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Hans Achterhuis is hoogleraar Systematische Wijsbegeerte aan de faculteit 
Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Twente. 

Jan Baars is verbonden aan de faculteit Wijsbegeerte van de Katholieke 
Universiteit Brabant. Hij houdt zich momenteel bezig met het tijdsconcept in de 
maatschappijwetenschappen en de sociale gerontologie. 

Volkert Beekman is als aio verbonden aan de vakgroep Toegepaste Filosofie, 
Landbouwuniversiteit Wageningen. Hij doet daar onderzoek naar de rechtvaardi- 
ging van overheidsinterventie ten behoeve van duurzame levensstijlen. Adres: 
Hollandseweg l ,  7606 KN Wageningen, tel. 0317-483637. 

Karin Bqsterveld is universitair docent bij de vakgroep Maatschappijweten- 
schap en Techniek, Universiteit Maastricht. Eind 1995 promoveerde zij op het 
proefschrift Geen kwestie van leeftijd. Verzorgingsstaat, wetenschap en discussies 
rond ouderen m Nederland, 1945-1982 (Amsterdam, Van Gennep). 

Maarten Doorman is schrijver en filosoof, verbonden aan de Vakgroep 
Wijsbegeerte van de Universiteit Maastricht. Hij promoveerde op het proefschrift 
Steeds mooier. Over vooruitgang m de kunst en is redacteur van Hollands 
Maandblad. 

Herman van Gunsteren is hoogleraar politieke theorie& en rechtsfilosofie te 
Leiden. 

Ido de Haan is politiek-filosofisch onderzoeker en vader van een dochter. Hij 
schrijft over politieke filosofie en geschiedenis. Binnenkort publiceert hij De herin- 
nering aan de Jodenvervolging m Nederland 1945-1995. Adres: Mr. P.N. 
Arntzeniusweg 63-1, 1098 GM Amsterdam. 

Femke Halsema is sociale wetenschapper en als wetenschappelijk medewerker 
verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting. Begin 1996 publiceerde zij Ontspoord! 
Opstellen over criminaliteit en rechtshandhaving. 

Pieter Hilhorst is politicoloog, Hij is als programmamaker werkzaam bij 
De Balie in Amsterdam. Adres: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR 
Amsterdam. 

Harro Maas is universitair docent bij de vakgroep Geschiedenis van de 
Economische Wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, FEE, K. E9.07 
Roetersstraat 11,1018 WB Amsterdam, tel: 5254263, email: harro@butler.fee.uva.nl 

Piet w o f f  heeft de plaats van zijn opleiding nimmer verlaten. Hij geeft les aan 
hetzelfde Sociologisch Instituut waar hij in 1950 ging studeren.zijn voorkeur gaat 
uit naar een reflexieve en historische sociologie. 

Han van Ruler is als post-doctoraal onderzoeker voor het Belgisch Nationaal 
Fonds voor wetenschappelijk onderzoek verbonden aan de KU Leuven. 

Maartje Schermer is arts en filosoof en is thans als OIO gezondheidsethiek 
werkzaam bij het Instituut voor Sociale Geneeskunde van de Universiteit van 
Amsterdam, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam. 



Jenny Slatman is verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit 
van Amsterdam. Zij werkt momenteel aan een proefschrift over MerIeau-Ponty. 

M a n u e l  Stoffers (NWOfUnivcrsiteit Maastricht) werkt aan een dissertatie- 
onderzoek naar de relatie nissen m~derniserings~rocessen en de sociaal- 
psychologische oriÃ«ntati van de Duitse cultuurgesch~edschri~ving, 1870-1940. 
Adres: Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuurwetenschappen, Vakgroep 
Geschiedenis, Postbus 616,6200 MD Maastricht 

Anneke Tennissen is redacteur buitenland van D e  Volkskrant. 

Dirk v a n  Weelden studeerde filosofie in Groningen. Hij is schrijver en 
debuteerde in 1987 met Arbezdsvztaminen, het  ABC van Bril & Van Weelden 

