
Mededelingen 

De redactie is bezig met de voorbereiding van een themanummer 'Hannah Arendt' en 
van een themanummer Weg met de ethiek?, beide voor de komende jaargang. Aan 
serieuze belangstellenden wordt desgevraagd nadere informatie verstrekt over mogelijke 
bijdragen aan deze specials. Voor 'Hannah Arendt' kan men contact opnemen met Cris 
van der Hoek, tel. 020-6931 117; voor 'Weg met de ethiek?' met Baukje Prins, tel. 020- 
6273745. Het is raadzaam zo snel mogelijk van haar of zijn interesse blijk te geven. 

Congres IAPh 

De International Association of Women Phiiosophers houdt van 22 tot en met 25 april 
1992 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam haar zesde symposium, onder de titel: 
Women philosophers in Ewope 1992 - a future without discriminarion? Het programma 
is verdeeld in drie secties: l. Women philosophers in past and present b e s ;  concepts 
for women's liberation and human rights'; 2. 'Ph'dosophy: feminist criticism of 
patriarchal thinking'; 3. 'Promation and biotechnology: moral and politicalproblems of 
new developments'. 
Een volledig programma en een aanmeldingsformulier kunnen (vÃ³ 15 februari 1992) 
worden aangevraagd bij IAPh Symposium, Conference Service VU, De Boelelaan 
1105,1081 HV Amsterdam, tel. 020 - 5484656. 
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Hieronder de binnengekomen samenvattingen van doctoraalscripties die de afgelopen tijd 
door filosofiestudenten rijn gemaakt. Het is de bedoeling dat via deze scriptiembriek alle 
afstuderende filosofiestudenten in de gelegenheid worden gesteld aandacht te vestigen op 
de door hen vervaardigde afstudeerscriptie. Dus: wie dit leest en nog bezig is (of al klam 
is) met zijn doctoraalscriptie kan een samenvatting van rijnhaar scriptie, in 50 woorden, 
opsturen aan de Krisisredactie, De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR 
Amsterdam. Graag je naam, adres en telefoonnummer vermelden, alsook de manier 
waarop eventuele belangstellenden de scriptie in hun bezit kunnen krijgen. 
We behouden ons het recht voor om eventuele inkortingen te plegen als de samenvatting 
te 'omvangrijk' is. 

'Geloof in God en goede gronden. Over de rationaliteit van geioofsovemgingen vol- 
gens het Lockemnse 'evidentialism', 'reformed epistemology'en Wittgensteiniaanse 
godsdiensffilosofie' door Ban Cusveller, Renemanstnat 99,6717 WD Ede (afgestu- 
deerd aan de VU, faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam). 
In deze scriptie bespreek ik de onhoudbaarheid van de Lockeaanse opvatting dat theÃ¯s 
tische geloofsovertuigingen uitsluitend rationeel rijn, indien er afdoende argumenten 
voor zijn. Voorts worden twee alternatieven besproken, de Wittgensteiniaanse (anti- 
realistische) visie op religieuze taal en de (direct-realistische) positie van de Amerikanen 
Plantinga en Wolterstorff, dat ook onmiddellijk verkregen geloofsovenuigen rationeel 
kunnen zijn. (Te verkrijgen bij de auteur door overmaking van f. 15,- op gironummer 
2313199 t.n.v. de auteur.) 

The consistency of Locke's Philosophy', door Frans Veltmeyer, Gravestein 37, 1103 
BH Amsterdam, tel. 020 - 6955782 (afgestudeerd aan de VU, faculteit der Wijsbegeerte 
te Amsterdam). 
Deze in het Engels geschreven scriptie handelt overdesamenhang tussen de maatschap- 
pelijke theorieÃ« van John Lccke en zijn kennis-wetenschappelijke denkbeelden. De 
conclusie is dat er op principiÃ«l punten consistentie te vinden is. 

