
Personalia 

Wim MJ. van Binsbergen is bijzonder hoogleraar Grondslagen van Interculturele Filoso
fie aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens 
verbonden aan het African. Studies Centre, Faculteit der Sociale Wetenschappen, 
Rijksuniversiteit Leiden. Naast diverse boeken en artikelen op het gebied van inter
culturele filosofie schreef hij ook proza en poëzie. Adres: Faculteit der Wijsbegeerte 
EUR, Postbus 1738,3000 DR Rotterdam, E-mail: w.mj.vanbinsbergen® fwb.eur.nl 

Pieter Boek van Hensbroek is verbonden aan het Bureau Buitenland en de Faculteit der 
Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Adres: Faculteit der Wijsbegeerte 
RuG, A-weg 30,9718 CW Groningen. E-mail: p.boele.van.hensbroek@bureau.rug.nl 

RemBoomkens is hoogleraar Sociale Filosofie en Cultuurfilosofe aan de Faculteit der 
Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen en tevens bijzonder hoogleraar Popmu
ziek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef diverse boeken en artikelen 
over moderne ervaring, waaronder Een drempehvereld. Moderne ervaring en stedelijke open
baarheid (NAi, Rotterdam). Adres: Faculteit der Wijsbegeerte RuG, A-weg 30, 9718 
CW Groningen. E-mail: R.W.Boomkens@philos.rug.nl 

lynsey Dubbeld studeerde filosofie, wetenschapsdynamica en technologiestudies aan 
de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is zij aio aan de Universiteit Twente. 
Adres: Universiteit Twente, Faculteit WMW, Vakgroep SW, Postbus 217,7500 AE En
schede. E-mail: Ldubbeld@wmw.utwente.nl 

Ewald Engelen is verbonden aan de Afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Am
sterdam. Hij publiceerde eerder De mythe van de markt (Het Spinhuis, Amsterdam). 
Adres: Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geesteswetenschappen, Afdeling 
Wijsbegeerte, Nwe. Doelenstraat 15, 1012 CP Amsterdam, tel.: 020-5254532. E-mail: 
engelen@hum.uva.nl 

Rene' Gabriels is verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de 
Universiteit Maastricht. Hij publiceerde Racisme op het werk en redigeerde een aantal 
bundels, samen met verschillende auteurs. Voorts publiceerde hij artikelen over 
voetbal, filosofie en kunst. 
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Stimfensen publiceerde over popmuziek, film en literatuur in. onder andere De Gids en 
Boekmancahier. Zij schrijft tevens literatuurrecensies voor NRC Handelsblad. Momen
teel is ze verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit 

T Maastricht, waar ze werkt aan een. proefschrift over apen in film, literatuur en we-
^ tenschap. Adres: Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuurwetenschappen, 
o Postbus 616,6100 MD Maastricht. E-mail: SJensen@lk.unimaas.nl 
t/s 

%/% 
£ Petran Kockelkoren is als wijsgerig antropoloog verbonden aan de Leerstoelgroep Syste

matische Wijsbegeerte, Faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, 
Universiteit Twente. Adres: Universiteit Twente, WMW-SW, Postbus 217, 7500 AE 
Enschede. E-mail: p.j.h.kock.elkoren@wmw.utwente.nl 

AnnemarieMol is onbezoldigd Socrates-hoogleraar Politieke Filosofie aan de Universi
teit Twente en op zoek naar financiering om haar onderzoeksactiviteiten voort te 
zetten. Adres: W. de Zwijgerstraat 25, 3583 H.B Utrecht. E-mail: a.mol@wmw. 
utwente.nl 

Jos Perry is als historicus verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van 
de Universiteit Maastricht. Van hem verscheen eerder: De voormam Een biografie van Wil
lem Hubert Vliegen 1861-1947 (Arbeiderspers, Amsterdam). Adres: Universiteit Maas
tricht, Faculteit der Cultuurwetenschappen, Postbus 616,6200 MD Maastricht. 

Rtta Struhkomp studeerde fysiotherapie en theorie van.de gezondheidswetenschap
pen. Zij is aio bij de Vakgroep Systematische Wijsbegeerte van de Universiteit Twen
te. Adres: Universiteit Twente, WMW/SW, Postbus 217, 7500 AE Enschede. E-mail: 
r.ni.struhkarnp@wniw.utwente.nl 
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Hansje Galesloot en Theo Sandfort - Her 
overstijgen van grenzen. Een debat over de 
perspectieven van homo/lesbische studies 
en vrouwenstudies 

AVkeUne van Lennmg - Maakbaarheid 
van sek.se. Het lichaam als constructie 

Annemïe Halsema ~~ Her lichaam zijn en 
hebben. Een kritiek op Butlers constructi
vistische visie op het lichaam. 

GENDER EN EMANCIPATIEBELEID 
Annie Hondeghem en Sarah Nelen - Een 

beleid op weg. Situering van het gelijke-
kansenbeleid in België 

Hetty van Emmerik, Roelien Dekker en 
Inge Clwingbould - Waarom gaat het zo 
langzaam? Enkele observaties vanuit de 
praktijk van het universitaire emancipa
tiebeleid 

OPINIE 
Lies Schilder - De stropdas op haar kop. 

