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stellingen

behorende bij het proefschrift

Leven op krediet. Anton Kröller (1862-1941)

Ariëtte Dekker

1. Vandaag de dag zou Anton Kröller zeer waarschijnlijk strafrechtelijk vervolgd
zijn voor misleiding van beleggers. De kans is echter groot dat hij desondanks
niet veroordeeld zou zijn.

2. Het voorbeeld van Anton Kröller toont aan dat banken en beleggers verliezen
kunnen beperken wanneer zij zich beter verdiepen in de drijfveren van de leider
van de onderneming waaraan zij geld verstrekken.

3. Indien Müller & Co niet in de financiële problemen was geraakt en Anton Kröller
niet in het nauw was gekomen, was de Kröller-Müller collectie waarschijnlijk
niet bijeengebleven. 

4. Een biografie vormt, naast een beschrijving van leven, werk en karakter van 
de gebiografeerde, een spiegel van de normen en waarden van de biograaf.

5. Officiële bedrijfsgeschiedenissen en gedenkboeken van ondernemingen
vormen het zakelijke equivalent van de geautoriseerde biografie en dienen 
als bron met de nodige argwaan tegemoet getreden te worden. 

6. De recente populariteit van het thema transnationaliteit in de historische
wetenschap is opmerkelijk. Vóór het ontstaan van de natiestaat en bijbehorend
nationalisme was transnationaliteit de gewoonste zaak van de wereld.

7. Het is onbegrijpelijk dat economische geschiedenis ooit geschrapt is als
verplicht vak uit het curriculum van de academische studie economie. 

8. De positieve effecten van kwantitatief geformuleerde doelstellingen in
beoordelings- en beloningsystemen wegen (ongeacht de sector) zelden op
tegen de negatieve lange-termijneffecten van het ongewenste gedrag dat 
er uit voortvloeit. 

9. In bedrijfseconomische sectoren waar de volksgezondheid of –veiligheid in
het geding is, dient een overheid niet aan te zetten tot scherpe concurrentie, 
en desnoods zelfs concurrentiebeperking toe te staan.

10. Herinvoering van het censuskiesrecht zal belastingontwijking verminderen.

11. Bankiers staat hetzelfde lot te wachten als mijnwerkers in de vorige eeuw.
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