deneertrant, waarbij middels de habitus
de actor vrijwillig dat doet wat hij in zijn
veldsituatie (met zijn machtsbronnen, in
zijn positie) het best kan doen, althans
naar alle statistische waarschijnlijkheid,
geven daartoe nauwelijks enige ruimte.
Daarvoor zou 'arbeid' (kunst, wetenschap, politiek, consumptie, produktie)
niet alleen als investering in mil- en distinctiemiddelen, maar ook als betekenisgeving en toeëigening geanalyseerd
moeten worden.
Bourdieu neemt inderdaad afstand

van de verschillende velden die hij analyseert (en waarin hij ook zelf een positie
inneemt). Maar daarbij gaat het niet zozeer om een relativering, maar om een
accentuering van de opdracht van de
Theoreticus: de 'onbewuste wijsheid'
van het dagelijks handelen aan het licht
brengen. Bourdieu slaagt hierin slechts
voor de helft. Dat doet echter niets af aan
de vele staaltjes demasqué van de onbewuste domheid, waar dit boek zo rijk aan
is.

Mededelingen
Symposium "Het verschijnsel schaarste"
In het kader van haar twaalfeneenhalf-jarig bestaan organiseert de lerarenopleiding
economie en recht in Groningen/Leeuwarden op 1 juni 1990 een symposium over het
verschijnsel schaarste. Centraal staan vragen als: zijn milieu, informatie en tijd schaarse
goederen? En is er een verschil in schaarste tussenrijkeen arme landen? Inleiders zijn:
R, Luyf (TU Twente), C. Hamelink (UvA), G. Maneschijn (Th.U. Kampen), J. v.d.
Straten (KUB), en J. v.d. Wal.
Het symposium vindt plaats in de Ubbo Emmiusborg, Grouwelerie 6 te Groningen.
Inlichtingen en aanmelding: Postbus 2056,9704 CB Groningen, tel. 050 - 636855.
Congres "Style in philosophy and the arts"
De vakgroepfilosofischeantropologie en esthetica van de Faculteit der Wijsbegeerte aan
de Universiteit van Amsterdam organiseert op 3,4 en 5 april 1991 een multidisciplinair
congres over "Style in philosophy and the arts". Aanleiding is de hernieuwde belangstelling voor de retorische zijde van defilosofieen voor de verwevenheid van stijl en inhoud. Het congres beoogt een uitwisseling over het stijlbegrip op gang te brengen tussen
filosofen, kunsthistorici, musicologen en hteratuurtheoretici. Naast workshops zullen er
lezingen voor een breder publiek plaatsvinden.
Wie een paper wil presenteren op dit congres (45 min., in het Engels) kan vóór 1
oktober 1990 een samenvatting van 3 pagina's opsturen aan de organisatoren, die uit de
mzendingen een selectie zullen maken. Voor meer informatie over het indienen van een
bijdrage kan contact worden opgenomen met drs. R. v.d. Vall, Faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Doelenstraat 15,1012 CP Amsterdam,
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Publicatie Krisis-onderzoek 2: Moraal, vrouwen en uitsluiting
Baukje Prins

-

De traditionele ethische theerievorming is vanuit feministische hoek veel onder vuur genomen omdat rij vrouwen zou uitsluiten van het domein van de moraal. Verschillende
feministische theoretica's hebben alternatieve theorieën ontwikkeld die pretenderen niet
uitsluitend te werken.
In haar doctoraalscriptie gaat Baukje Prins na wat de waarde van zo'n uitsluitingsperspectief voor ferninistisch-ethische theorievorming is. Daartoe wordt allereerst Habermas' ethische theorie aan een kritisch onderzoek naar rijn uitsluitende effecten onderworpen. Kritiek op uitsluiting vooronderstelt echter dat insluiting nastrevenswaardig is.
Prins gaat daarom bovendien na wat de ordening is die Habermas' ethisch discours binnen het ethisch domein teweeg brengt
Vervolgens wordt onderzocht of de vrouwelijke zorg-ethiek van Noddings haar aanspraak niet-uitsluitend te zijn, waarmaakt. Ook Noddings' theorie blijkt echter te zijn gebaseerd op een begrensd domein van de moraal, waarvan bepaalde standpunten, houdingen en motieven bij voorbaat uitgesloten rijn. Bovendien rijn de ordenende effecten
van Noddings' discours, net als in Habermas' geval, niet onverdeeld positief.
