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Stellingen n

Stellingen n
1.. De laïcistische paradox: secularisme dat etnisch-religieuze verschillen
will privatiseren impliceert een onvervulbare assimilatie-verwachting en
produceertt daarmee zelfde verschillen die het wil opheffen.
2.. Politieke filosofie zou moeten proberen zich kritischer te verhouden tot
haarr historische link met modernistische metafysica. Juist dan kan ze
sterkee en tegelijkertijd bescheiden vormen van liberalisering en
democratiseringg blijven verdedigen. Hierbij kunnen allianties gevormd
wordenn tussen alle individuen, groepen en organisaties die zich in deze
doelenn kunnen vinden—of ze nu wel of geen religieuze claims doen.
3.. Het begrippenpaar 'allochtoon-autochtoon' is ongepast, met name voor
dee kinderen van migranten, die helemaal geen 'allochtonen' zijn. De
letterlijkee vertaling van deze Griekse termen geeft d e relatie met
nationalismee aan: 'allochtoon' betekent 'andersgrondig'; 'autochtoon'
'eigengrondig'.. De associatie met b o d e m s en gronden is onwenselijk,
evenalss d e suggestie dat het onderscheid tussen 'eigen' en 'anders' iets
wezenlijkss zegt over d e mensen met wie we te maken hebben. Ook moet
hett onderscheid tussen 'westerse' en 'niet-westerse' allochtonen uit het
Nederlandsee vreemdelingenrecht verdwijnen.
4.. Kwezels en wezels zijn niet alleen vanwege h u n woordklank verwant.
5.. De relatie tussen concepten van (on)rechtvaardigheid en burgerschap
enerzijdss en nieuwe vormen van uitbuiting en definities van legaliteit en
illegaliteitt anderzijds zou een centrale filosofische vraag moeten worde n
(ziee René Gabriels in Krisis 2005: 4 en 2006: 3).
6.. O m d e provincialisering van het Nederlandse intellectuele klimaat tegen
tee gaan, is het belangrijk dat vernieuwende academische cultuur in het
Nederlandss kan worden overgedragen. Er zouden daarom meer
vertalingenn naar het Nederlands moeten worden gemaakt van actueel
wetenschappelijkk werk uit andere taalgebieden. Door d e toename van het

gebruikk van het Engels als academische voertaal, ook door Nederlandse
wetenschappers,, wordt deze noodzaak alleen maar groter.
7.. De ernstige schending van d e mensenrechten van interseksuele en
transgender/transseksuelee mensen moet worden beëindigd. Alle landen
moetenn genderverandering toestaan en onomkeerbare onvruchtbaarheid
magg niet als voorwaarde worden gesteld. Transmensen behoren toegang te
hebbenn tot een adequate en respectvolle medische behandeling, zonder dat
zijj wettelijk gedwongen worden tot bepaalde medische ingrepen.
Operatiess bij interseksuele kinderen die te jong zijn om daarover zelf te
kunnenn oordelen, wanneer die het stroomlijnen van hun genderuiterlijk en
hett verbergen van h u n interseksuele identiteit tot doel hebben, moeten
overall wettelijk worde n verboden. Sekse zou in paspoorten en
geboorteaktenn niet vermeld moeten worden, of o p zijn minst gemakkelijk
gewijzigdd moeten kunnen worden. Zie voor meer
informatie:
http://tgceu.nett (deze stelling is in overleg met Nicolas Beger
geformuleerd). .
8.. Het is vooral aan de dwarsheid en consequentie van het menselijk brein
tee danken dat 'onafhankelijke waarheidsvinding' —als een regulatief doel
d w a r ss door alle academische muddle heen—niet volslagen irreëel is.
9.. Onderzoekers die veel tijd en energie investeren in het schrijven van een
onderzoeksvoorstell zouden daarvoor passend moeten worde n beloond,
mett n a m e wanneer h u n aanvraag niet wordt gehonoreerd.
10.. Het woord 'these' {zoals het Engelse thesis of het Franse these) drukt
beterr dan het stellige Nederlandse woord 'stelling' de relatie met 'voorstel'
uit:: een gedachte die nog moet worde n uitgewerkt. Bovendien herinnert
'these'' aan het voorlopige karakter van wat in een proefschrift gesteld
wordt.. Ook een proefschrift is tenslotte niet meer dan een these, maar dan
eenn heel lange.

