevig zijn aan al de
dilemma's en al de mechanismen van de onschendbare Koning.

5. De Nederlandse gereformeerde theoloog Klaas Schilder, die een bezwaar tegen de
leer der bijbelse onfeilbaarheid, namelijk dat de bijbel innerlijk tegenstrijdig is,
wilde keren met het weerwoord dat de tegenstrijdigheden dan toch in elk geval
niet voorkwamen in de "o«r.sy;w/i/,-W//'A'c handschriften", reageerde zuiver volgens
het mechanisme van de onschendbare Koning; hij maakte scheiding tussen de
bijbel-met-een-kleine-b, dat is de hier en nu beschikbare tekst, en een ontoeganke-
lijke Bijbel-met-een-grote-B, en hij bereikte dusdoende alleen, ook geheel volgens
de wet van de onschendbare Koning: Dat er helemaal geen onfeilbare bijbel meer
is.

K. Schi lder . Om w o w » / f n fa-i* ///. G o e s I 9 5 I . b l z . 6 5

6. Nu razendsnel steeds meer mensen in het ekonomische verkeer gebruik maken van
persoonlijke codes; nu steeds meer aannemelijk wordt die verschillende codes te
verenigen tot één getal voor elk persoon; nu, bij de vergeetachtigheid der mensen,
steeds minder vermijdelijk wordt dat getal aan het lichaam van de persoon te
hechten; nu mag toch wel worden vastgesteld dat de schrijver van het bijbelboek
0/M7;foir/w£, die 1900 jaar geleden een tijd aankondigde wanneer kopen en verko-
pen slechts mogelijk zou zijn voor degenen met een getal op voorhoofd of hand,
een vooruitziende blik heeft gehad.

13: 16-17

7. Het café heeft voor de ontwikkeling van staatsrechtelijke denkbeelden aanzienlijk
meer betekend dan algemeen wordt aangenomen; een M«rt.wit7i/.vc' stelling.

Vgl. blz. 51. 65. 75. 95. 210



8. De onschendbare Koning, Mor wi /vmae C/WWM, kan voor zijn gedrag een voor-
beeld nemen aan de ideale Mor van het Maastrichtse Probleem Gestuurd Onder-
wijs: Iemand die geen andere taak heeft dan mensen in staat stellen zo goed moge-
lijk t'/gt'/i oplossingen te zoeken voor problemen die ze op hun e/'gew weg aantref-
fen.

Vgl. blz. 96

9. Het j?r«$7ri-beleid van de gemeente Maastricht, dat de verwijdering van een uiter-
mate zinrijke ^rq^7/o langs de route der Europese ministers, kort voor hun bijeen-
komst om het verdrag van Maastricht te sluiten, niet verhinderde, heeft weliswaar
niet om die reden, maar om die reden misschien wel ten onrechte, in heel Europa
waardering geoogst.

VgJ. blz. 229
D* W<jfli/)o.v/ 13 oktober 1993

10. Aangezien Kro/ het Poolse woord voor Ko/i//;g is, kan eerst in de Poolse vertaling
van /4/.Ï <fc tfo/jjng <ƒ;/ m « >v/.r/....' de werkelijke strekking ervan duidelijk wor-
den: W/j/ Kro/ «mar 'y IV/J...

11. Op de grens van macht en onmacht, de grens van twijfel en weten, geen treffen-
der, geen dieper, geen hartstochtelijker woord dan dat van de oude Sokrates: €70)
ö ö aXXo é^iffTaaöat >} Ta epcon<ca.

Plato. .Sym/w.vitfn 177d


