Personalia

Frank Ankersmit is hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen HIJ publiceerde verschillende boeken op het terrein
van de geschiedtheorie en de politieke filosofie. Binnenkort verschijnt Aesthetic
Politics Politica! Philosophy Beyond Factand Value, Sranford University Press 1996.
Jeroen Bartels is verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de filosofie en
metafysica van de Faculteit der Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen Hij p n bliccerde o.a Geschiedenis wan het sublEct, Deel I (Descarâ€¢es-Hume-Kan Kampen 1993 enDeelII (Hegel-Nietzsche) Kampen 1995 Deel 111volgt
Jos de Beus is hoogleraar sociale filosofie en ethiek aan de Rijksuniversiteit
Groningen
Rene Boomkens is cultuurfilosoof, en is verbonden aan de Vakgroep Sociale
Filmofie van de Faculteit der Wijsbegeerte, Rijksuniversiteii Groningen
David Bos ~ t u d e e r d e theologie in Groningen en werkt als A I O bij de
Amsterdamse School voor Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek
Gerda H Dinkelman promoveerde m 1995 op Verzuring en broeikaseffect, de
ii,isseluerking tussen problemen en oplossingen m het luchtveronrein~ingsbeleid
1970 1994 (Jan van Arkel, Utrecht) Zq werkt bij ECN-beleidsstudies
Jan \Villm Duyvendak is verbonden aan de Amsterdamse School voor Sociaalnetenschappehjk onderzoek in het kader van het NWO-projeci "De maakbare
samenleving"
Eii,ald Engelen is verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit
van Amsterdam Hn publiceerde eerder De mythe van de markt. Waarheid en leugen m de economie
Hun Entzmger is hoogleraar Algemene Sociale Wetenschappen (specialisatie
migratie en integratie) aan de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk directeur
van de Onderzoekschool Arbeid, Welzijn en Sociaal-Economisch Bestuur.
Frans de Haan studeerde Frans en middeleeuwse geschiedenis in Amsterdam en
Caen HIJ vertaalde werk van o a. Simone de Beauvoir, R+ Debray, Georges
Duby, Emmanuel Le Roy Laduric, en Jean-Paul Sanre Eind 1996 of begin 1997
zal bij Adas een vertaling van Petit traite des grandes vertus versch~jnen.
Pieter Hilhorst is politicoloog Hij is als piogrammamaker werkzaam bij De
Balie in Amsterdam.
Paul Kapteyn is socioloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam Z i p
meest recente publicatie is The Statdess Marker, the European Dilemma of

.

Integratzon and Civzlzzation, Routledge, London 1996.
PadScheffer is publicist, onder meer voor NRC-Handelsblad.
Evelien Tonkens is verbonden aan de vakgroep algemene pedagogiek van de
Katholieke Universiteit Nijmegen, waar zij werkt aan een proefschrift over de
affaire Dennendal. Zij maakt deel uit van De Harde Kern, die recentelijk Wel femznzstzsch, met geemanczpeerd publiceerde.
Geert de Vries is socioloog, verbonden aan de vakgroep Kunst en cukuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mededeling
Prijs van d e Internationale School
voor Wijsbegeerte 1996

Met de Prijs van de Internationale School voor Wijsbegeerte wordt tweejaarlijks
een filosofisch artikel bekroond, dat verslag doet van onderzoek in het kader van
een studie wijsbegeerte aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit of hogeschool,
Aan de prijs is verbonden:
Een bedrae van vi~fduizendmlden.
~ a n b e v e l i nvoor
~ een publicatie in het ANTW.
Verspreiding van een persbericht en aankondiging van de
uitreiking van de prijs.
Kandidaten voor de Prijs van 1996 moeten afgestudeerd zijn in de wijsbegeerte
aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit of hogeschool, doch niet vÃ³Ãl januan 1994. Kandidaatstelling kan uitsluitend geschieden door aan onderstaand adres
vilf exemplaren van het artikel toe te sturen vÃ³Ã l september. Het artikel moet aan
de volgende voorwaarden voldoen:
nederlandstalig;
* omvang maximaal 10.000 woorden (ca. 20 getypte pagina's A4
met
grote marge, waarvan d e eerste bladzijde een
samenvatting is);
geen naam of adres op het artikel zelf (deze gegevens dienen
separaat vermeld te worden).
Beoordeling vindt plaats in m e e afzonderlijke ronden:
l. Beoordeling van het artikel. Naast louter vakinhouddelijke normen gelden
ook criteria als filosofisch gehalte, relevantie van de vraagstelling en leesbaarheid.
Op grond van deze beoordeling worden maximaal drie kandidaten uitgekozen voor
een tweede ronde.
2. Publieke presentatie door de kandidaten en optreden in een discussie; het
optreden in deze tweede ronde wordt meegewogen in de eindbeslissing.
Adres: Internationale School voor Wijsbegeerte. Dodeweg 8, NL-3832 RD
Leusden. Tel: 033-4650700.

Maak nu uw collectie compleet!

