
Informatie 

Scrfptïerubriek 

Hieronder de binnengekomen samenvattingen van doctoraalscripties die de afgelopen tijd 
door filosofiestudenten zijn gemaakt. Vanwege de beperkte ruimte kunnen helaas niet 
alle binnengekomen stukken in dit nummer geplaatst worden, maar zeker wel in de vol
gende nummers van Krisis. Het is de bedoeling dat via deze scriptierubriek alle, nog 
studerende, filosofiestudenten in de gelegenheid worden gesteld aandacht te vestigen op 
de door hen vervaardigde afstudeerscriptie. Dus: wie dit leest en nog bezig is (of al klaar 
is) met zijn doctoraalscriptie kan een samenvatting van zijn/haar scriptie, in 50 woorden, 
opsturen aan de Krisisredactie, p/a Oude Looiersstraat 55"', 1016 VG Amsterdam. 
Graag je naam, adres en telefoonnummer vermelden, alsook de manier waarop eventuele 
belangstellenden de scriptie in hun bezit kunnen krijgen. 

'Simulatie van intentionele aspecten van ontwerp-processen (intentionele AI)', door ir. 
J.A.A. Boerrigter, Merellaan 6, 3055 ED Rotterdam, tel. 010 - 4225707 (afgestudeerd 
aan de faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit van Rotterdam). 
Vanuit een geïntegreerde visie op het 'mind-body'-probleem onderzoeken we mogelijk-
heidsvoorwaarden voor de simulatie van intentionaliteit (of semantiek) van mensen, in 
samenhang met de gebruikelijke 'conventionele' aanpak. We bespreken de rol van we
tenschap en filosofie daarbij en beschouwen de scriptie eveneens als een zelfrechtvaardi
ging voor ons onderzoek naar 'subject-modellen'. 

Waarom ik wil weten dat ik tijdelijk een nietige grond voor nietigheden ben? Het schijnt 
datje er vrolijk van wordt', door Johannes Mol, Frans Halsstraat 11, 1072 BJ Amster
dam, tel. 020 - 712943. 
Denken over dood en nietigheid van het bestaan kan op vele manieren. Meestal laat het 
echter achterwege dat te verhelderen, wat nu juist het meest wetenswaardig is en waar 
het ons toch om te doen is: het leven. Met behulp van Heidegger wil ik laten zien dat 
denken over dood ook tot een aandachtiger en vrolijker leven kan leiden. 

Die Erforschung der Monade. Zur phitosophischen Konzeptualisierung selbster-
haltender und se Ibstreferende lier Systeme' (f. 15,-.), door Regina Kursch, Bergstraat 
19, 9717 LR Groningen (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te Groningen). 
Ik analyseer autopoietische systemen op het gebied van biologie (zelfbehoud) en cognitie 
(zelfreferentialiteit) aan de hand van een Bremer wetenschapsgroep en laat zien dat de 
herwaardering van Kant's transcendentale waarnemingsresultaten (radicaalconstructivis-
me) autopoietische onderzoeksresultaten belemmert. Daarentegen levert Leibniz' meta
fysica als model voor b.g. theorieën verregaande resultaten op. 

90 



'Grenzen aan respekt. Een kritiek op kuituwrrelativistische argumenten aangaande moreel 
onaanvaardbare kuituur gebonden praktijken , door Annet Roskam, G.Doustraat 21, 
8932 JG Leeuwarden, tel. 058 - 127210. 
Sommige cultuurgebonden praktijken (in mijn scriptie heb ik het over besnijdenis bij 
vrouwen) leiden Lh.a. tot morele verontwaardiging. Enerzijds kun je zeggen dat er met 
besnijdenis bij vrouwen algemeen geldende mensenrechten worden geschonden. Ander
zijds kun je stellen dat besnijdenis bij vrouwen een cultuurgebonden praktijk is en dat 
cultuurgebonden praktijken in hun waarde gelaten moeten worden. Volgens deze cul-
tuurrelativistische opvatting rijn normatieve uitspraken gedaan door Westerse culturen 
ta.v. niet-Westerse culturen eurocentristisch. Dit dilemma werk ik in de scriptie nader 
uit Ik probeer een niet-eurocentristische kritiek te leveren op cultuurgebonden praktijken 
die tot morele verontwaardiging leiden. 

