
Scriptierubriek 

Hieronder de binnengekomen samenvattingen van doctoraalscripties die de afgelopen tijd 
door filosofiestudenten zijn gemaakt. 

Er komen de laatste tijd steeds minder aankondigingen van nieuwe scripties hij ons 
binnen. De belangstelling van pas afgestudeerde filosofen om op dezemanier met hun 
scriptie te 'adverteren' is kennelijk gedaald. De redactie heeft daarom besloten met de 
scriptierubriek te stoppen. 

'Nietzsche en Heraclitus. De onschuld van het worden en de metafoor van hetspelende 
kind', door Chnstiaan Veldkamp, Reguliersdwarsstraat 32,1017 BM Amsterdam (af- 
gestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam). 
Over Nietzsches behandeling en bewondering van Heraclitus. Over de 19e eeuwseHe- 
rachtus-opvattingen, over Die Philosophie lm tragischen Zeitalter 5-8 en over de Hera- 
cliusche metafoor van "het spelende kind" (Diels-Kranz fr. 52) die Nietzsche overnam in 
' d e  onschuld van het worden". (Scriptie is te leen hij de bibliotheek van de Faculteit te 
Amsterdam.) 

'Interculturele leerprocessen: vooroordelen in het minderhedenbeleid', door Klaas 
Mulder, Abdij van Rijnsburgplein 25,5037 CK Tilburg, tel. 013 - 685522 (afgestu- 
deerd aan de UvA). 
Voor zover er in het Nederlandse minderhedenbeleid nog aandacht wordt besteed aan de 
problematische verstandhouding tussen verschillende etnische groepen - en met aiie na- 
druk op 'integratie' gebeurt dat steeds minder - gaat alle aandacht uit naar het bewustma- 
ken en bestrijden van vooroordelen. Met H.G. Gadamer herkennen we hier her 'voor- 
oordeel tegen de vooroordelen'. Een niet-subjectivistische interpretatie van Gadamers 
hermeneutiek levert bruikbare aanknopingspunten op voor een interculturele dialoog, 
waarin alle gesprekspartners een leerproces doormaken. (Scriptie i f 22,-  te bestellen 
hij de auteur.) 

'Jean-Jacques Rousseau et ie dÃ©isme' door H.W. Sneller, Esdoornstraat 31,3551 AH 
Utrecht, tel. 030 - 433363 (afgestudeerd kultuurfilosofie aan de Theologische Faculteit 
te Utrecht, FacultE de PhilOsophie i Paris IV-Sorbonne (maÃ®trise)) 
Situering (historisch zowel als 'ide'el') van Rousseau's Profession de foi du vicaire 
savoyard (Emile) binnen de 17e- en 18e eeuwse deistische traditie van Engeland en 
Frankrijk. Poging tot formulering en interpretatie van de religieuze positie die Rousseau 
m zijn Profession inneemt. 

'Zeno', door Hans Eendehak, Van Boetzelaerstraat 72-hs, 1051 EB Amsterdam, tel. 
020 - 6865994 (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam). 
Het werk van Zeno van Elea - bestaande uit acht paradoxen - wordt beschreven, en he- 
licht vanuit het Eleatisch denken, de argumentatietheorie en de tijdsfilosofie. De para- 
doxen tonen onder meer aan dat ons intellect er niet toe in staat is de ware aard van de 
werkelijkheid te omvatten. (Meer informatie hij de auteur.) 
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'- de percepÃ¹ van Kant bij Derrida en Roriyt door Lilian Linders, 
Schaepmanstraat 109,1051 JE Amsterdam, tel. 020 - 6863007 (afgestudeerd aan de 
Faculteit der Wijsbegeerte). 
De scriptie bevat een uiteenzetting van en commentaar op hoe Rorty en Demda hun 
afscheid van de traditionele filosofie bepleiten en het werk analyseren van de filosofen 
die ze de mg toe willen keren. Hun kritiek op het werl van Kant en diens invloed op de 
latere filosofie heb ik daarbij als uitgangspunt genomen. (Scriptie h f 20,-  te verkrijgen 
bij de auteur; staat ook in de bibliotheek van de faculteit.) 