Prins concludeert dat de uitsluitingsmetafoor slechts een beperkt richt biedt op ethische theorieën. Feministische kritiek op uitsluiting zou dan ook steeds gepaard moeten
gaan met onderzoek naar de ordenende effecten die een ethische theorie als discursieve
praktijk bewerkstelligt, aldus Prins.
Moraal, vrouwen en uitsluiting (voorlopigetitel)is de tweede uitgave in de reeks
Krisis-onderzoek, en zal in de loop van augustus 1990 verschijnen. Krisis-lezers kunnen zich tot 1-8-1990 voor-intekenen door middel van de acceptgiro in dit nummer, rij
betalen dan ƒ. 17,50. Na verschijning zal het boekje voor Krisis-abonnees ƒ. 19,50
kosten, en voor anderen ƒ. 22,50.
Congres: Feminisme, Kritische Theorie en de Publieke Sfeer
Op 14 en 15 juni organiseert de Werkgroep Vrouwenstudies Filosofie uit Groningen, in
samenwerking met het Landelijk Netwerk Vrouwenstudies Filosofie, het congres "Feminisme, Kritische Theorie en de Publieke Sfeer". Spreeksters zijn Seyla Benhabib
(Associate Professor in Philosophy and Women's Studies, State University, New York)
en Joan Cocks (Professor of Politics, Mount Holyoke College, Massachusetts).
Benhabib zal onder meer ingaan op de bruikbaarheid van de kritische theorie voor het
spreken over emoties; Cocks zal spreken over het probleem van identiteit in het feminisme. Co-referenten rijn Baukje Prins (UvA) en Judith Vega (RUG). De lezingen worden
gehouden op 14 juni om 14.00 uur in de Senaatszaal van het Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Voorafgaand daaraan (om 11.00 uur) vindt in dezelfde zaal een
vergadering van het Landelijk Netwerk Vrouwenstudies Filosofie plaats.
Op vrijdag 15 juni rijn er 2 workshops, waarin gelegenheid geboden wordt tot persoonlijker discussies met Cocks en Benhabib. Deze workshops vinden plaats op de
Groningse Faculteit der Wijsbegeerte, Kraneweg 74, om 10.00 en 13.00 uur. Voor de
workshops dient men zich vóór 1 juni a.s. schriftelijk op te geven bij de Werkgroep
Vrouwenstudies Filosofie, Kraneweg 74,9718 JV Groningen. Voor eventuele regeling
van de overnachting kan men bellen met Godelieve Meijers (050-422328) of Jeannette
Pols (050-125717).
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Scriptierubriek

Hieronder de binnengekomen samenvattingen van doctoraalscripties die de afgelopen tijd
doorfilosofiestudentenrijngemaakt. Vanwege de beperkte ruimte kunnen helaas niet
alle binnengekomen stukken in dit nummer geplaatst worden, maar zeker wel in de volgende nummers van Krisis. Het is de bedoeling dat via deze scriptierabriek alle afstuderendefilosofiestudentenin 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, De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10,1017 RR
Amsterdam. Graag je naam, adres en telefoonnummer vermelden, alsook de manier
waarop eventuele belangstellenden de scriptie in hun bezit kunnen krijgen.
We behouden ons het recht voor om eventuele inkortingen te plegen daar waar de 'samenvatting' te 'omvangrijk' is.
'A Dynamic Analysis of Reasoning', door C.F.M. Vermeulen (afgestudeerd aan de
Faculteit der Wijsbegeerte te Utrecht, september 1989). (Informatie te verkrijgen bij genoemde faculteit)
'Animals, Need, Ethics', door Harry Kappen (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Utrecht, september 1989). (Informatie te verkijgen bij genoemde faculteit.)
Women, morality and the problem of exclusion. A critical inquiry into the ethical theories ofJürgen Habermas and Nel Noddings', door Baukje Prins, Ger. ter Borghstraat
16B, 9718 RD Groningen, tel. 050 -143108 (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Groningen).