'Holisme: oude wijn in nieuwe zakken' (te verkrijgen door f. 10,- over te maken op 
giro 324836), door Tom Serat, Wageningen. 
Aan de hand van het werk van m.n. Fritjof Capra en David Bohm is een analyse gege
ven van het zgn. 'holisme'. Daaruit blijkt dat het holisme exact dezelfde denkpatronen 
vertoont als het door haar scherp bekritiseerde dualistische denken. 

'Electroshocks moet, electros hoeks doet me goed. Analyse en rationalisering van het 
wegloophuis tegen de psychiatrie', door Frans Derks, Postbus 10787, 1001 ET 
Amsterdam. 
Zowel de 'analyserende' als de 'rationaliserende' benadering zijn onontbeerlijk voor het 
oplossen van methodische kwesties: een methode moet immers niet alleen verantwoord 
zijn, maar ook effectief. Met deze scriptie probeer ik deze combinatie van Habermas en 
Foucault filosofisch aannemelijk te maken en met een concreet voorbeeld te Illustreren. 

'Identiteit en Kollektief: het identiteitsdebat en de afrikaanse filosofie', door Jurjen 
Fennema, Lepelkruisstraat 52, 1018 WH Amsterdam, tel. 020 - 381287. 
In mijn magnun opus komen drie onderwerpen aan de orde. Het belangrijkste van die 
drie is een thematische inleiding in de Afrikaanse filosofie. Hoewel niet uitputtend wor
den de drie belangrijkste stromingen binnen de Afrikaanse filosofie met elkaar gecon
fronteerd: de traditionalistische, de nationalistisch-ideologische en tenslotte de moder
nistische. Het centrale thema in dit overricht is het begrip collectieve identiteit Niet al
leen de Afrikaanse maar ook de Westerse - al dan niet filosofisch - visies op dit onder
werp worden in de scriptie behandeld. Het derde onderwerp krijgt gestalte in de oppo
sitie 'ratio-imaginatio' waar het gaat om het voortbrengen van de notie van collectieve 
identiteit 

'Micro-elektronika, makro-verschuivingen, over de sociale implikaties van de high 
tech', door Fred Berga, G.v.Ledenberchstraat 77'", 1052 VB Amsterdam, tel 020 -
842240. 
Een joumalistiek-filosofisch overricht van en een kritiek op de gevolgen van de invoe
ring van high tech, vooral aangaande arbeid en welvaart, alsmede een daarmee fel con
trasterend beeld in de vorm van een bespreking van het boek 'Wege ins Paradies' van 
André Gorz. 

'Een kritisch onderzoek naar de geschiedschrijving van de vroege Foucault', door 
Johan van de Gronden, Utrechtse Jaagpad 69, 2313 LB Leiden, tel. 071 - 142447 
(afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte, Leiden). 
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Een essay waarin de methodische verantwoording van Foucaults historisch-filosofisch 
onderzoek uit de zestiger jaren, met name zoals deze is verwoord in "L'archéologie du 
savoir" aan een schiftende analyse wordt onderworpen. 

'A dialogue on mind-brain dualism between Gilbert Ryle, Karl Oppper and a student of 
philisophy', door Dr.Ir. L.W. Wessel, Plantsoen 9, 2311 KE Leiden (afgestudeerd aan 
de faculteit der Wijsbegeerte, Lelden). 
According to Popper the best way of understanding both brain and human experience Is 
to assume that there is a non-material entity that interacts with the brain and, as an agent, 
is in control of It; the burden of proving this hypothesis wrong is on Its opponents. Ryle 
points to the classical problems of Cartesian dualism and maintains that these arise out of 
linguistic confusions about the meaning of mental words. Student submits that Ryle 
neglects the expressive and descriptive uses of language and proposes that the structure 
of human brains may be such that it allows quantum-mechanical indeterminacy to be 
utilized by selves for making genuinely free choices. 

