Cover Page

The handle http://hdl.handle.net/1887/20735 holds various files of this Leiden University
dissertation.
Author: Veenendaal, Wouter Pieter
Title: Politics and democracy in microstates : a comparative analysis of the effects of size
on contestation and inclusiveness
Issue Date: 2013-04-10

Stellingen
Behorende bij het proefschrift

Politics and Democracy in Microstates
van Wouter Veenendaal

1. Het thans dominante adagium dat “small is beautiful” (Schumacher 1973)
is toe aan herziening, omdat het organiseren en bedrijven van politiek op
een kleine schaal belangrijke nadelen met zich mee kan brengen.
2. De politiek van microstaten wordt gekenmerkt door de convergentie van
democratische instituties en structuren enerzijds, en een minder
democratische, door de geringe omvang gegenereerde politieke dynamiek
anderzijds.
3. In het licht van het feit dat microstaten sterk van elkaar verschillen wat
betreft historische, economische, geografische, en sociaal-culturele
factoren, vertoont de politiek van deze landen verrassend grote
overeenkomsten.
4. Hoewel er in microstaten geen sprake is van een ‘kloof’ tussen burger en
bestuur, komt een minimale afstand tussen kiezer en gekozene niet
noodzakelijk ten goede aan de kwaliteit van de democratie.
5. De kwalitatieve, vergelijkende onderzoeksmethode biedt een waardevolle
en tot op heden onvoldoende gebruikte benadering om politiek in
microstaten te onderzoeken.
6. De vaak welhaast automatische buitensluiting van microstaten in
vergelijkend politicologisch onderzoek dient met goede argumenten
onderbouwd te worden, of anders in zijn geheel niet plaats te vinden.
7. De data van omvangrijke, geaggregeerde indices die democratie claimen
te meten kunnen een onvolledig of misleidend beeld geven van het meer
substantiële karakter van politiek en democratie.
8. De huidige dominantie van het neo-institutionalisme in de politieke
wetenschap zou er niet toe moeten leiden dat meer informele elementen
van politiek en democratie onderbelicht blijven in politicologisch
onderzoek.
9. Het bekende gezegde “no man is an island” is enigszins ironisch, omdat
sociale controle en cohesie nergens zo sterk zijn als op een (klein) eiland.
10. Hoewel toeristische overwegingen geen doorslaggevende rol mogen
spelen in de selectie van cases, kunnen aantrekkelijke locaties om
veldonderzoek te verrichten de kwaliteit van een onderzoek flink ten
goede komen.
11. Somerset Maugham omschreef Monaco ooit als “a sunny place for shady
people”, en die typering lijkt op meerdere microstaten van toepassing.
12. Dit proefschrift bevestigt dat “size does matter”.