Lezers van Krisis kunnen voor een gereduceerde pms oude nummers bestellen.
Behalve nummer 34 zijn alle nummers vanaf nummer 25 (december 1986) nog
steeds leverbaar.
Nummers 26 - 39 f.2,50 per stuk;
nummers 40 - 49 f.4,50 per stuk,
nummers 50 58 f.10,00 per stuk.
Vanaf nummer 59 betaalt u de oorspronkelijke verknoppnJs (f.18,50). De portonummer; f.5,00 voor twee nummers, en f.7,50 voor
kosten bedragen f 2,80 voor Ã©Ã
drie of meer nummers.
Wanneer u het juiste bedrag overmaakt op giro 4452859 t.n.v. Krisis, Amsterdam,
onder vermelding van de gewenste nummers, heeft u u w bestelling binnen twee
weken in huis.
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Inhoudsopgave

26 Technologie: kennis, retoriek, beheersing.
27 Macht en sociale ongelijkheid: Achterhuis, Foucault, Habermas.
28 Literatuur en filosofie: Heiner Muller en Achterberg;
het maagdelijkheidstaboe: Sarah Kofman,
29 Oorlog en filosofie: Hobbes, Nietzsche, W1ttgenstein;Lyotard en Habermas
30 Waanzin en psychiatrie: Negt en Kluge; Foucault; Heidegger.
31 Republikeinse politiek: Machiavelh, Arendt, Sennett.
32 Stad en moderniteit: het intellectuelendebat: Nauta, Pels.
33 Nietzsche: d e lach, stijl en sexe.
35 Benjamin: tijd, ervaring, herinnering; Sennett over het vuil, stad en dans
36 Amerikaanse filosofie: Nussbaum, Hacking, Rnrty, Goodman e.a.
37 Cultuur en cultuurkritiek in de VS: Mitchell, Cage, Cunningham;
Dirty Realism.
39 Politieke theorie: Robeno Unger; Berio's Sequenza 111; Rony over Heidegger.
40 Sociale theorie in Nederland! de Swaan, Kunneman, Bader;
Latour over wetens~hapsantro~ologie.
41 Estheticavan de roes; de romaneske stad; interview met Seyla Benhabib.
42 Bourdieu over het denken van grenzen; vrouwen bij Montesquieu en
Ronsseau;vraaggesprek met G ~ a n nVattimo.
i
43 Politiek en literaire verbeelding: Rushdie (roman en affaire), Roth, Haraway.
44 Foute intellectuelen: Piato, Heidegger, Sade e.a.
45 Technologische cultuur: beheersing versus chaos, gecultiveerde
afhankelijkheid, ethiek, en contingentie
46 Barnett Newman; Emile Zola; Dossier Braidotti.
47 Liberalen en het kwaad; Boltanski en ThÃ©venoover een politiek-filosofisch-

economisch-sociologisch raster.
48 Weg met de ethiek? Over dieren, baby's en machines. Interview met M. Walzer
49 Arendt: deinvloed van Heldeggers metafysica- en subjectkritiek,
de moderne massademocratie. Dossier Keulartz
50 Vergeten denkers. Dubbeldik nummer over Lou SalomÃ©
Giordano Bruno,
Chang-Tzu, Montaigne, Paul ValÃ©re.v.a.
51 Hedendaags Tribalisme: M. Walzer over nationalisme, Lorenz over
het universitaire front.
52 Onderstromen van de Verlichting: over democratie, ironie en scepticisme
53 Franse exotica: Serres, Maffesoli, Cioran e.a
54 Vreemdelingen: Barbaren, liberalen, en migranten, Gesprek met Gadamer;
Is de ethiek ziek'
55 Woorden en beelden: Michelangelo's sprekende trappen, de denkende
handen van DaVinci. taal en beeld bil kunstenaar Ton Mars.
56 Filosofen over politiek; de afscheidsrede van Lolie Nanta; Foucault over
Verlichting en kritiek.
57 Subversieve seksualiteit: Foucauhs 'Herculine Barbin', Freud, seksuele
politiek en democratie.
58 Niet modern: Latour en Haraway. Reacties op 'Wij zijn nooit modern
geweest' door vier filosofen, en Latonrs antwoord daarop.
59 Utopieen: Met de 'Kies uw utopie-quiz' van Pieter Hilhorst.
Recente Nederlanse Nietzsche-literatuur. Dworkm.
60 Drie eeuwen filosofie in Nederland. De kleur van de openbaarheid:
Seidman, De Beus
61 De boodschap van de kunst: Boltanski, Bacon, Giacometti, Pulp Fiction,
de reactionare kunst van Syberberg, H.J. Hofland
62 Sentimentele filosofie. The Crying Game, Bergson, Empathie
en medelijden onder postmoderne condities. Interview met Wil1 Kymlicka.
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Deze bon faxen - 0592 372064 - of in een ongefrankeerde envelop zenden aan
Van Gorcum. Antwoordnummer 3 9400 VB Assen

Voor de hoofdzaken
'Filosofische activiteit levert:
communicatieve vaardigheid, kennis
van zaken en bezonnen handelen.'
(Arthur Schopenhauer)
Het resultaat van 2 5 eeuwen
filosofie is een goudmijn voor
het dagelijks leven.
Filosofie Magazine geeft diepte aan
de actualiteit.
Het is verfrissend om af en toe je denkgewoonten flink
overhoop te halen. Wat dacht u van 10 keer per jaar?
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