'Orde in hiërarchieën, logisch en talig', door René Vondeling, Liendenhof 187,1108 
HL Amsterdam Z.O., tel. 020 - 913043 (afgestudeerd aan de Centrale Interfaculteit, 
Amsterdam). 
In Zwarts' Categoriale Grammatica en Algebraïsche Semantiek (1986) worden hiërar
chieën van klassen nominale constituenten onderscheiden op grond van het functionele 
gedrag van de constituenten. Ik ga in mijn scriptie in de eerste plaats na in hoeverre het 
hier ook in logisch opricht om hiërarchieën gaat Verder bepaal ik, nadat ik de functio
nele eigenschappen overgeheveld heb naar de determinatoren, wat de talige representa
ties zijn van de verschillende (naar hun functionele gedrag onderscheiden) klassen no
minale constituenten en determinatoren. 

'Cusanus en Regel: een vergelijking', door Catharina Meddens, Adm. de Ruyterweg 
437', 1055 ME Amsterdam, tel. 020 - 827192 (afgestudeerd aan de Centrale Interfacul
teit te Amsterdam). 
Uitgaande van de idee dat elk geniaal filosofisch systeem de uitwerking is van één ba
sisgedachte, één intuïtie, heb ik getracht deze bij Hegel, d.m.v. een vergelijking met 
Cusanus, naar boven te halen. De opvatting over Hegel als een rechüijnige rationaliteit 
wordt zodoende in mijn scriptie in twijfel getrokken. 

' Het waarheidsbegrip bij Heidegger', door P.J.C. Berg, Amsterdamsestraatweg 317 
bis A, 3551 O Utrecht, tel. 030 - 444667 (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbe
geerte te Utrecht). 
Ik behandel in deze scriptie het waarheidsbegrip zoals Heidegger dat in 'Sein und Zeit' 
ontwikkelt Vervolgens verdedig ik deze waarheidsopvatting tegen de kritiek die Ernst 
Tugendhat in rijn 'Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger' en 'Heideggers 
Idee von Wahrheit' levert. 

'Natuurlijke Selektie en de Tragiek van de Menselijke Idealen - Een Naturalistische 
Rechtvaardiging en Kritiek van Ethische Noties', door Pouwel Slurink, Hatertseweg 
399, 6533 GE Nijmegen, tel. 080 - 566606 (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbe
geerte te Nijmegen). 
Onze zelfervaring als 'morele' wezens wordt uitgelegd tegen de achtergrond van onze 
huidige kennis van evolutie. Achtereenvolgens wordt de ontstaansmogelijkheid van 
doelgerichte, kiezende en sociale wezens belicht, waarna ook de mogelijkheid van vrij-
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heid, een niet-relatief goed en kwaad en een zin van het leven wordt onderzocht 

Tussen ziekte en vrijheid, De visie van Victor E. Freiherr van Gebsattel (1883-1976), 
arts en wijsgerig antropoloog, op de neurotische mens, de psychotherapie en de zin van 
liet medische handelen', door drs. A.F. Vonk, Dahliastraat 10, 6581 XL Malden, tel. 
080 - 583329 (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te Nijmegen). 
Onderzoek naar de samenhang van medisch/wetenschappelijke, wijsgerig/antropolo
gische en levensbeschouwelijke (christelijke) elementen in von Gebsattels 'medische 
antropologie'. 

'Internationale biomacht - Een Foucaultiaanse kijk op de machtssituatie in en tussen het 
westen en de derde wereld', door Rob Loeffen, Kroonstraat 54, Nijmegen, tel. 080 -
235727 (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te Nijmegen). 
Met behulp van de theorieën en methoden die Michel Foucault in zijn boeken naar voren 
heeft gebracht, wordt een visie gegeven op de internationale machtsverhoudingen, i.h.b. 
op de machtsrelaties tussen het Westen en de zgn. derde wereld. Er wordt o.a. een fun
damentele kritiek gegeven op de belangrijkste marxistische imperialisme-theorieën. Ook 
wordt de zingevende kant van macht belicht m.b.v. een algemene theorie (van Dupré) 
over zingeving en mythevorming. Aan het einde van de scriptie wordt op een pragma
tische wijze stelling genomen. 