(samen met Martin Bril). Zijn meest recente publicatie is de roman Oase (1994). 
Adres: Nassaukade 127-hs, 1052 ED Amsterdam. Email: weelden@nrc.nl 
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Artikelen nummer pagcm 
Jan Baars, Concepties van Leef Tijd in de gerontologie 
Volken Beekman, Als dank voor het aangenaam verpozen. 
Duurzaamheid en de zorg om toekomstige generaties 
Karcn Bc]sterveld, VÃ³Ã ons de zondvloed. Vergrijzing en 
de theorie van publieke problemen 
RenÃ Boomkens, O p  weg naar het einde. Drie vrolijke 
verhalen over de Hollandse filosoof 
Jan Bor, Bergsons intuÃ¯ti 
Gerda H. Dinkelman, Het constructivisme in de milieukunde 
en de maakbaarheid van het milieubeleid 
Jan Willem Duyvendak, De constructies van de andragologie 
versus de waarheid van zelfkennis 
Ewald Engelen, De juiste aanwending van Hayeks rede 
Hans Harhers, Een kwaliteitsfilosofie 
Pieter Mostert, Strategisch beoordelen. Een reactie op 
Hans Harbers' 'kwaliteitsfilosofie' 
Pzeter Pekelharing, Beste RenÃ 
Heleen Pott, The crying game. Het sentimentalisme van de 
verlichting 
Bas van Stokkom, Crisis van het medelijden? Empathie en hulp 
onder postmoderne condities 
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Geen de Vries, Maakbaarheid als contramythe 

Columns 
Pieter Hilhorst, Gelukkige blunders 
Pieter Hilhorst, Het 'win-win'-virus 
Pieter Hilhorst, Bejaardenchauvinisme 
K.Michel, Bonte menigte lusthoven 

Dossier: H e t  n u t  van Nederland 
Jos de Beus, De Nederlandse kwestie 
Hun Entzznger, D e  dilemma's van het inburgeren in 
een multiculturele samenleving 
Paul Kapceyn, Waar is nationaal-rechts in een nationaal-linkse 
bundel 
Frank Ankersmzt, Nationaal besef en het falen van de staat 
Paul Scheffer, De soevereiniteit en identiteit van Nederland. 
Een reactie 



Dossier: Quentin Skinner 
Hans Blom, Ten geleide 
Quentm Skznner, Rede en retorica in de filosofie van Hobbes 
Yves Charles Zarka, Hobbes als modern politiek filosoof 
Bart Tromp, De actualiteit van Hobbes in de politieke filosofie 
Siep Stuurman, Thomas Hobbes rides again 

Generaties 
Piet Nijhoff, De stille generatie 
Anneke Tennissen, De prorestgeneratie 
Dirk van Weelden, Heeft u iets verloren 

Impressies 
Frans de Haan, De deugd is dood, leve de deugd! 
Ido de Haan, Het socialisme en de dood 
Pieter Pekelharzng, Drie weken blank in Zuid-Afrika 

Interview 
Ger Groot, Het nulpunt bestaat niet. Gesprek met CharlesTaylor 
Ido de Haan en Odile Verhaar, "Daarvoor ben ik te ongeduldig". 
Gesprek met Wil1 Kymlicka 

Recensies 
Hans Achterhuis, Arbeid als nachtmerrie of medicijn? 

(over: Ton Geurtsen, Nachtmerries op een duivels oorkussen, 
Opkomst, ontwikkeling en mogelijke ondergang van het 
westerse arbeidsethos) 

Marianne Boenznk, Het Oibibio-gehalte van de filosofie 
(over: Martha Nussbaum, The therapy of desire) 

Herman van Gunsteren, Een wereld te winnen 
(over: Karin Bijsterveld, Geen kwestie van leeftijd. 
Verzorgingsstaat, wetenschap en discussies rond ouderen in 
Nederland. 1945-1982) 

Maarten Haler, Kritiek van de radicale ecologie 
(over: Jozef Keulartz, De strijd om de natuur. Kritiek van 
de radicale ecolofiie) 

Femke Hakema, ~ e t  suburbane bubbelbad 
(over: Ren6 Boomkens, De angstmachine. Over geweld in films, 
literatuur en popmuziek) 

Harro Maas, Geloof in getallen of: de neoklassieke economie tegen 65 
mijn zin verdedigd 

(over: Ewald Engelen, De mythe van de markt. Waarheid en 
lengen in de economie) 

Jos de Mul, Het broodrooster van Kunneman 64 
(over: Harry Kunneman, Van theemutscultuur naar 
walkman-ego. Contouren van postmoderne individualiteit) 



Henk van Renssen, Gedurfde gesprekken 
(over: CornÃ© Jacobs (red.), Spiraal. Tien dialogen tussen 
kunst en filosofie) 

Han van Ruler, Descartes heeft het gedaan 
(over: Jeroen Barrels, D e  geschiedenis van het subject, 
deel I en 11) 

Bert van der Schaaf, De eindige verbeelding 
(over: Kees Vuyk, De treurnis blijft. Essays over melancholie 
en verbeelding) 

