
Personalia 

Rene Hoomkens is hoogleraar Sociale Filosofie en Cultuurfiiosofie aan de Faculteit der 
Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen; tevens bijzonder hoogleraar Popmuziek 
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef diverse boeken en artikelen over 
moderne ervaring, bijvoorbeeld: Een drempelwereld.. Moderne ervaring en stedelijke openbaar
heid, en is redacteur van Knsk. E-mail: r.w.boomkcns@oprit.rug.nl 

Jacques Bouveresse is hoogleraar Wijsbegeerte aan het College de France te Parijs. Hij 
publiceerde onder meer over Wittgensteins taalfilosofie, Wittgensteins reactie op 
Freud en over Musil. E-mail: bouvercs@cybercablc.fr 

Ewaid Engelen is verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universi
teit van Amsterdam. Eerder publiceerde hij De mythe van de markt en 'Economkch burger
schap in de onderneming. E-mail: engelen@hum.uva.nl 

Yolandejansen is momenteel werkzaam als promovendus bij de Amsterdam School for 
Cultural Analysis en is redacteur van Krisis. E-mail: y.jansen@hum.uva.nl 

Peter Peters is verbonden aan de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Universiteit 
Maastricht waar hij werkt aan een proefschrift over reizen in de technologische cul
tuur. Hij publiceerde over muziek en over culturele aspecten van personenmobili-
teit. E-mail: p.peters@philosophy.unimaas.nl 

Marjan Slob is filosoof en hoofdredacteur van het tijdschrift Humankt E-mail: m.slob@ 
ib.humanistischverboncLnl 

Tsjalliiij Swkrstta is werkzaam als techniekethicus bij de leerstoelgroep Systematische 
Wijsbegeerte van de Universiteit Twente. Hij publiceerde eerder Besofoaatkche verlei
ding en Klonen in de polder. E-mail: Le.swierstra@wmw.utwente.nl 

Gimtte Verstraete k bijzonder hoogleraar Contemporaine intellectuele Geschiedenis 
aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en 
docent aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit van Maas
tricht. Ze is auteur van onder meer Fragments ofthefeminine sublime in Friedridt Schkgel and 

102 

mailto:r.w.boomkcns@oprit.rug.nl
mailto:bouvercs@cybercablc.fr
mailto:engelen@hum.uva.nl
mailto:y.jansen@hum.uva.nl
mailto:p.peters@philosophy.unimaas.nl
mailto:Le.swierstra@wmw.utwente.nl


fames Joyce (SUNY Press) en rondt momenteel een manuscript af met de titel Tracking 

the nation. Travel technology and the politics of location. Zc is redacteur van Krisis. E-mail: 

ginette.verstraete@lk.unimaas.nl 

to 

Rein dt Wilde is als hoogleraar Wijsbegeerte verbonden aan de Faculteit der Cultuur

wetenschappen van de Universiteit Maastricht. Recente publicaties: Georg Simmel, 

in: Kritisch denkerslexicon, juni 19991 pp. 1-19; Toekom.stmagneti.sme. Het verleden van 

de toekomst van de arbeid, De Gids, jrg. 163, 2000, nr. 8, pp. 647-655. In het najaar van. 

2000 verschijnt De voorspellers. Een kritiek op de toekomstindustrie, Amsterdam, Uitgeverij 

De Balie. 
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2000-3 
Greetje Timmennan - incident of 

schoolcultuur? Over de omvang van 

ongewenst seksueel gedrag in het 

voortgezet onderwijs 

Irene Costera Meijer - Het Persoon

lijke wordt publiek. De maatschappe

lijke betekenis van intieme journalis

tiek 

Marije Gmos - Wie schrijft, die 

blijft? Schrijfster in de literaire kritiek 

van nu 

Liesbet van Zoemen - Virtuele vrou

wen. Constructies van gender online 

Een abonnement (4 mm, per- jaar) test ƒ f f :,5§; 
studenten & minima ƒ Sf fS§; instellingen ƒ 11 $*-; 
io$ ntt mmer ƒ 24,5©» 
Bel: §38 - 33? 25 34 of fmc §38 - 332 ff 12; 
Uitgeverij Kok, Postbys Si 18,8260 GA Kampen. 
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Zojuist verschenen 

E p M I P W Ï I S T F P A 1 T A 

Hannah Arendt en de feministische filosofie 

f^Qk in de feministische filosofie heeft 

ClCHSIi. SjeiOeilL I^aC JIOICIIL yPtl fi^lXI.MC O.ISCUSSICS 

over de idealen van de wöawenbeweging, 
Onèmks de verwowenhedea *an het femi-
nisnic in de jaren ^70 wdccfen begrippen als 

wen aan een kritisch onderzoek onderwor
pen, Crïs van der Hoek laat zien dat het 
denken van de Duits-Amerikaanse filosofe 
Hannah Arende (1906-1975) een inspireren
de rol kan vervullen bij deze heroverwegin
gen. Arendt boog zich over de tegenstrijdig
heden die de verhoudingen tossen mensen 
kenmeiken. Ze zoekt met. mar een oplos-
sïog? maar naar manieren 001 met deze te
genstrijdigheden om te gaan, zonder dat dit 
leidt tot berusting of machteloosheid, Haar 
werk is een intens pleidooi voor pluraliteit. 
In Een. bewuste paria presenteert de auteur vier 
spraakmakende filosofes van nu, die in dis
cussie zijn met Arendt: Seyla Benhabib, 
Fraogoise Collin, Bonnie Honig en Drucilla 
Cornell Hun interpretaties ,an Arendt 
word.ee. toegelicht en van kritisch commen
taar voorzien, De verschiEen in hun visie 
op Arendt hangen smacm met hun verschil
lende opvattingen over autonomie en sub
jectiviteit. Tot slot probeert de auteur met 
behulp van Arendt een nieuw *postfemints*~ 
dsch* elan te gtvtn aan de oude lenze *het 
persoonlijke is politiek'* 

WBM 90 53 J2 6zj7 - 2$& jpp, f44,90 

http://word.ee