'Sottovoce - Een onderzoek naar de stem en het spreken', door Désirée Verkerk, Jozef 
Israëlstraat 69,6523 CH Nijmegen, tel. 080 - 601047 (afgestudeerd aan de faculteit der 
Wijsbegeerte te Nijmegen). 
In deze scriptie is op basis van een onderzoek naar enerzijds de positie van de stem en 
het spreken in de filosofie en anderzijds de positie van de vrouwelijke stem en haar 
spreken een analyse gegeven van de mythische figuur Echo In de mythe "Echo & Nar
cissus" van Ovidius. In de analyse staan de volgende vragen centraal: - Hoe kan Echo's 
positie ten opzichte van de stem en het spreken geïnterpreteerd worden? - Wat kan 
Echo's positie, als mogelijke invulling van het spreken van vrouwen bijdragen aan dit 
spreken? 

Doctoraalscriptie (titel niet vermeld) door J.A. v. Ruler, Reguliersteeg 36, 3512 NT 
Utrecht, tel. 030 - 321195 (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te Utrecht). 
Uitgaande van de kritiek van de Nederlandse filosoof Martinus Schoockius (1614-1669) 
worden enkele aspecten van Descartes' wetenschapsmethode verhelderd, die buiten de 
historische context en zonder kennis van rivaliserende theorieën onduidelijk of zelfs 
inconsequent voorkomen. 

'Soeverein, Staatsvijand, en Utopie: het moderne soevereiniteitsbegrip in de utopieën 
van Bellamy en Morris', door M.LJ. Wissenburg, Bakkershaag 31, 6871 HR 
Renkum, tel. 08373 - 13680 (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te 
Nijmegen). 
De utopische romans 'Looking Backward' (Edward Bellamy, 1888) en 'News from 
Nowhere' (William Morris, 1890) beschrijven ondanks fundamenteel verschillende 
maatschappij-inrichtingen een structureel gelijke soeverein: de almachtige Samenleving 
die zichzelf in stand houdt Oorzaak hiervan is het epistemologisch karakter van de uto
pie: ze 'verkent' en volvoert in het beginsel alle 'humanistische' Ideologieën (fotocopy 
verkrijgbaar door overmaking van f. 18,- op giro 2387804 tn.v. de auteur o.v.v. de 
titel). 
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KrssJs-pakkettert 

Krisis-lezers kunnen vanaf heden weer oude nummers tegen een gereduceerde prijs 
bestellen. Leverbaar rijn alle nummers vanaf nummer 22 (maart 1986). Voor de 
nummers 22 tot en met 30 betalen abonnees ƒ 3,50 per stuk (plus ƒ 5,- portokosten). 
Niet-abonnees betalen ƒ 4,50 per stuk (plus ƒ 5,- portokosten). De nummers vanaf 
nummer 31 worden tegen de oorspronkelijke verkoopprijs (zonder extra portokosten) 
toegezonden. Bestelling door het juiste bedrag over te maken op giro 4452859 tnv 
Krisis, Amsterdam. Vergeet niet de gewenste nummers te vermelden. 

Inhoudsopgave leverbare nummers 

nummer 22: Themanummer Modernisme/Postmodernisme; Habermas en Derrida; 
metaforen in kunst en filosofie, 

nummer 23: Irigaray; dossier Stuurman; Magritte; discussie over Baudrillard. 
nummer 24: Nauta en de geschiedenis van de filosofie; Foucault leerst Kant; Frith over 

postmoderne kultuurtheorie. 
nummer 25: Irigaray, Qxous, French; filosofie en spot; debat met Laclau; Deleuze over 

Foucault 
nummer 26: Themanummer Technologie: kennis, retoriek, beheersing, 
nummer 27: Achterhuis over macht en sociale ongelijkheid; Foucault, Habermas en 

TBR; disciplinering en verzet 
nummer 28: Literatuur en filosofie: Heiner Muller, Enzensberger en Achterberg; Sarah 