Onderzoek naar de bruikbaarheid van het concept uitsluiting voor feministische theorievorming aan de hand van kritische besprekingen van de ethische theorieën van Jürgen
Habermas en Nel Noddings. Hoewel deze auteurs geacht worden twee conflicterende
benaderingen te vertegenwoordigen (mannelijke rechtvaardigheid versus vrouwelijke
zorg), kunnen ze ook als bondgenoten worden beschouwd. Dit wordt aannemelijk gemaakt door aan te geven op welke wijze hun theorieën juist insluiten en construeren.
(Scriptie wordt binnenkort gepubliceerd door Krisis-onderzoek.)
Wat willen we willen? De problematische exogene variabele in de economie', door
Paul ter Heyne, Hoofdweg 356-1,1056 DC Amsterdam, tel. 020 - 831165 (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam).
In de economische wetenschappen heeft het waardebegrip een transcendentaal descriptieve functie. Echter als mogelijkheidsvoorwaarde van de bepaaldheid van de empirie
überhaupt, wordt het begrip in de economische wetenschappen niet alleen bij elke bepaling van economische empirie wederom voorondersteld, maar bovendien als exogene
variabele opgevat. Dit geeft aanleiding tot een circulaire begripsstructuur die ongrijpbaar
is, hetgeen we in de economie dan ook al te vaak tegenkomen.
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Titel onbekend, door Peter van Soest, Burg. Gornmansstraat 31,5922 AG Verüo, tel.
077 - 822708.
De werkelijkheid van de ervaring, die Verlichting, (Satori) heet, kan men niet verklaren
met psychologische begrippen en theorieën. Hoewel Satori een menselijke ervaring is,
en als zodanig mogelijk, zijn concepten en abstracte benaderingen onvoldoende om op
deze ervaring een authentiek richt te krijgen. Ook het uitgebreide psychologische stelsel
van Jung lukt het niet deze ervaring adequaat te duiden. Deze stelhng wordt in de scriptie
onderbouwd. (Scriptie te verkrijgen bij de auteur tegen betaling van ƒ 10,- + verzendkosten.)
'Het Suhsumptiemodel van Verklaren en Voorspellen. De symmetrie-these en het derde
dogma van het empirisme', door Remmen Droogleever-Fortuyn, Arie Biemondstraat
168, 1054 PG Amsterdam, tel. 020 - 851996 (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam).
Een analyse van het standaardbeeld van verklaren en voorspellen ('the recieved view'
van Hempel c.s.); de symmetrie-these; enkele exemplarische tegenvoorbeelden (o.a. de
verklaring van paresis door syfilis) en de statistische-relevantie methodologie van W.C.
Salmon. Conclusie: niet elke verklaring kan geconstmeerd worden als een logisch geldig
argument; de symmetrie-these is derhalve beperkt geldig. (Informatie bij de auteur.)
'Das Ungeheuere Reich - over defilosofievan Eduard von Hartmann', door Cornells
van Ginneken, Werkhovenstraat 40,1107 KG Amsterdam (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam).
De scriptie bestaat uit twee delen: deel 1 bevat een uiteenzetting van defilosofievan Von
Hartmann (1842-1906); in deel 2 komt zijn relatie tot Schelling en Schopenhauer ter
sprake, kruist hij de degens met zijntijdgenootNietzsche en wordt ingegaan op de Hartmannreceptie in Nederland (Scriptie o.v.v. de titel te verkrijgen bij de auteur, d.m.v.
overmaking van ƒ.10,- op girorekeing 3611165.)
'Aan ons de keus', door Yolanda Groeneveld, Djambistraat 3-1,1094 AW Amsterdam,
tel. 020 - 6684740 (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam).
De afgelopen decennia van zogeheten 'economische groei' hebben maar een klein deel
van de mensheid materiële verlichting gebracht en het economische perspectief van de
gehele mensheid op de lange termijn eerder verslechterd. Darwins 'slip of the tongue':
survival of thefittest(het had fitting moeten rijn) geldt tot op de dag van vandaag ten
onrechte als legitimering van het vrije marktmechanisme. (Scriptie te verkrijgen bij de
auteur.)
'Het goede doen. Over de prudentia bij Josef Pieper en enkele andere neothomistische
auteurs', door Ruben Kuijper, Hemonystraat 15 sout, 1074 BL Amsterdam, tel. 020 6644463 (privé) en 020 - 5736431 (werk) (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam).
