Stellingen behorende bij het proefschrift van René Bakker,
Reizen en de kunst van schrijven. Pieter van Woensel in het Ottomaanse Rijk,
de Krim en Rusland 1784-1789
Een
Door het veelvuldige gebruik van uitgebreide verklarende voetnoten die aparte verhalen
vormen binnen de lopende tekst is Pieter van Woensels Aanteekeningen gehouden op eene reize
door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland in de jaaren 1784-1789. te beschouwen als een
voorloper van de database met links en hyperlinks.
Twee
Pieter van Woensels beschrijving van de situatie op de Krim, na de inlijving bij Rusland,
laat zien dat de idee van een christelijk Europa mede gebouwd is op etnische zuiveringen.
([Pieter van Woensel], Aanteekeningen gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland in de jaaren 17841789. II, 224-225; 271-272)

Drie
Alleen een studie van de totale Oosterse Kwestie sinds de negentiende eeuw vormt een
bruikbaar kader voor de bestudering van de teloorgang van het Armeense volksdeel in het
Ottomaanse Rijk.
Vier
Hoewel bekend is dat de PKK (Partiye Karkaren Koerdistan, beter bekend als Koerdische
Arbeiderspartij) een terroristische organisatie is die gebruik maakt van criminele
praktijken ter financiering van haar activiteiten, presenteert de Evangelische Omroep deze
groepering als vrijheidsstrijders.
(uitzending Netwerk 23-10-2007)

Vijf
Het vredescongres van Sistova (1790-1791) is de laatste keer geweest dat Nederland met
succes zelfstandig bemiddelde bij een gewapend conflict in de Oriënt.
Zes
Door de continu gevoerde hervormingspolitiek op het gebied van de grondwet, het civiel
recht, het strafrecht en de bestendiging van de scheiding tussen kerk en staat vanaf Kemal
Atatürk behoort de Republiek Turkije anno 2007 zonneklaar tot de Europese wereld.
Zeven
Turken hebben zich al in de veertiende eeuw in Europa gevestigd. In plaats van
deze bevolkingsgroep ‘niet-westerse allochtonen’ te noemen, zou de term ‘Europese
autochtonen’ daarom meer gepast zijn.
Acht
De toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie in 2007 maakt een
eventuele afwijzing van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie op economische
gronden onmogelijk, gezien de geringe economische prestaties van de eerste twee landen.
Negen
Nederland behoort statistisch gezien tot een van de veiligste landen ter wereld. De sterk
verhoogde aandacht voor veiligheidsvraagstukken is daarom te beschouwen als een
zorgwekkend maatschappelijk verschijnsel.

Tien
Blijkens de heilige teksten omtrent het leven van de profeet wordt duidelijk dat empathie
voor de dieren normatief is voorgeschreven in de islam. Het is daarom te betreuren dat
in halal slagerijen in Nederland geen aandacht bestaat voor de promotie van de verkoop
van biologisch-dynamisch vlees.
Elf
Het Wetboek van Strafvordering biedt de mogelijkheid om in beslag genomen
voorwerpen, waarop de maatregel van onttrekking aan het verkeer is toegepast,
op gezag van het OM ter beschikking te stellen aan de politie voor onderwijs- en
onderzoeksdoeleinden. Van deze mogelijkheid wordt te weinig gebruik gemaakt.
(Wetboek van Strafvordering, artikel 116)

Twaalf
Nederland kent anno 2007 zesentwintig regiopolitiekorpsen die elk een zelfstandig
rechtslichaam zijn. Net als ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën
leidt dit onvermijdelijk tot versnippering van krachten en eindeloos overleg. De
geschiedenis leert ons dat fundamentele verandering in een instituut of land per definitie
van buitenaf komt. Een Franse invasie van Nederland is wederom gewenst.

