Mededelingen
Oproep tot bijdrage aan de
13de Nederlands-Vlaamse Filosofiedag
op zaterdag 26 oktober 1991 te Amersfoort

Thema: Crisis van de rede?

- Perspectieven op cultuur

In 1991 wordt de filosofiedag georganiseerd door de Internationale School voorwijsbegeerte (iSVW). Daarmee wordt tevens de 75ste verjaardag van deze filosofischeinstelling gevierd.
Het thema van de Filosofiedae werd is: 'Crisis van de rede? - Perspectieven op cultuur'. Filosofen, professionals en anderen worden uitgenodigd eenvoorstel tot hijdrage
aan dit congres in te sturen. Elk onderwerp binnen de filosofie komt in principe in aanmerking; aansluiting bij het overkoepelend thema is niet smkt noodzakelijk, doch strekt
tot aanbeveling. Het bijdragevoorstel dient op het daartoe bestemde formulier (te verkrijgen op onderstaand adres) te zijn ingeleverd vÃ³Ãl april 1991. De selectiecommissieis het Curatorium van de ISVW. Omstreeks l mei wordt het definitieve programma met de geselecteerde bijdragen bekend gemaakt. Deze bijdragen (maxLlâ€¢aca. 5000 woorden) zullen
zo spoeiig mogelijk na het congres in de proceedings gepubliceerd worden.
Het congres zal aan ca. 45 personen de gelegenheid bieden in thematische parallelsessies hun bijdrage gedurende 15 minuten te presenteren en gedurende 10 minuten te
bediscussiÃ«renHet is ook mogelijk, voor samenwerkingsverbanden van ten minste 3
personen een 'workshop' te houden waarvoor l 112 uur beschikbaar is.
Voor deelname aan de Filosofiedag (met of zonder bijdrage) geldt een bijdrage in de
kosten van f. 25,- alles (ook lunch) inclusief. Men ontvangt te zijner tijd nog een uitnodiging tot deelname, samen met het definitieveprogramma. Alle correspondentiein
verband met de Filosofiedag is te richten aan: ISVW, t.a.v. Paul Wouters (secretaris
Filosofiedag), Postbus 216,3800 AE Amersfoort .Telefoon: (0)33 - 650700.

Congress: Style In Philosophy and the Arts
University of Amsterdam, april 3 , 4 and 5 1991
The Section Philosophical Anthropology and Aesthetics of the Depanment of Philosophy of the Umversity of Amsterdam is organizing a multidisciphnary congress on 'Style
in Philosophy and the Arts' to be held on April 3 . 4 and 5, 1991. The reason for the
choice of this subject is a heightened awareness of the rhetorical nature of philosophy,
which farces many of its practitioners to reconsider its relation to art and literature, and
to ask questions that in the past were put beyond the pale of philosophy, as beiing of
artstic significante only. If, as Martha Nussbaum contends, no philosophical style is
neutral in relation to its matter, the choice of a style is no langer a mere literaiy issue, but
goes to the heart of philosophy itself. The question conceming philosophical style tecomes a question conceming the possibiility of phiiosophy and thus becomes a different
question. Form is na longer the replaceable envelope of thought, hut determines its
possible content.
It is the aim of the congress to be a forum for philosophers, art historians, musicologists and literary theonsts who have conmbuted, positively or critically, to this partcular matter. We have in mind a combiiation of workshops and lectures fora wide audience, which might be a stmting pomt for subsequent imemaiional cooperation. Among
the invited speakers are Professor Berel Lang (Albany), Professor Charles Altieri
(Seatie), Professor Joe Mordaunt Crook (London) and Professor Richard Wollheim
(Berkeley). Also, interviews wiil be held with several Dutch msts. If you are willing to
attend the conference, please contact the organizing committee, c/o Drs. R. van de Val],
who wil1 send you a registration form. The registration fee wil1 teDfl. 150.00 or Dfl.
55.00 for students.
University of Amsterdam, Depanment of Phiiosophy, Nieuwe Doelenstraat 15, 1012
CP Amsterdam, The Netherlands.