In het neothomdstisch ethische denken staat de deugd van de prudentia ofwel verstandigheid centraal. De hier voorgestane lezing, waarbij verstandigheid samen gaat met affectiviteit en prevaleert boven plicht en regels, wordt uitgebouwd naar hedendaagse problematiek. (Scriptie te verkrijgen bij de auteur.)
'Sporen van "Restitutions'", door C.W. Oosterhof, Russenweg 24, 1891 JP Bergen
(N.H.).
"Restitutions" vormt een belangrijk bestanddeel van de bundel *La vérité en peinture',
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die Jacques Derrick aan de esthetica (mn. die van Kant en Heidegger) wijdde. 'Sporen
van "restitutions'" is een poging dit essay, deels met hermeneutische middelen, deels
met strategieën die aan Derrida's eigenfilosofierijnonüeend, doorrichtig te maken en in
het geheel van rijn tot nu toe verschenen werk te plaatsen. Daar Derrida meent dat die
publicaties geen oeuvre vormen, de deconstructie geen ,methode, is en de hermeneutiek
een ernstige vergissing is, vormt de scriptie dus ook een, zij het wat impliciet gebleven
oppositie tegen een aantal van Derrida'sfilosofischedenkbeelden, vooral die op het gebied van methoden en hun overlevingskracht (Vanwege ingrijpende revisie van de tekst
is er geen exemplaar beschikbaar.)
'Bliss', door L.J. Zeef, Dirck Hoffstraat UB, 3024 VA Rotterdam, tel. 010 - 4771251.
Bliss is een pictografische taal die door gehandicapte kinderen gebruikt wordt In de
scriptie wordt een beschrijving en analyse gegeven van bhss. Eveneens wordt ingegaan
op de vraag of het voor een taal van belang is dat haar tekens gemotiveerd rijn (b.v.
lijken op hun referent). Dit in contrast met Wittgensteins slogan 'meaning is use'.
(Scriptie te verkrijgen bij de auteur.)
'De affirmatieve vrouw. Het "neutrum" en metafysische problemen bij Sarah Kofman',
door Party Watson, Lupinestraat 1-hs, 1031 VG Amsterdam, tel. 020 - 371472 (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam).
In deze scriptie wordt Kofmans onderzoek naar Tiet vrouwelijke' als uitgangspunt genomen om het belang van Kofmans denken binnen zowel het feminisme als de hedendaagsefilosofieen literatuur te laten zien. Tevens wordt een poging gedaan om aan te
tonen dat Kofman zich (impliciet) met complexe metafysische vraagstukken bezighoudt
(Informatie te verkrijgen bij de auteur.)
'"Dualisme", een doctoraalstudie naar het dualisme in de Westersefilosofie',door Jopie
Beenakkers, Fl. Nightingalestraat 85,6543 KV Nijmegen, tel. 080 - 787852 (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Nijmegen).
In deze studie ga ik allereerst de invoering en het gebruik van de term 'dualisme' na.
Vervolgens zet ik die onrwikkehngen in defilosofievan Aristoteles, Thomas van Aquino
en Descartes uiteen die naar mijn mening geleid hebben tot defilosofischeinvulling van
de term in en na 1734. (Scriptie te verkrijgen o.v.v. de titel en d.m.v. overmaking van
ƒ.25,- op postgiro 3557199 van de auteur.)
'Gij zult niet doden. Een verkenning van het thema 'geweld' in het denken van E. Levinas', door Cyril Lansink, Leempstraat 10, 6512 EN Nijmegen, tel. 080 - 227426 of
UT (WWTS) Vrijhof K.251, Enschede, tel. 053 - 893298 (afgestudeerd aan de Faculteit
der Wijsbegeerte te Nijmegen).
Na een uitvoerige bespreking van het artikel 'Vrijheid en Gebod' (hoofdstuk 1) waarin
het geweldsthema expliciet aan de orde komt, ga ik in de volgende drie hoofdstukken
vooral in op de geweldsproblematiek in Totaliteit en het Oneindige'. Daarbij verschuift
het perspectief van het interpersoonhjke naar het stmcturele geweld. Een confrontatie
met andere auteurs (Hobbes H. 1 en 4, Girard H.2, denkers over schaarste H.4) is daarbij niet uit de weg gegaan. (Informatie te verkrijgen bij de auteur.)
