Personalia

Paul Aarts is verbonden aan de vakgroep Politicologie/Internationale betrekkingen
van de Univetsiteit van Amstetdam en is daarnaast veibonden aan FRAME (=
Foundation fot Reseatch and Advice on the Middle East). Adres: Oudezijds Achtetburgwal 237,1012 DL Amsterdam. E-mail: aarts@pscw.uva.nl.
Michel Hoebink is veibonden aan de vakgroep Godsdienstwetenschappen van de
Universiteit Utrecht waar hij een door N W O gesteund ondetzoek uitvoert naai de
debatten over religieuze vernieuwing onder Soedanese islamitische intellectuelen.
Adres: Pi. Irenelaan 156, 3554 H H Utecht. E-mail: Mhoebink@ggl.iuu.nl.
Michiel Leezenberg is docent wetenschapsfilosofie op uitzendbasis aan de Universiteit van Amsterdam. In april 1999 verschijnt van hem bij uitgeverij Bulaaq in Amstetdam Islamitische filosofie: een inleiding. Adres: Nieuwe Doelenstraat 15, 1012 CP
Amstetdam.
Herman de Ley is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Gent. Hij is tevens diiecteui van het Centtum voot Islam in Europa. Adres: Blandijnbeig 2, B-

9000 Gent, België.
Anthony Mertens is ledacteut bij Uitgevetij Quetido. Hij publiceerde Sluiproutes en
dwaalwegen. Aspecten van een liminalepoëtica toegelicht aan de hand van het werk van
Jacq Firmin Vogelaar (Amsterdam, 1991). Per adres: Uitgeverij Querido, Singel 262,
1016 AC Amsterdam.
Nasr Hamid Abu Zayd publiceerde onder andere Vernieuwing in het islamitisch denken (Amstetdam, Bulaaq, 1996). Hij is als hoogleiaat verbonden aan Indonesian
Netherlands Cooperative Islamic Studies, Rijksuniveisiteit Leiden, Nonnensteeg 13, 2311 VJ Leiden.
Frank Rebel is ledacteui van Krisis. Hij studeeide Algemene Literatuutwetenschap
en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amstetdam. E-mail: fiebel@philo.uva.nl.
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Bas van Stokkom is socioloog. Hij is hoofdiedacteut van Justitiële verkenningen en de
auteui van Emotionele democratie. Over morele vooruitgang (Amsteidam, Van Gennep, 1997). E-mail: Stokkom@iac.nl.
Thijl Sunier is antropoloog. Hij is veibonden aan de Universiteit van Amstetdam en
maakt daai deel uit van de onderzoeksgroep godsdienst en maatschappij. Adres: Het
Spinhuis, O.Z. Achteiburgwal 1185,1012 D K Amsterdam.
Nico van der Sijde is docent Communicatie aan de Hogeschool Drenthe. In 1998
veischeen zijn pioefschiift: Het literaire experiment. Jacques Derrida over literatuur
(Amstetdam, Boom, 1998). Adres: Gtevingaheetd 255, 9737 SN Groningen.
Odile Verhaar is werkzaam bij de faculteit Sociaal-Culturele Wetenschappen van de
Vrije Univeisiteit en verricht momenteel NWO-ondetzoek met als titel 'Sekse, etniciteit en publieke moraal', in het kader van het stimuleringsprogramma 'Ethiek en
beleid'. Adres: De Boelelaan 1081 C, 1081 H V Amstetdam.
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NU T W E E D E D R U K

Martha Nussbaum

Wat liefde weet

hl liefde

Emoties en moreel oordelen

Vi c c ï

De Amerikaanse filosofe Martha
Nussbaum verdedigt in al haai werk
de opvatting dat ethische reflectie in
dienst moet staan van onze alledaagse pogingen 'goed te leven'. Ethische
reflectie kan daarom niet volstaan met het foimuleren van algemene,
abstracte moiele principes. Nog belangrijker is dat we leien wat die algemene ptincipes in concrete situaties betekenen. In dit subtiele proces
van morele perceptie en ootdeelsvotming spelen naast de tatio de emoties een belangrijke rol. Om die reden zijn volgens Nussbaum niet alleen filosofische, maai ook literaire wetken van groot belang voot de
scholing van het morele oordeelsvermogen. In haar werk onderzoekt zij
welke bijdrage filosofen, Gtiekse tiagedieschtijveis en twintigste-eeuwse
romanschrijvers aan onze morele vorming leveren.
In Wat liefde weet zijn enkele hoofdstukken uit Nussbaums belangrijkste weiken vertaald. Aan de hand van Platos Pheadrus vtaagt Nussbaum zich af welke tol emoties in morele oordeelsvorming kunnen spelen. Op basis van werk van Proust en Beattie onderzoekt zij vervolgens
hoe emoties die inzicht bieden, kunnen wotden ondelscheiden van
misleidende emoties. Naai aanleiding van Seneca's Medea werpt Nussbaum ten slotte de vtaag op of gepassioneeide liefde niet altijd het risico van grote wreedheid in zich bergt. De bundel wordt afgesloten met
een interview met Nussbaum ovei haat werk.
ISBN 90 5352 355 3, 230 pp., ƒ 39,50
BOOM/PARRÈSIA

in de boekhandel

in het lentenummer:

EHet verlangen naar orde
• Paul Schnabel: taartgooien is niet ludiek
• Cas Wouters; verlies van wij-gevoel
• Pïeter Pekelharing: de terugkeer van religie
• Gabriel van den Brink: de ambities van opvoeders
EN VERDER:
• Max van den Berg en Joost Lagendijk in debat over Europa
• Amartya Sen: het geweten van de economie
• Bas van Stokkom over identificatie met buurt en streek
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Als u nu abonnee wordt van de Helling betaalt u dit jaar slechts 15gulden (normaal 49 gulden)
o Ja, ik neem de Helling. Ik betaal met de acceptgiro die mij wordt toegestuurd.
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