Maartje Schermer, Vanuit de  vitaliteit tegen de biomacht denken? 
(over: H u b  Zwart, Technocratie en onbehagen. De plaats van 
de  ethiek in het denken van Michel Foucault) 

MaartleSchermer, Niet meer hoeven maar toch moeten 
(over: Rob Houtepen, O p  zoek naar een goede ouderdom. 
Liberalisme, communitansme en gerontologie. 
En: H.E.S. Woldring (red.). Grote filosofen over jeugd en 
ouder worden) 

Jenny Slatman, Filosofie en de wetenschap" van de 
schilder 

(over: Maurice Merlcau-Ponty, Oog en geest. Een filosofisch 
essay over de waarneming in de  kunst) 

Manuel Stoffers, Een onmogelijke noch noodzakelijke geschiedenis 
(over: Ton Nilhuis, Structuur en contingentie. Over de grenzen 
van het sociaal-wetenschappelijke verklaringsideaal in de Duitse 
geschiedschrijving) 

Jednine Suurmond, Levendige publieke debatten 62 
(over: K. van Kersbergen en 1.M A.M. Propper (red.), 
Publiek debat en democratie) 

RenÃ© van der Vall, Een crisis te veel? 64 
(over: Ilse Bulhof en RenÃ© van Riessen (red.), 
Als woorden niets meer zeggen ... ) 

Reviews 
Henk van den Belt en Jozef Keulartz, D e  technische en de  
palliatieve rede 64 
Jeroen Bartels, D e  beslissing om filosofisch te denken. 
Filosofie in en k o n  na de Sovjet-periode 63 
DavidJ Bos, Onder het gezicht van de  eeuwigheid 63 
Maarten Doorman, Van God los en van wetenschap - 65 
de filosoof als vrijdenker 
Ido de Haan, Heer en scheidsrechter, partner en gids. 
Geschiedfilosofie in tijden van historische overdaad 62 
Ton Salman, Inloggen of sterven - en de  solidariteit. 
Links in Zuid-Amerika na de val van de muur 64 
Agnes Sommer, Zegt de boomstam tegen de krokodil ... 64 



Mededeling 
Zijdelings Afgesproken 

Een unieke samenwerking! Het Maarten Altena Ensemble en Maatschappij 
Discordia zullen in december  samen d e  muziektheaterproduktie 'Zijdelings 
Afgesproken'  spelen.  

Muziek: Maarten Altena 
Regie: Jan Joris Lamers 
Tekst: Frank vande Veire 

Uitgangspunt voor deze produktie zijn de bespiegelingen en theorieen van dr  L.E.J. 
Brouwer, Ã©Ã van Nederlands grootste wiskundigen van deze eeuw. Niet het leven 
van Brouwer maar zijn 'eeuwig jonge denken' is het dramatische gegeven van deze 
produktie. Tegen een achtergrond van tijdloze oneindige muziek beelden de negen 
musici en vier acteurs de  verschillende karakters van de jonge Brouwer o p  hun 
eigen manier uit. Ne t  als de muziek van Maarten Altena zijn de theorieen en mys- 
tieke overpeinzingen van Brouwer zowel streng en fundamenteel als intu'itief. 

Het Maarten Altena Ensemble is opgericht in 1981. De musici van het Maarten 
AltenaEnsemble komen uit verschillende achtergronden: pop, jazz, avant-garde en 
klassieke muziek. Doordat deze verschillende karakters van de musici ieder hun 
eigen plaats hebben binnen het ensemble, ontstaat er een uniek geluid dat zowel a- 
academisch als eigentijds en uniek is. 

Maatschappij Discordia is een toneelgezelschap dat geleid wordt door de  tonecl- 
spelers die haar ateliers bevolken. Sinds de oprichting in 1982 zijn er ruim honderd 
stukken gemaakt waarvan er een dertigtal repertoire houdt. Zestiende eeuwse tek- 
sten t o t  splinternieuwe statements worden door Discordia onderzocht en vormge- 
geven, gespeeld en verspreid. D e  manier van werken verschik per produktie, ook 
omdat er  veel spelers van buitenaf meewerken. In het kader van haar studiowerk, 
dat zich concentreert o p  verschillende disciplines en de naam 'de eerste republiek' 
draagt, wordt veel met musici samengewerkt. 

PremiÃ¨re 17 december 1996, Felix Meritis Amsterdam. (Daarna tournee door 
Nederland en BelgiÃ«. 
Voor nadere informatie: Lisca Wurfbain, tel. 020-6633793. 


