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Gerrit De Vylder

Sociaal-economisch dharma
Geschiedenis van het economisch denken in 
India en China

De auteur wil het enorme belang van Zuid- en Oost-Aziatische cul-
turen in het ontstaan van het moderne sociaal-economische denken 
onderstrepen. In een geglobaliseerde wereld waar India en China een 
steeds belangrijkere plaats gaan innemen, is het van essentieel be-
lang om succesvol interculturele communicatie op gang te brengen en 
te zoeken naar internationaal erkende ethische regels. Een methode 
om dit te bereiken is het vergelijken van religieuze en filosofische 
bronnen van het sociaal-economische denken. De Vylder geeft aan 
dat het Oost- en Zuid-Aziatische denken kan bijdragen tot het kritisch 
interpreteren van de huidige sociaal-economische crisis, maar stelt 
tegelijk de uniekheid van zowel het Oosten en het Westen in vraag om 
op die basis universele sociaal-economische waarden te identificeren.

Garant * 978-90-441-3087-4 * 164 blz. * € 20,-

(Advertentie)

Mark Kinet

Psychologie van de kunst
Een abecedarium

Met voorwoord van Paul Verhaeghe en Arnon Grunberg

Een abecedarium is een gedicht waarvan elke regel of strofe begint 
met de opeenvolgende letters van het alfabet. De auteur koos op-
zettelijk deze fragmentarische vorm voor beschouwingen over de 
psychologie van de kunst. Zijn bedoeling is bestaande kaders open 
te breken en het denken in beweging te brengen of te houden. In het 
binnenwerk van de tekst blijven immers gaten en kieren uitgespaard 
waarlangs iets kan binnenglippen, inkruipen, flitsen of donderen. Dit 
zou moeten toelaten dat de geest van en voor de kunst wordt geo-
pend en niet gesloten.

Met kunstwerken van Philip Aguirre Y Otegui, Michael Borremans, 
Jean-Marie Bytebier, Sidi Larbi Cherkaoui, Greet Desal, Johan Tahon, 
Koen Theys, Luc Tuymans, Philippe Vandenberg, Bruno Van den Bos-
sche, Rinus Van de Velde, Jan Van Oost, Lieve Van Stappen. 

Garant * 978-90-441-3067-6 * 184 blz. * € 24,90
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Jacques Derrida
Vertaling en inleiding: Rico Sneller

Kracht van wet
Het ‘Mystieke fundament van het gezag’
De geschriften van Jacques Derrida betekenen een breekpunt in 
de geschiedenis van de Westerse filosofie. Dat was althans de 
mening van Emmanuel Levinas, volgens wie het oeuvre van Der-
rida in de ontwikkeling van het Westerse denken een cesuur aan-
brengt, vergelijkbaar met Kants kritiek van de metafysica. Derri-
da en de door hem ondernomen deconstructie wijzen ons op de 
laatste resten onvermoed dogmatisme die sluimeren in de kriti-
sche geest van de moderniteit en de verlichting.
Dit boek is een buitengewoon actueel essay waarin wordt inge-
gaan op de verhouding tussen deconstructie en rechtvaardigheid. 
Als alles wat bestaat aan denkbeelden, opvattingen en geloofsvoorstellingen onderhevig is aan een on-
stuitbaar afbraakproces, wat blijft er dan nog over van ethiek en recht? Onder verwijzing naar bekende 
uitspraken van Montaigne en Pascal, spreekt Derrida over het ‘mystieke fundament van alle gezag’. Het 
oorspronkelijke fundament dat elk recht zijn gezag verleent, blijft altijd afwezig. Niettemin vraagt het 
erom gestalte te krijgen in het recht; het vraagt om interpretatie zonder zelf op te gaan in de interpre-
tatie die het recht altijd vormt. Deze fascinerende, door Rico Sneller voortreffelijk ingeleide en vertaalde 
tekst, toont duidelijk aan dat Derrida’s deconstructie niet leidt tot zinloze, nihilistische Spielerei, zoals 
vaak wordt beweerd, maar een grondige bijdrage levert aan een diepgaand debat over ethiek en onze 
verhouding tot de wet.

ISBN 9789044130133 * blz. 146 * € 17,90

Heinz Kimmerle & Antoni Folkers

Heer Bommel in Afrika
Religie en geloof in Marten Toonders  
universum en in het Afrikaanse animisme
Religie en geloof zijn in het werk van Marten Toonder geen on-
derwerpen die vaak uitdrukkelijk aan de orde worden gesteld. 
Uit terloopse opmerkingen van Heer Bommel en Tom Poes en 
de opvattingen van bepaalde andere figuren, zoals Zwarte 
Zwadderneel, de Grote Onthaler, Wammes Waggel e.a., en ook 
uit opmerkingen in Toonders autobiografie blijkt echter dat hij 
hierover veel heeft nagedacht en tot duidelijke conclusies is 
gekomen.
De auteurs van dit boek hebben op basis van ruime ervaringen 
in het huidige Afrika ten zuiden van de Sahara kunnen con-
stateren, dat er een opmerkelijke verwantschap bestaat met 
de Afrikaanse spiritualiteit en de daarin aanwezige animistische 
opvattingen. Deze parallelliteit heeft een wederzijdse verkla-
rende waarde voor het universum van Toonder en voor het 
Afrikaanse beeld van de wereld.

