
Stellingen behorend bij het proefschrift 

Unravelling the Global City Debate. Economic Inequality and Ethnocentrism in 

Contemporary Dutch Cities 

 
1 De onderzoekers in het ‘global city’ debat hebben veranderingen in steden slechts 

 verschillend gëinterpreteerd; het komt er nu op aan deze veranderingen te verklaren 

 (hoofdstuk 1 en 7). 

 

2 Een groot theoretisch raamwerk belemmert de waarneming (hoofdstuk 1 en 7; cf. Burgers 

 & Van der Waal 2007, Van der Waal & Burgers 2009b). 

 

3 De polariseringsthese en professionaliseringsthese zijn weliswaar wederzijds uitsluitend, 

 maar polarisering en professionalisering komen beide voor (hoofdstuk 3; cf. Burgers 

 & Van der Waal 2007, Van der Waal & Burgers 2009a, 2009b, 2010). 

 

4 Hoe meer markttheorieën uitgaan van het vraag-en-aanbod principe, des te minder zij in 

 staat zijn om het functioneren van stedelijke arbeidsmarkten te verklaren  (hoofdstuk 4 en 

 5; cf. Van der Waal 2009a, Van der Waal & Burgers 2010). 

 

5 Dat de meest postindustriële steden het meest tolerant zijn, betekent niet 

 noodzakelijkerwijs dat de overgang naar een postindustriële economie een toename in 

 tolerantie veroorzaakt (hoofdstuk 6 en 7). 

 

6 In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd kan de intolerantie van laaggeschoolden niet 

 worden verklaard uit hun zwakke economische positie (Manevska et al. 2010a, 2010b, 

 Van der Waal et al. 2007a, 2007b, 2010). 

 

7 Dat de arbeidersklasse steeds minder stemt op partijen die haar klassenbelangen 

 verdedigen komt niet doordat klassenpositie minder belangrijk is geworden voor 

 stemgedrag (Houtman et al. 2008, Van der Waal & Achterberg 2006, Van der Waal et 

 al. 2007a, 2007b). 

 

8 Hoewel mondialisering van arbeid zowel tot een concentratie van arbeiders aller landen 

in Nederlandse steden als tot een verslechtering van hun klassenpositie leidt (Van der 

Waal 2009a, 2010), heeft dat niet tot gevolg dat zij zich verenigen (Manevska et al. 

2010a, 2010b, Van der Waal et al. 2010). 

 

9 De theorie dat secularisering tot meer tolerantie leidt is even (on)waar als de theorie dat 

secularisering tot minder tolerantie leidt (De Koster & Van der Waal 2006, 2007). 

 

10 Een eenzijdige nadruk op methoden leidt tot theoretische stagnatie (Van der Waal 2009a, 

 2010, Van der Waal et al. 2007a, 2007b). 

 

11 Om verwarring tussen wetenschappelijke kennis en morele oordelen te voorkomen is het 

 raadzaam dat hoogleraren ervan af zien hetzelfde ambtsgewaad te dragen als dominees. 
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Theses accompanying 

Unravelling the Global City Debate. Economic Inequality and Ethnocentrism in 

Contemporary Dutch Cities 

 
1 Scholars in the global-city debate have hitherto only interpreted urban changes in 

various ways; the point is to explain them (chapters 1and 7). 

 

2 A broad theoretical framework obstructs observation (chapters 1 and 7; cf. Burgers & 

Van der Waal 2007, Van der Waal and Burgers 2009a, 2009b, 2010). 

 

3 Although the polarisation and professionalisation theses are mutually exclusive, 

polarisation and professionalisation both occur (chapter 3; cf. Burgers & Van der 

Waal 2007, Van der Waal & Burgers 2009a, 2009b,  2010). 
 

4 Market theories that most strongly revolve around supply and demand, are least able 

to explain the functioning of urban labour markets (chapter 4 and 5; cf. Van der Waal 

2009a, Van der Waal & Burgers 2010). 

 

5 The finding that the most post-industrial cities are most tolerant does not necessarily 

mean that the transition to a post-industrial economy spawns tolerance (chapter 6 and 

7). 
 

6 Contrary to what is often claimed, the intolerance of the less educated is not rooted in 

their weak economic position (Manevska et al. 2010a, 2010b, Van der Waal et al. 

2007a, 2007b, 2010). 

 

7 The declining support among the working class for parties that represent their class 

interests is not because class position declined in salience for voting behaviour 

(Houtman et al. 2008, Van der Waal & Achterberg 2006, Van der Waal et al. 2007a, 

2007b). 

 

8 Although the globalisation of labour yields concentrations of workers from all over 

the world in Dutch cities and leads to a deterioration of their class position (Van der 

Waal 2009a, 2010), this does not incite these workers to unite (Manevska et al. 

2010a, 2010b, Van der Waal et al. 2010). 

 

9 The theory that secularisation leads to more tolerance and the theory that 

secularisation leads to less tolerance are equally (in)valid (De Koster & Van der Waal 

2006, 2007). 

 

10 A one-sided emphasis on methods spawns theoretical stagnation (Van der Waal 

2009a, 2010, Van der Waal et al. 2007a, 2007b). 

 

11 To prevent confusion between scientific knowledge and moral judgments it is 

recommended that professors refrain from wearing the same gowns as preachers. 
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