Teren Kierkegaard als sociaal-filosoof, door Jaap de Jonge, 3e Oosterparkstraat 68-2, 
1091 KA Amsterdam, tel. 020 - 6929288 (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbe- 
geerte te Amsterdam). 
S-ren Kierkegaard bekritiseert zijn tijd als hamtochteloos. Het individu dreigt ten onder 
te gaan aan nivellering, die zich manifesteert in een ontwikkeling naar uitwendige gelijk- 
heiden verlies van innerlijkheid. De enige weg hieruit is religieus-hartstochtelijk zelf- 
worden: zich als enkeling voor God te durven kiezen. Kierkegards werk blijkt actueler 
dan ooit (Scriptie te verkrijgen door overmaking van j 7,50 op bankrekening 
656009209, girorekening NMB 2922 O.V.V. titel en auteursnaam.) 

'Responsibiti@ and the Other Person: a comporative study of Dante's "La Divina 
Commedia"and Milton's "Paradise Lost"', door Jan R. Veenstra, Westersingel 12, 
9201 GD Drachten (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Groningen). 
Deze studie onderzoekt het thema van de verantwoordelijkheid als heteronome relatie tot 
de Ander in twee belangrijke gedichten uit de Christelijk-Westerse literatuur: Dantes 
Commedia en Mitons Paradwe Lost. Stijlkenmerken, thema's als vrijheid van wil en 
handelen en individualiteit worden in deze context besproken. (Scriptie te verkrijgen 
door briefje te sturen naar de auteur.) 

'ACADEMISCHE 'SPIELEREI'? - Een studie naar de rationaliteitsbegrippen van Weber 
en Habermas', door Enk de Bakker, Molenweg 15,6031 RC Nederweert (=voorlopig 
postadres) (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam). 
In Habermas' Theorie des kommunikatives Handelns wordt Webers rationaliteitsbegrip 
uitvoerig behandeld. Deze bespreking van Habermas is echter van academische aard. 
Door enkele lezingen van Weber te behandelen, die bij Habermas buiten beschouwing 
blijven, wordt in deze scriptie een praktisch-inhoudelijke aanvulling gegeven aan 
Weber's rationaliteitsconcept. Dit herwonnen rationaliteitsbegrip wordt vervolgens ge- 
bruikt om een kritiek op de academische werkwijze van Habennas te formuleren. Door 
een behandeling van de Stambergers, en de aanvulling hierop van Kunneman, wordt in 
het slothoofdstuk de vastgestelde verziendheid van Habermas nader toegelicht met be- 
hulp van de visie die Bourdieu op het wetenschappelijke bedrijf heeft (Scriptie te ver- 
krijgen bij de auteur.) 

Wcrken aan politiek. Een kritische lezing van 'The Human Condition'van Hannah 
Arendt', door Marian Deblonde, Ebenhaezerstraat 66,3083 RR Rotterdam (afgestu- 
deerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit te Leuven). 
Bij mijn onderzoek naar de precieze betekenis van de begrippen arbeid, werken politiek 
handelen stel ik mij de volgende vragen: Leidt taal tot waarheid? Welke zijn de conse- 
quenties van de Arendtiaanse scheidingen tussen de drie begrippen? Brengt haar herar- 
chische denkstijl de bannoniegedachte niet in verdrukking? (Scriptie te verkrijgen door 
overmaking van f 15.- op gironummer 621 1968 O.V.V. titel en auteursnaam.) 



'De mens als a~~lnmaats~af. Een onderzoek naar het leren van neurale netwerken in ver- 
bami~ebract~t  met menselijk leren', door Kay Schoenmaker. RemhrandÅ¸aa 145,7545 
ZJ Enschede, iel. 053 - 308396 (afges[uA-crd aan de Universiteit van Twentc, wijshe- 
geerte van wetenschap, technologie en samenleving). 
Eerst wordt het leren via neurale netwerken (die in de connectionistische Kunstmatige 
Intelligentie gebruikt worden) in het algemeen, en dat van de ART in het bijzonder, k -  
keken. Daarna wordt het leren van mensen zoals Piaget dat ziet hiermee vergeleken. Ten 
slotte wordt onderzocht waarom het leren van mensen zo moeilijk te objectiveren is bm- 
nen het onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie. 

'Moeder natuur zendt haar dochter uit. Natuurwetenschap en wereldbeeld bij 
d'Holbach', door Tomas Vanheste, Keteldiepstraat 4,7523 PM Enschede, tel. 053 - 
340888 (afgestudeerd aan de Universiteit van Twente, wijsbegeerte van wetenschap, 
technologie en samenleving). 
Een analyse van de betekenis van de natuurwetenschap voor d'HoIbachs wereldbeeld en 
politieke en sociale filosofie met als doel te komen tot een inhoudelijke en methodologi- 
sche verheldering van het scientisme, het geloof in de natuurwetenschap. (Scriptie te 
verkrijgen bij de auteur.) 