De stropdasjesaffaire in Nederland 

Een abonnement (4 nrs. per jaar) k®$t ƒ 79*50; 
stydenten & minima ƒ 59,50; instellingen ƒ I i 5,-
los nummer ƒ 24,50. 
Bel: 038 - 339 25 34 of fax; 038 - 332 89 12; 
Uitgeverij Kok». Postbus 5018,8260 GA Kampen.. 

http://sek.se


Regels voor het mensenpark 
Kroniek van een debat 

Op 20 juli 1999 Meld de Duitse ffloioof 
Peter Siotefdijk een spraateiatende 
lessing waarin hij het *etode van het 
hnmanistfidie tijdperk inluidde. Jtegels 
wmr het mensenpark? zoals de kling 
heette* is nu verschenen bij uitgeverij 
Boom* opgenomen in een kroniek met 
de belangrijkste hoogte- en dieptepu»* 
ten ui net neroge cieoat iiyat i&iotei'iî ics 
statements sindsdien in Europa uitlok
ten, Het humjmisefeiide Blldungsideaal 
is thans ontoefeiketids stelt Sloterdijk* 
Het gaat in tijden van audio-vfetiele 
massamedia om andere dingen dan het 
leasen wm de juiste boeken,» in tijden 
van genetische manipulatie en men-
senkkmen om een aiidefe %iimaniteitff 

dan ciië van net uineice^ autonoiiie ÉO.CI.1̂  
vidu. De grote waag die Sloteidijk 
opwerpt Ut: zijn de democratieën Tan 
nu in staat om hint eigen humanisme 
tei* ciiscussie te stenen* anctei*e pesetiii*' 
vingsstrategieën te ontvrfkkeien en 
nieuwe regels voor het samenleven te 
bedenken? Door sommigen onder de 

poltici die zich met bet debat bemoei
den, werd Sloterdijk spoedig voor pseu-
dofaseist en voorstander van eugeneti
ca uitgemaakt 

Regels voor het Mensenpare dat de 
voornaamste bijdragen aan de discussie 
presenteert^ laat aden dat het om iets 
veel fundamentelere gaat;: hoe denken 
we o¥er de mens in de 21ste eeuw? 
Met bijdragen van Hainer Stephan* 
i nomas i%ssneuei*? JLoreni* jraget̂  

Robert $pmtmmr%$ Ridïger Safranski, 
Ernst Higendhat^ Thomas Anxf Antje 
Voifaier, Bnmo Latourf Henri Atlan, 
Ronald Dwof Idn, Sïavoj timek, 

JfirJUG?!? l^TwjIJi *#f>*w*UuU^j% w^UUJi wW^JIlfc JuMUrt£;v UtJUHL̂  

een korte uitleg van Heideggers Brief 
met het humanisme van Karin de Boer* 
en een afsluitend gesprek met 
Slotefdijk, 

isbn 90 5352 579 3, 
paperback, 176 pp, ƒ 39*50 
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Hans Achterhuis 
Politiek van goede 
bedoelingen 
Wie de slachtoffers centraal stelt zonder 
naar de politieke context te kijken kan wel 
eens meer slachtoffers maken dan helpen. 

144 pp, ƒ 34,50 

Julia Kristeva 
De toekomst van een revolte 
De revolte is ommekeer, verplaatsing, ver
andering maar ook terugkeer: ze is het 
krachtigste en veelbelovendste in onze cul
tuur. 

96 pp, ƒ 32,50 

Cornells Verhoeven 
De ogen van Plato 
De schijn waartegen Plato zich levenslang 
verzet, is de cultuur van het eerste oog, van 
de gemakkelijke vanzelfsprekendheid die 
met geweld wordt doorbroken wanneer 
iemand uit de grot wordt gesleurd. 

96 pp, ƒ 29,50 

www.uitgeveri jboom.nl 
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Soren Kierkegaard 
Of/Of 

S0ren Aabye 
Kierkegaard brak in 
1843 door met Enten-
Eller, dat hij de 
ondertitel 'Een 
levensfeagment» uit-
gegsewen dowc Vïöor 
ETernita* msfëgai* Het 
gaat om tnëe vena-
melingen stukten, de 
ene afkomstig van 
een messcherp es
theet met sterk nihi
listische trekken, de 
andere van een recht
schapen, moralise
rend ethicus die in 
uitgebreide brieven 
de estheet van repliek 
dient. Vooral het 
gedurfde Dagboek 
van de verleider put 
ruimschoots uit 
Kierkegaards eigen 
levenspraktijk; hij 
had zijn verloving 
met Regine Olsen ver
broken en wilde, om 

haar te sparen, vla 
een vaak opvallend 
gelijkenis tussen 
hemzelf en een 
sluwe verleider sug-

w a a ^ f i i f l t e e d 
doof'*owel de romart 
tiek als het Duitse 
idealisme, wijst 
Kierfa^aard niette
min beide stromingen/' 
in Enmi-Eller af als 
voorb|j^and aan de 
taflj | | f het mense
lijk téitaan. Bk Iaat 
zich niet inkaderen in 
welk wMs«rJg sys-
teem ook. t h e s i s 
kiezen, zegt de ethi
cus, en in eerste in
stantie gaat het er niet 
om dat je Mest tussen 
de ethische en de es
thetische levenshou
ding, maar datje kiest 
voor het kiezen zelf. 