'Onthulling en verhulling. Over stijl, moderniteit en media', door Marianne Boenink, 
Nieuwe Looiersstraat 146 hs. 1017 VG Amsterdam, tel. 020 - 6252058 (afgestudeerd 
aan de UvA, faculteit der Wijsbegeerte). 
In deze scriptie wordt onderzocht welke bijdrage stijl levert aan de modemiteitsdiagnoses 
die vervat zijn in de mediatheorieÃ« van Adorno, McLuhan en Postman. In alle drie de 
gevallen blijkt stijl de nomiativiteitsproblematiek van de moderniteit bloot te leggen, 
maar tegelijkertijd toe te dekken dat de auteurs voor de oplossing van die problematiek 
een beroep doen op een moment buiten de moderniteit. (Scriptie verhijghaar hij de 
auteur.) 

Taal zonder korst. Een kritiek op het reductionisme in de betekenktheorie van John 
Searle', door Gemtjan van Luin, Graaf Zeppelinlaan 26, 1185 HD Amstelveen 
(afgestudeerd aan de RUU, faculteit der Wijsbegeerte). 
In 'Intentionality' introduceert Searie een reductie van het semantische naar het psycho- 
logische. Met die reductie verdedigt Searle een betekenisopvatting die onbegrijpelijk laat 



dat taal een publiek karakter heeft en een autonoom medium is. Met behulp van een aan- 
tal elementen uit de opvattingen van Griceover betekenis wordt een amendement op het 
reductionisme van ~earle  voorgesteld ter vermijding van deze bezwaren. (Scriptie te 
verkrijgen bij de auteur door overmaking van f. 10,- op gironummer 1989138 t.n.v. de 
auteur O.V.V. scriptie.) 

'Milieu en moraal. Een onderzoek naar de ethische kwesties die spelen m.b.t. de d i -  
ale milieuproblematiek', door lbo van de Poel, Keteldiepstraat 4,7523 PM Enschede, 
tel. 053 - 340888 (afgestudeerd aan de universiteit van Twente). 
In deze scriptie wordt betoogd dat de mondiale milieuproblematiek nieuwe ethische vra- 
gen oproept en een nieuwe vorm van ethiek wenselijk maakt Er wordt ingegaan op de 
mogelijkheden en moeilijkheden van maatschappelijke realisatie van zo'n ethiek en het 
op gang brengen van morele discussie over mondiale milieuproblemen. (Scriptie te ver- 
krijgen bij de auteur.) 

Van Filosoof tot minnares. Een introductie in de kenmerken van het Platoonse liefdes- 
vertoog en de contouren van eenpost-feministisch alternatifl, door Ymkje de Boer, 
Kermispad 81,1033 ZA Amsterdam, tel. 020 - 6335397 (afgestudeerd aan de VU, 
faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam). 
Plato's liefdesconcept wordt gekenmerkt door (a) masculiniteit, (b) rationalisme, (C) een 
dualistische metafysica en (d) de harmonieuze eenheid als doel. Via een beknopt histo- 
risch overzicht van belangrijke filosofische opvattingen omtrent liefde, kom ik terecht bij 
de kritiek van de Ecriture Fâ‚¬minin die (a) femininiteit, (b) gevoel/lichamelijldieid̂ ti- 
miteit, (c) seksuele differentie en (d) 'divergente horizon' als relatievorm stelt tegenover 
de seksistische en onvrij makende opvattingen van Plato en velen na hem. (Scriptie te 
verkrijgen bij de auteur.) 
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Inhoudsopgave 11e jaargang Krisis (1991) 

Artikelen 
nummer 

7jirske Akkerman, Openbaarheid en Vrouwe Fortuna. 
Montesquieu versus Rousseau 42 

Marianne Boenink, Schipperen met de verbeelding. 
Over De Duivelsverzen van Salman Rushdie 43 

Pierre Bowdieu, Het denken van grenzen 42 
Pierre Bowdieu, Het louche denken 44 
Gabriel van den Brink, Een paradoxaal engagement. 

Over het studentencummunisme in Nijmegen 1970-1980 44 
Annelies den Duik, Hans Radder, Technologische cultuur ter discussie. 