'Een verschillend geslacht. Eenfilosofischonderzoek naar het feministisch dilemma',
door Armemie Halsema, Stevenzandsestraat 216, 5021 HJ Tilburg, tel. 013 - 426542
(afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte en aan de Faculteit van de Sociale Wetenschappen in Tilburg).
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Een van de dilemma's van het hedendaagse feminisme is dat van verschil of gelijkheid
met mannen en tussen vrouwen. Deze scriptie verbindt dit dilemma met dat van identiteit
of differentie in defilosofie:door allereerst te onderzoeken wat Hegel en Derrick, als
exponenten van beide wijzen van denken, over vrouwen beweren en door vervolgens
identiteit en gelijkheid, en differentie en verschil begrippehjk op elkaar te betrekken. Zo
kan tot een standpunt gekomen worden in het verschil-gehjkheidsdebat en kan de waarde
van het identiteits- en differentiedenken voor het feminisme achterhaald worden. (Scriptie te verkrijgen bij de auteur.)
'Zintuiglijkheid en transcendentie', door Karien van Nieuwstadt, P.C. Hooftstraat 1281,1071 CE Amsterdam, tel. 020 - 6645245 (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam).
Deze scriptie vormt een eerste aanzet voor een verder onderzoek naar de ontwikkehng
van het begrip zintuighjkheid tijdens de Renaissance - m.n. bij Cusanus (wiens denken
zich ontkiemde vanuit de zintuiglijkheid) - naar de moderne opvatting van zintuiglijkheid, zoals die te vinden is bij Levinas. Van hieruit ontwikkelt zich bij Levinas een
kunstopvatting, die enerzijds als kritiek en anderzijds als voortdenkend op Husserl beschouwd kan worden en a.h.w. een renaissance doormaakt. (Scriptie te verkrijgen bij de
auteur.)
Titel onbekend, door J.J. de Bruijn, Rapenburgstraat 163C, 1011 VM Amsterdam, tel.
020 - 264952 (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam).
De scriptie bevat een analyse van bepaalde delen uit de Kritik der reinen Vemunft (Kant)
en Sein und Zeit (Heidegger) met betrekking tot de ontologische fundamenten van het
menselijk vermogen tot vragen en in het bijzonder een specifiek soort vragen, namelijk
metafysische offilosofischevragen. (Meer informatie bij de auteur.)
'Schopenhauer en India', door Sjoerd de Jong, Postbus 71319, 1008 BH Amsterdam
(afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam).
Inventariserend en vergelijkend onderzoek naar de relaties tussen de wilsmetafysica van
Arthur Schopenhauer en enkele hoofdvormen van het Indische denken. Aan de orde komen het boeddhisme en de Advaita Vedanta. Onderzocht worden ook Schopenhauers
bronnenkennis en rijn invloed. Met uitgebreide bibliografie 89 pp. (Scriptie te verkrijgen
bij de auteur tegen betaling van ƒ. 15,-.)
Transcendentie als postmodern principe', door H.R. Brons, Leonardostraat 11-1, ET
Amsterdam, tel. 020 - 790480 (afgestudeerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte te
Amsterdam).
Via o.a. Kant, Heidegger, Lyotard en literaire parallellen wordt een eerste aanzet gegeven het begrip 'transcendentie', dat tegenwoordig ten onrechte naar het metafysisch
museum dreigt te worden verwezen, nieuw leven in te blazen. Het kemprincipe van
transcendentie (bepaling van maten en grenzen is onvermijdelijk verbonden met overschrijding ervan) kan een heel specifieke en actuele *rx>stmoderne' strekking hebben, die
onderscheiden moet worden van een ten dele achterhaalde Kantiaans-Heideggeriaanse
variant (Scriptie te verkrijgen bij de auteur.)
Erratum: in Krisis no. 37 stond de scriptie van W. van Lieshout vermeld onder de titel
'De anthropologic van Ludwig van Binswanger'. Dit moet natuurlijkrijn:Ludwig%
Binswanger.
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