-

Uitnodiging voor een congresbijdrage
In 1991 bestaat de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde 10jaar. Ter ere van die
gelegenheid belegt zij op 24 en 25 oktober 1991 te Maastricht een lustrumcongres onder
de Å¸te Geneeskunde en cultuur. De eerste dag worden er plenaire lezingen gehouden
door buitenlandse en binnenlandse genodigden. De tweede dag zijn er parallelle werkgroepen waarin papers gepresenteerd worden door onderzoekers, uit alle mogelijke disciplines, werkzaam op het gebied van 'geneeskunde en cultuur".De thema's die aan de
orde komen zijn: l. Het laboratorium en de kliniek: de interactie tussen twee culturen; 2.
Van doktersrubriek tot doktersroman: de gezondheidszorgin de media', 3. Export en import van medische systemen: 'westerse' geneeskunde en de 'alternatieven'; 4. Behandelen en onderhandelen: over professionals en patienten; 5. De berekening en de onzekerheid: het geld, het recht, de waarschijnlijkheid en het leven; 6. Zorgen, uit en thuis: over
thuiszorg, verpleging en verzorgingsstaat.
Wie een bijdrage wil leveren, wordt uitgenodigd omvÃ³bÃ¬april 1991 een opzet van
â‚¬ A4, met bovenaan de vermelding van het thema, te sturen naar: Secretariaat VerctÅ¸
ging voor Filosofie en Geneeskunde, p/a G. Widdershcven, Vakgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Limburg, Postbus 616,6200 MD Maastricht.

Inhoudsopgave 10e jaargang Krisis (1990)

Artikelen
nummer
Hans Achterhuis, Minachting voor de geschiedenis
40
Veuh Bader, Robeno Unger. rede, passie en politiek
39
VeithBader,Alben Benschop, Pnncipiele beperkingen en
paternalisme?
40
Kees Bakker, Hoe wanhopige rebellen socialisten vierden
39
Joke Dame, Verbrokkeling en beheersing. Berio, Berberian, en de
betekenis van de stem in Sequenza Iii
39
Lieven de Cauter, Kleine esthetica van de roes
41
Rob Dillmann, Zit er leven in netwerken? Latour en de geneeskunde 38
Joke H e m e n , Zwerftocht naar Lohemen. Het onzegbare verschil
in de roman Malina van Inge~orgBachmann
38
Pieter Hilhorsr, Richard Wouters, Stripteaseof verkleedpartij?
Authenticiteit versus theatraliteit in de politiek
39
Ton Korver, Luuk Wijmans, Wat is ongelijk?
40
Harry Kunneman, The Beauty and the Beast
40
Rudi Laermans, De romaneske stad
41
Bruno Latour, Postmodern? Nee, gewoon a-modem!
Op weg naar een wetenschapsanmpologie
40
Lolle N a m , De subcultuur van de wijsbegeerte.Een privhgeschiedenis van de filosofie
38
Lolle Nauta, De culturele voorwaarden voor emancipatie
39
Pierer Pekelharing, Unger, de politieke verbeeldingskracht en de
grenzen van de politiek
39
Siep Stuurman, Sociale zekerheid, staatsinterventieen politiek
40
Siep Stuurman, Klassieke politieke theorie en empirisch onderzoek
41
Abram de Swaan, Stobben Rooien I
40
Tsjdlling Swierstra, Vrijheid op aarde, voor alle mensen
39
Anna Tilroe, Iedereen professor in de kunst
38
Paul de Vylder, De panoptische blik
38

Columns
Maarten Doorman, Diepzinnigheid in de filosofie
Gijs van Oenen, Scepsis en het gensgeval van de politieke filosofie
RichardRorty, Martin en Sarah

40
41
39

Reviews

Marianne Boenink, Een ballon in de boom
Jan WillemDuyvendak, Ido de Haan, Markt,democratie en vrijheid
Richard Gault, Dobberen in een ideologische cirkel
Recensies

Ban Gremmen, Wenden en keren
Ido de Haan, Identiteit, politiek en religie
Niels Helsloot, Een droom van een ontmoeting
Slaak Koenis, De zorgelijke staat van de democratie
Henk Manschot, Foucaults vrijmoedigheid
Jeroen Onstenk, De grenzen van het veld
Ben van der Schaaf, Dat is elementair
Agnes Sommer, Is nigger the woman of the world?
Ts]alling Swierstra, Kritiek der technologische rede
Renie van de Vall, Vrouwelijkheid als mythe
Hans de Vries, Opgelegde metafysica
Discussie

Frans van feperstraten, De ilosofie van Loiie Nauta
Ido Weijers, Filosofie &Wederopbouw
Interviews

Paul van den Berg, Annelies den Duik, Gender, communicatieve
moraal en het goede leven - Interview met Seyla Benhabib
Beeldmateriaal

Frits Dijcks, Yapa-ai ten aanzien van besluitvorming
Pawel Nizinski,

38
40

