
propositions
1. In the field of transition research, most frameworks and concepts 

are post-political. They downplay the fundamental political 

character of society, nature and transformations (this thesis).

2. Transition research needs a critical methodology that combines 

epistemology, ontology and ethics. Critical constructivism intro-

duces such a methodology (this thesis). 

3. The sustainable city was invented during the discovery of the 

unsustainable city in the mid-19th century (this thesis). 

4. The power of radical sustainable innovations (e.g. alternative 

currencies, local food networks, floating houses) lies in revita-

lising the governability of spaces and populations (this thesis). 

5. Without clear transition ethics, transition discourses run the  

risk of only supporting green techno-capitalism and neo-liberal 

eco-lifestyles (this thesis). 

6. It is remarkable that the work of Michel Foucault has not been 

widely championed by transition researchers, despite Foucault’s  

interest in regime transformations, technologies and ‘improvements’ 

of the human condition.

7. Ethics without transition is impotent, transition without ethics  

is ideological (paraphrase of Robespierre).

8. If one studies urban history thoroughly, a Marxist explanation  

of societal processes becomes increasingly plausible. 

9. Scientific knowledge production should be a decentralised  

and anarchistic endeavour. Therefore, we need scholarship that 

systematically dismantles objectivist research (Feyerabend). 

10. The experience of unjustifiable suffering slowly dissolves  

when one joins the middle class.  

11. All philosophers, economists and engineers are activists.



stellingen
1. In het veld van transitieonderzoek zijn de meeste raamwerken en 

concepten postpolitiek. Ze miskennen het fundamenteel politieke 

karakter van de samenleving, de natuur en transformaties  

(dit proefschrift).

2. Transitieonderzoek heeft een kritische methodologie nodig die 

epistemologie, ontologie en ethiek combineert. Kritisch construc-

tivisme introduceert een dergelijke methodologie (dit proefschrift).

3. De duurzame stad werd uitgevonden tijdens de ontdekking van 

de onduurzame stad halverwege de 19e eeuw (dit proefschrift).

4. De kracht van radicale duurzame innovaties (bijv. alternatieve 

munten, lokale voedselnetwerken, drijvende huizen) ligt in het 

revitaliseren van de stuurbaarheid van ruimtes en populaties  

(dit proefschrift). 

5. Zonder duidelijke transitie-ethiek lopen transitievertogen  

het risico enkel steun te verlenen aan groen techno-kapitalisme 

en neo-liberale leefstijlen (dit proefschrift).

6. Het is opvallend dat het werk van Michel Foucault niet alom 

wordt geprezen door transitieonderzoekers, ondanks Foucault’s  

interesse in regimetransformaties, technologieën en de ‘verbetering’ 

van de menselijke conditie. 

7. Ethiek zonder transitie is impotent, transitie zonder ethiek  

is ideologisch (parafrase van Robespierre).

8. Een serieuze bestudering van de stedelijke geschiedenis  

vergroot de plausibiliteit van een Marxistische verklaring  

voor maatschappelijke ontwikkelingen. 

9. Wetenschappelijke kennisproductie zou een gedecentraliseerde 

en anarchistische onderneming moeten zijn. Daarom hebben 

we wetenschapsbeoefening nodig die objectivistisch onderzoek 

systematisch ontmantelt (Feyerabend).

10. De ervaring van ongerechtvaardigd lijden vervliegt  

zodra men toetreedt tot de middenklasse.

11.  Alle filosofen, economen en ingenieurs zijn activisten.  