Inleiding op het Thema 45 
Renk Gabriels, De Duitse hereniging en de constructie van 'foute 

intellectuelen' 44 
Richard Gauit, Uit de greep van de technologie 45 
Ger Groot, Krankheit als Minel der kkenntnis 

Nietzsche over ziekte 42 
Ida de Haan, De fictie van een joodse identiteit 

Over Het contraleven van Philip Roth 43 
Jan van Heemst, Sade natuurlijk. Tussen conversatie en copulatie 44 
Martin Heidegger, De identiteit van de Duitse universiteit 44 
Isabel Hoving, 'Leer jezelf schrijven'. Buchi Emecheta's Second-Class 

Ciiizen als de ontstaansgeschiedenis van een zwarte scflrijfstcrsstem43 
I k  Kumphqf, De muziek van het geluk. Contingentie en magisch 

toeval in de postmoderne situatie 45 
Chris Keuiemans, In Sacramento. a wonderful town 43 
Chunglin Kwa, Evenwichtig en beheerst. Een technologisch ideaal 

ter discussie 45 
Dick Pels, Tsjalling Swierstra, Foute inllectuelen: een inleiding 44 
Dick Pels, Tweemaal inteUectuelenveâ€¢raa Paul de Man en 

Hendrik de Man 44 
Pieter Pekelharing, Over de Rushdie-affaire, migranten en de 

ondragelijke lichtheid van het moderne bestaan 43 
Frans van Peperstraten, Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid? 

Lyotmd en de grondslag van kritische filosofie 42 
Hans Radder, Anneiies den Duik, Technologische cultuur ter discussie. 

Inleiding op het thema 45 
Inez van der Spek, Monsterlijke lichamen. Cyborgs in de politieke 

theorie van Donna Haraway en de science fiction van 
James Tiptree jr. 43 

Tsjalling Swierstra, Dick Pels, Foute intellectuelen: een inleiding 44 
Tsjalling Swierstra, Plato en het verlangen nais onafhankelijkheid 44 
Gerard de Vries, 'Hoe te leven' in een technologische cultuur 45 

Discussie 

h l l e  Nauta, Filosofie in Nederland 42 



Columns 

Annernarie Mol, Het uitgevonden wiel 45 
Lolle Nauta, Om hals gebracht in de huiskamer 43 
Hans Radder, Melkflessen, metrokaartjes en (post)modemisme 42 
Antoine Verbij, In het land van de leugen 44 

Review 

Eduard van Hengel, Op het spoor van technologiekritiek 45 
Hany Kunneman, Voorbij Foucault durven denken. Notities over de 

politieke betekenis van Foucaults werk 

Interviews 

FranÃ§oi Ewald, Een lofzang op het zwakke denken. 
Een interview met Gianni Va- 

Ger Groot, Gianni Vattimo. De oscillatie van de moderniteit 

Recensies 

LeenDorsman, Het navelmerk 
Rob van Es, Discussie-ethiek ter discussie 
Rem! GabriÃ«ls Schijnbaar tegenstrijdig? 
Nel van den Haak, Vreemdelingen die wij (geen van) allen rijn 
Niels Helsloot, Groteske Taaltheorie 
PiererHilhorst, Voor wie onrecht inspirerend vindt 
Jos de Mul, De welwillende mens 
Jeroen Omenk, Foucault meets Taylor 
Jeroen Onstenk, Technologie: uitdaging of bedreiging? 
Baukje Prins, Dubbelheid is dubieus 
Michiel Schuurt, De bluf van de technologische cultuur 
Anton Simons, De ideologiekritiek gedeconstrueerd 
Evelien Tonkens, Mens, durf te schrijven! 
Joseph Wachelder, Een postmoderne Renaissance 
Paul Wouters, Graven naar grondslagen 

Beeldmateriaal 

Frits Dijch, 'Parlementaal'. Dichterlijke onvrijheden in de politiek 
Frits Dijcks, Experimentele technologie. Proefondervindelijke ver- 

kenning naar technologische uitdagingen 
Deen van Meer, 

Signalementen 

Chunglin Kwa, Op sterven na dood 
Cornelis Verhoeven, Bergson en de onmiddellijke ervaring 43 