ISBN 9789044129977 * blz. 111 * € 20,-

Het Nederlands-Vlaams tijdschrift Filosofie 
begeeft zich op het terrein van algemeen toe-
gankelijke wijsbegeerte en levensbeschouwing. 
Het besteedt – in de vorm van themanummers 
– aandacht aan belangrijke filosofen, onderwer-
pen en stromingen en gaat dieper in op actuele 
vragen. 
Filosofie biedt de lezer in ieder nummer een 
aantal gedegen artikelen. Een greep uit de voor-
bije thema’s:
- Michel Montaigne
- Geld
- Rechtvaardigheid en liefde
- Walter Benjamin
- Filosofie en seks(ualiteit)
- Erasmus
- Reflectie op wetenschap
- Sir Karl Popper

Naast het wisselende thematische gedeelte 
bevat Filosofie ook vaste rubrieken:
- Comparatieve Filosofie 
- Filosofie van Techniek en ICT 
- Filosofische Praktijken 
- Filosofie en Onderwijs

En in elk nummer staan een actuele kalender 
van congressen, studiedagen, … en boek-
besprekingen.

Tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Informatie Filosofie

Volg ons ook op Facebook en Twitter

 https://www.facebook.com/FilosofieTweemaandelijksTijdschrift

 https://twitter.com/tsFilosofie
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Een abonnement
Filosofie verschijnt tweemaandelijks. 
Een jaargang (6 nummers van 64 blz, formaat 
20 x 27,5 cm) loopt van januari tot december. 
Abonnees ontvangen de papieren versie en  
hebben exclusieve toegang tot het elektro-
nisch archief. 
 
Het abonnementsgeld bedraagt, inclusief 
verzendkosten in Nederland en België: 
€ 39,- (particulier)
€ 34,- (student)
€ 49,- (instelling)
€ 33,- (groep) 
Los nummer: € 9,90  
(plus verzendkosten)

Abonnementen kunnen op elk gewenst tijd-
stip ingaan en gelden dan voor de lopende 
jaargang, m.i.v. de al verschenen nummers 
van die jaargang. Abonnementen worden 
automatisch verlengd. Opzeggingen moeten 
uiterlijk in september schriftelijk aan de uitge-
ver worden meegedeeld.

U kunt zich abonneren door de onderstaande 
bon ingevuld terug te zenden. Mailen, faxen 
of telefoneren kan ook. Om online te abon-
neren surft u naar www.garant-uitgevers.eu/
filosofie.
Voor de inhoudsopgaven van verschenen 
nummers, ga naar www.garant-uitgevers.eu/
filosofie.

❏ Ja, ik wil graag een abonnement op Filosofie

	 ❏ als particulier (€ 39,-)

	 ❏ als student  (€ 34,-)  (kopie van studentenkaart toevoegen)

	 ❏ als instelling (€ 49,-)

	 ❏ als groep (€ 33,-/ex.) (min. 5).  Aantal: ……

Naam:  .....................................................................................................................................................

Instelling (indien van toepassing):  ..........................................................................................................

Straat + huisnummer:  ...........................................................................................................................

Postcode + gemeente:  ...........................................................................................................................

E-mailadres:  ...........................................................................................................................................

Referentie (indien van toepassing): .........................................................................................................

Datum:  ............................................................ Handtekening:  ..........................................................
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Hoofdredactie
- Drs. Harry Willemsen, Akkerstraat 2, NL-5528 CH Hoogeloon.
 Tel.: +31 (0)497-681714 - h.willemsen8@chello.nl 
Kernredactie
- Prof. dr. Frans Jacobs (Amsterdam), prof. dr. Erik Oger (Antwerpen), dr. Miriam van Reijen (Breda)  

& dr. Rico Sneller (Leiden).
Rubriekredactie
- Prof. dr. André van der Braak & Patricia Konings MA: Comparatieve Filosofie, dr. Richard Starmans: Filosofie van 

Techniek en ICT, drs. Leon De Haas: Filosofische Praktijken, drs. Peter de Wind & drs. Peter Visser: Filosofie en 
Onderwijs.

Redactieraad
- Prof. dr. Jean-Paul Van Bendegem (Brussel), prof. dr. Koen Boey (Antwerpen), prof. dr. Antoon Van den Braembus-
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Vergeer (Eindhoven), prof. dr. Koo van der Wal (Rotterdam), prof. dr. Samuel IJsseling (Leuven).

Uitgave
 Garant-Uitgevers publiceert het tijdschrift Filosofie namens de Stichting Informatie Filosofie. De Stichting Infor-

matie Filosofie is een ideële stichting die het bevorderen van (informatie over) filosofie tot doel heeft.
 Stichting Informatie Filosofie, Akkerstraat 2, NL-5528 CH Hoogeloon.
 
Kopij

Elke belangstellende kan spontaan een bijdrage inzenden bij de hoofdredactie. Andere artikelen worden bezorgd 
op verzoek van de redactie. In beide gevallen worden de artikelen onderworpen aan een gedegen / strenge beoor-
deling door ofwel een coördinator van het thematisch gedeelte ofwel een redacteur van een van de subrubrieken, 
steeds in samenspraak met de hoofdredacteur.
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2018 Antwerpen
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