Kofman: het maagdelijkheidstaboe. 
nummer 29: Oorlog en filosofie: Hobbes, Nietzsche, Wittgenstein; Lyotard en 

Habermas. 
nummer 30: Waanzin en psychiatrie; Negt en Kluge; Foucault; Heidegger, 
nummer 31: Republikeinse politiek: Machiavelli, Arendt, Sennett (ƒ15,-). 
nummer 32: Stad en Moderniteit; het intellectuelen-debat: Nauta, Pels; Gnosticisme en 

filosofie (ƒ13,50). 
nummer 33: Nietzsche: lachen, stijl en sexe; Stourman over Aangeschoten Wild 

(ƒ13,50). 
nummer 34: Vrouwelijke rede en symbolisch geweld; debat over het werk van Kundera 

(ƒ14,50). 
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Mededelingen 

Elfde Nederlands-Vlaamse fllosofiedag 9 september 1989 in Utrecht 

Op zaterdag 9 september 1989 vindt te Utrecht de elfde fllosofiedag plaats, georga
niseerd door de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit te Utrecht. 
Deze dag biedt aan Nederlandse en Vlaamse filosofen de mogelijkheid om nieuw 
onderzoek op het gebied van de wijsbegeerte te presenteren. 
Men kan zich inschrijven voor een presentatie van een half uur (incl. discussie) door 
vóór 30 juni a.s. een getypte samenvatting (25 a" 35 regels) in te sturen. 
Inschrijfformulieren zijn aan te vragen bij: Secretariaat Faculteit der Wijsbegeerte, 
Rijksuniversiteit te Utrecht, Postbus 80103, 3508 TC Utrecht Tel. 030 - 531831. 

Syn-Lucretius 

Op vrijdag 29 september 1989 om 20.00 uur houdt C.W. Maris, hoogleraar rechts
filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, de bijzonder vormgegeven oratie 'Syn-
Lucretius', een fusie van filosofie, poëzie, muziek en beeldende kunst 
Drie filosofische gedichten, met name Lucretius' 'De remm natura' en Pohgnacs 'Anti-
Lucretius', worden op muziek gezet en verder dramatisch vormgegeven: een confrontatie 
van twee tegenstrijdige wereldbeelden, uitmondend in een derde deel, het 'kritisch 
schizoïsme' van de orator. 
Plaats: Lutherse kerk, Singel 411, Amsterdam. 
Nadere inlichtingen: 020 - 5254752 of 020 - 277384. 
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Krisis-onderzoek 

Susan Beyers, Rob van den Boom, Niels Helsloot, Hans Klein Schiphorst, Guus 
Meershoek, Wim Stam, Janny Vorstenbosch. 
Contactpersoon: Susan Beyers, tel. 070 - 107568. 

Belangstellenden kunnen voor nadere inlichtingen over de doeleinden en activiteiten van 
de werkgroepen contact opnemen met de vermelde contactpersonen. 

Vaste medewerkers 

Hans Achterhuis (UvA), Mieke Aerts (UvA), Peter Gottschai (RUG), Ger Groot 
(UvA), Klasien Horstman (RUL), Machiel Karskens (KUN), Harry Kunneman (UvA), 
Henk Manschot (RU), Annemarie Mol, Jos de Mul (Erasmus Universiteit), Lolle Nauta 
(RUG), Marin Terpstra (KUN). 

REKENSCHAP is een geïllustreerd humanistisch kwartaalblad dat discussie
stof aanreikt met betrekking tot actuele maatschappelijke en culturele vraag
stukken, onder meer op het gebied van emancipatie en welzijn, vredes- en 
milieuproblematiek, kunst en wetenschap. 

Elk nummer (64 p.) is gewijd aan een speciaal thema en bevat daarnaast 
steeds enkele op zichzelf staande opiniërende bijdragen. 

Voor een los nummer (ƒ 12,50) of een abonnement (ƒ 40,- per jaar) kunt u 
schrijven naar Humanistisch Verbond, Antwoordnummer 2181, 3500 VB 
Utrecht. 


