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Op zoek naar een goede ouderdom
Liberalisme, communHarisme en gerontologte

RH Houtepen

Maastricht. 3 september 1993

1. Procedurele varianten van het nosofisch liberalisme resiiteren al snel In een eenzijdige
nadruk op verdelingsvraagstukken.
HooftMuk 4 w i d» proerscrmtt.

2. Wat het liberalisme van het communltarisme kan leren is dat niet alleen de verdeling van
sociale goederen van belang is, maar ook de aard van die goederen.
Hcofftfsfufc 6 VB/T GVF pnoersc/myt.

3. De moderne westerse samenleving beschikt daadwerkelijk over de door communitaristen
verlangde gedeelde normen en waarden, die constitutief zijn voor sociale goederen en voor
de kJenttett van IndMduen, met dien verstande dat deze normen en waarden liberaal-
MMduaHstisch van aard zijn
Hooftfetufc 4, 5 en 6 van d# proefec/irffr.

4.' In het moderne westen moeten noties van een sterker gemeenschapsverband tussen de
laden van de samenleving In overeenstemming zijn met het Individualisme.

8, Het In constructivistisch wetenschaps- en techniekonderzoek gebruikte theoretische begrip
'Interpretatieve flexlbikelt' is een combinatie van de alledaagse intuïtie dat het er maar van
afhangt hoe je het bekijkt en het zogenaamde Thomas-theorema: 'If men define situations as
real, they are real In their consequences' (gec/reerd u/f: ft Merton. Soc<a/ Tneon/ and Soc/a/
Structure. New for* J968, p <75)
W S//ker Trie soc/af consffucöon o/ rBcrvxVooy. E//sden T990, p 82-05

e. Wittgenstein's suggestie dat kennis pas aan de orde Is als twijfel heeft toegeslagen, is ook en
misschien wel speciaal van toepassing op ethische kennis.
L. mnpansfa/n. Über Gewfeshert/Or» Certainty, Cbrfortf J9S9, nc. f2T.

7. Volgens het tweede rechtvaardigheidsprincipe van Rawts dienen wij de minst bevoordeelden
In de samenleving voor te kunnen houden: "Weliswaar bent ü In dit systeem het slechtst af,
maar u bent In dl systeem het best af.'
J. flaw*» X rnewy of/ustfce Oxford «973, p. 302 (par. 46).

ft. Zowel voor studenten in de filosofie als voor de Sosofie zerf is het beter ais men pas filosofie
gaat studeren nadat men reeds grondig met een wetenschappeiqk vakgebied vertrouwd is.

O. De aantrekkelijkheid van in de huidige Nederlandse (gezondheids-)ethlek opklinkende
pleidooien tégen een minimale of smalle moraal en vóór een brede moraal, Is recht
evenredig met de mate van Interpretatieve flexIMrieri van de substantie van die brede moraal.
H fen Have. ToeAomsfen van medische efh/e* rV//megen 7992
H. 2wart. f tfwsc/)e consensus /n een p/ura/isf/scne samen/evinj/. Amsferdam »993.

10. Uk de manier waarop het CoNege van Bestuur van de Rijksuniversiteit Limburg de
Eureglonale samenwerking met de universiteiten van Aken, Luik en Diepenbeek heeft
gepropageerd als speerpunt van het intemationaliseringsbeleid van de Maastrichtse universi-
tek, blijkt dat Internationalisering niet op gespannen voet hoeft te staan met provincialisme

11. Het is aan te bevelen overal waar het in een tekst maar enigszins mogelijk is de vrouwelijke
vorm te gebruiken om personen aan te duiden. Voor beeldreclame geldt dit overigens juist
ntaL


