
Update Werkverband Ricoeur mei 2010  
 
Na de geslaagde studiedag in Leuven van 12 mei volgt hier een kleine update met 
wetenswaardigheden. 
 
1. Studiedag: 

De volgende studiedag van het Werkverband Ricoeur zal plaatsvinden op maandag 18 oktober 

2010 te Leiden. Reserveer alvast deze dag. Suggesties voor sprekers en invulling van het 
programma zijn welkom. (NB dit is een andere datum dan aanvankelijk afgesproken.)  

 

2. Conferenties: 

a. 17-19 juni 2010 Parijs, Colloque L’héritage littéraire de Paul Ricoeur. Met o.a. Jean 
Grondin, David Carr, François Dosse. Zie http://www.fondsricoeur.fr/photo/programme-
Ricoeur_web.pdf.  

b. 7-10 juli 2010 Lissabon, Conférence Relire Ricoeur à notre tour : herméneutique et 
philosophie pratique. Zie www.ricoeur2010.com. Verschillende werkverbandleden zullen 
hier iets presenteren.  

c. 4 nov. 2010 Montreal, Society for Phenomenology and Existential Philosophy (SPEP) 
conference (4-6 nov.), met op 4 nov. een ochtendsessie gewijd aan Ricoeur. Zie 
http://www.spep.org/content.php?_p_=5.  

d. 6-7 nov. 2010 Montreal, Society for Ricoeur Studies conference. Aansluitend op de SPEP-
conferentie in Montreal. Zie www.ricoeursociety.org.  

 

3. Publicaties: 

a. Paul Ricoeur, Herméneutique (Écrits et conférences 2), eds. Daniel Frey et Nicola Stricker, 
Paris : Seuil, 2010, ISBN 978 2 02 101231 6, € 22. In de serie Écrits et conférences worden 
teksten uitgegeven van lezingen, artikelen en mengelwerk dat Ricoeur enigszins voor 
publicatie had bestemd. Na E&C dl. 1, met teksten over psychoanalyse, recent een 
tweede deel. In dit deel:  
‘Le problème de l’herméneutique’, een serie van vier lezingen, gehouden in Florence in 
1988 en tot nu toe alleen in het Italiaans gepubliceerd.  
‘La métaphore et le problème central de l’herméneutique’ uit 1972, al eerder 
gepubliceerd in het Frans, alsmede in vertaling.  
‘Logique herméneutique’ een lezing gehouden in Parijs in 1978 en gepubliceerd in 1981.  
´Herméneutique de l’idée de la révélation’, lezing van een conferentie in Brussel in 1976. 
Eerder gepubliceerd in een congresbundel, maar wat ondergesneeuwd bij het bekender 
geworden artikel ‘Nommer Dieu’. Interessant is de weergave van een ronde tafelgesprek 
tussen Ricoeur, Levinas, Cornelis, Geffré en Haulotte, gehouden na de lezingen. Dit 
gesprek is niet opgenomen in de bundel maar wel te vinden op 
http://www.fondsricoeur.fr/photo/Discussion%20%20Revelation.pdf.  
‘Mythes du salut et raison’, een tekst die in het Italiaans in 1990 is verschenen. 

b. Jérôme Porée, Gilbert Vincent (éds.), Paul Ricoeur, la pensée en dialogue, Rennes : PUR, 
2010. Een bundel van een conferentie te Rennes uit 2007. Zie http://www.pur-
editions.fr/detail.php?idOuv=2280 voor een uitgebreide inhoudsopgave.  

c. Scott Davidson, Ricoeur Across the Disciplines, New York, Continuum, 2010, ISBN 978 0 
8264 3846 1, $ 120. Fors geprijsd voor een boek van krap 250 pp., maar het moet een 
goed overzicht bieden van Ricoeurs werk op het terrein van filosofie, theologie, 
vrouwenstudies en zelfs musicologie. Zie 
http://www.continuumbooks.com/books/detail.aspx?BookId=133580&SubjectId=1020&
Subject2Id=1346 voor een uitgebreide inhoudsopgave.  

d. Ik heb  nog geen publicatiegegevens van de recente dissertatie van Mi-Rang Kang, 
Interpretative Identity and Hermeneutical Community, gepromoveerd aan de PThU 



Kampen op 19 februari 2010. Kang past de hermeneutiek van Ricoeur toe op het 
bijbelboek Ruth en beziet vervolgens hoe dit boek doorwerkt in de identiteitsvorming 
van Koreaanse vrouwen. Zie 
http://www.pthu.nl/news.aspx?lIntNavId=177&lIntEntityId=365.  

 
Contact met het werkverband: christophe.brabant@theo.kuleuven.be, tlhettema@hetnet.nl, 
epschaafsma@pthu.nl.  


