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Digitale identiteit
Irma van der Ploeg — Op het lijf geschreven:
Biometrie en identiteit
Luc Pauwels — Digitale herinneringen, digitale dromen:
De onvoltooid verleden tijd van het private beeld
Discussie
Annemarie Mol - Kiezen
Arnold Heumakers - Verspilde moeite:
Over Philipse en Heidegger
Reviews
Hans Harbers - De baarmoeder als operatiekamer:
Feministisch techniekonderzoek zonder failures ofnerve
Lies Wesseling — Familiefoto's zijn zo familiair nog niet

Kennis & Methode 1999-3 'ls t e bestellen bij
Uitgeverij Boom, Postbus 400, 7940 AK Meppel, tel. 0522-237555
Abonnement ƒ105,- / ƒ77,50 (studenten, aio's) Losse nummers ƒ31,-

-3
Thema:
KRONEN EN ICONEN

^3

Maria Grever - Koningin Wilheimina en
het feminisme of de ogenschijnlijke onverenigbaarheid van karakters
Berteke Waaldijk - Tussen moeder en dochter. Juliana en het koningschap als maatschappelijk werk
Liesbet van Zoonen - Koning Willem
Alexandra? Gender trouble in de monarchie
GENDER EN EMANCIPATIEBELEID

Saskia Keuzenkamp - Van vrouwenstudies
naar emancipatiebeleid. Integratie van theorievorming over gender en macht in het emancipatiebeleid
Myrtille Hellendoorn - De feminisering
van de armoede en de verarming van het
feminisme. Een aanzet tot discussie over
emancipatiebeleid en armoedebestrijding

c=

Een abonnement (4 nrs. per jaar) kost ƒ 79,50;
studenten & minima ƒ 59,50; instellingen ƒ 115,
Bel (ook voor informatie):
038 - 339 25 34 of fax: 038 - 332 89 12;
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Samuel IJsseling

IViacote n onmacht

Macht en onmacht
Essays
Boom

Essays

Selectie, redactie en nawoord door
Bart Vandenabeele en
Pieter Van Reybrouck

tt-f-si/
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Macht en onmacht zijn twee thema's die in hun samenhang de rode
draad vormen in het werk van de bekende filosoof Samuel IJsseling.
Ook voor wie reeds bekend is met zijn oeuvre biedt dit boek een mooi
overzicht van de ontwikkelingsgang en diversiteit van zijn denken.
De macht van het spreken, het totalitair karakter van de techniek en de
onvermijdelijkheid van wat ons overkomt, doen de auteur zoeken naar
mogelijkheden van weerstand en verzet, en naar manieren om met de
onmacht om te gaan. De hier gebundelde teksten bieden een aantal
fascinerende beschouwingen over taal en werkelijkheid, techniek en
politiek, toeval en noodlot. IJsseling laat zich daarbij leiden door heel
verschillende denkers als Plato en de sofisten, Schelling en Nietzsche,
Novalis en Toqueville, Heidegger en Derrida.
Het boek wordt afgesloten met een niet eerder gepubliceerd essay
over 'technè en tychè' en een nawoord van de samenstellers, Bart Vandenabeele en Pieter Van Reybrouck, waarin wordt ingegaan op de centralethema's in het werk van IJsseling.
isbn 90 5352 496 7, 200 pp, ƒ 38,50
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Johann W o l f g a n g von

taliaanse

Goethe

reis

De Italiaanse reis is een uitzonderlijk reisverslag.
Sinds zijn verschijning zo'n 180 jaar geleden
heeft het de beeldvorming over Italië van na-

GOETHE
ITAI J A W S F . REIS

komende generaties Italië-gangers gekleurd.
Wij leren Italië kennen en waarderen door
Coethes ogen, maar bovenal leren we Goethe
kennen zoals hij zichzelf leerde kennen.
Van jongs af aan koesterde Goethe de wens
naar Italië te reizen, een wens die hij pas opzijn
37ste kon vervullen. Zijn bijna twee jaar durende reis (1786-1788) was tegelijk een vlucht uit
een crisis in zijn privé-omstandigheden: een
uitzichtsloze liefdesaffaire en een onbevrediBOOM
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gend bestaan als ministervan het kleine hertogdom Sachsen-Weimar. In Italië en vooral in
Rome kon hij zijn belangstelling voor kunst en
(natuur)wetenschap weer uitleven. Hij voltooide literair werk, deed onder andere onderzoek
op het gebied van de botanie en hield zich al
tekenend en observerend met de antieke kunst

Oorspronkelijk
Italienische Reise (1817-17/1829)
Vertaling Wilfred Oranje
Bezorgd door Marinus Pütz

en haar geschiedenis bezig.
De Italiaanse reis heeft een enorme invloed
uitgeoefend op Goethes artistieke ontwikkeling
en daarmee op de Duitse literatuur. Het markeert de geboorte van de Duitse Klassik. Kernbegrip hierbij is het begrip 'wedergeboorte': een
op de oudheid en harmonische natuurwetten
georiënteerde esthetiek.
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