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Stellingen behorend bij het proefschrift
Acting Against One’s Best Judgement

van Jeanne Peijnenburg

1. Davidsons these dat men slechts kan achterhalen wat iemand gelooft
wanneer men weet wat zijn woorden betekenen - en omgekeerd - is een
variant van Hempels these dat men slechts kan achterhalen wat iemand
gelooft wanneer men weet wat die persoon wil - en omgekeerd.

2. De moeilijkheden die worden opgeroepen door Aristoteles’ notie ’laatste
protasis’ hebben veel gemeen met de moeilijkheden rond het begrip
’intentie’. (Cf. dit proefschrift, Hoofdstuk I, § 3.2, Hoofdstuk III, § 1,
Hoofdstuk VI, § 2.4.8.)

3. Quines behaviourisme met betrekking tot verbaal gedrag verschilt van
zijn behaviourisme inzake nonverbaal gedrag: volgens Quine zijn
mentale grootheden in de taal (meanings) heel andere dingen dan
mentale grootheden in de psychologie (beliefs, desires). Het door Quine
bedoelde verschil is te verduidelijken met behulp van Reichenbachs
onderscheid tussenabstractaen illata. (Contra Lars Bergström en Ken
Gemes; cf. dit proefschrift, voetnoot 42, voetnoot 86, Hoofdstuk VIII,
§ 2.3.)

4. Wanneer Buridanus’ ezel, de hongerdood nabij, willekeurig een van de
twee hooischelven zou kiezen, zou dat geen tegenvoorbeeld vormen
voor het principe van nutsmaximalisatie. (Contra Michael Bratman; cf.
dit proefschrift, voetnoot 64.)

5. Het is onjuist dat we handelingen van anderen slechts zouden begrijpen
door ze te vergelijken met wat we zelf doen. Veelal ligt de zaak precies
omgekeerd; in die gevallen begrijpen we onszelf door ons te spiegelen
aan anderen. (Contra Jaegwon KimsProjection Thesis, in ’Reasons and
the First Person’, ongepubliceerd typoscript uit 1996.)

6. Beoefenaren van de cognitie-wetenschap zouden de volgende uitspraak
serieus moeten menen:

"Eigenlijk is er ... weinig reden om aan te nemen dat er wel
blokjes en pijlen maar geen kleine mannetjes in het brein
zitten." (Fenna Poletiek inHypothese, maart 1995).



7. HetLeib-Seele-Problemis een heel ander probleem dan hetMind-Body
Problem.

8. Streven naar precisie betekent niet dat men zoveel mogelijk wiskundige
of logische symbolen gebruikt, maar dat men zich realiseert welke
formulering past bij welk idee. Sommige ideeën worden begrijpelijker
in een wiskundige formulering, andere juist niet. Het is niet duidelijk
welke formulering het best past bij beslis- en handelingstheoretische
vraagstukken.

9. Mensen geven gemakkelijk toe dat ze onmuzikaal zijn, een slecht
ontwikkeld richtingsgevoel hebben, met twee linkerhanden behept zijn,
of geen gezichten kunnen onthouden. Maar je hoort nooit iemand van
zichzelf zeggen dat hij geen gevoel voor humor heeft.

10. Geïmproviseerde muziek staat tot geschreven muziek als een debat staat
tot een toneelstuk.

11. Het is onjuist dat op CD’s wel staat ’Lucia Popp zingt Strauss’ en op
boeken niet ’Thérèse Cornips vertaalt Proust’.

12. Het wachten is op de CD met stilte die alle ongewenste geluiden kan
overstemmen.

13. Cursussen waarin werkzoekenden wordt geleerd hoe ze zich tijdens
sollicitaties moeten presenteren, vragen om cursussen waarin leden van
benoemingscommissies wordt geleerd hoe ze door die presentatie heen
moeten zien.

14. Een voorzitter van NWO die verklaart dat alle grote ontdekkingen al
zijn gedaan is als een directeur van het Stedelijk Museum die zijn
bezoekers reeds bij de ingang naar het Rijksmuseum verwijst.

15. Het streven van Nederlandse universiteiten naar internationalisering
staat op gespannen voet met het feit dat Nederlanders die tijdelijk aan
buitenlandse universiteiten werken geen wachtgeld ontvangen en met
pensioenbreuk worden geconfronteerd.

16. Het enige dat na de privatisering van de Nederlandse Spoorwegen
stipter werd is de kaartjescontrole.


