
Woord vooraf 

Dit Toestandencahier bevat de verslagen van een colloquium over 
'De arbeid in Hegels Filosofie'. Die bijeenkomst, ingericht door de 
dienst voor Moraalfilosofie van de Rijksuniversiteit te Gent, ging 
door op 23 en 24 april 1982 op de Blandijnberg te Gent. Deelnemers 
waren leden van de dienst moraalfilosofie, leden van het onderwij-
zend en wetenschappelijk personeel van andere diensten van de afde-
ling wijsbegeerte-moraalwetenschap, studenten van die sectie en be-
langstellende buitenstaanders. Sprekers waren Hegelspecialisten, 
I. Fetcher uit de Bondsrepubliek, W. Van Dooren uit Nederland en 
J. D'Hondt en G. Jarczyk uit Frankrijk. Vooraf werd een tekst van 
Freddy Mortier, aspirant bij het N.F.W.O., over de arbeid in Hegels 
filosofie onder de studenten verspreid. 

Inn Fetcher hield een lezing over 'Arbeit und Interaktion beim frühen 
Hegel'. Hij is hoogleraar politieke theorie aan de Goethe-universiteit 
te Frankfurt am Main. Naast internationaal bekende publikaties op 
het gebied van de Hegel/Marx-Forschung heeft hij tal van werken en 
artikels gepubliceerd op het terrein van de geschiedenis van de politie-
ke theorie en ideologie sinds Hobbes, o.a. over de Soviët-ideologie, 
het Fascisme, het terrorisme, het feminisme en de Frieden-For-
schung. 

Willem Van Dooren sprak over 'Het arbeiusiegrip in Hegels Fenome-
nologie van de Geest'. Hij is hoogleraar in de wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht in Nederland en blijkens tal van publika-
ties op internationaal niveau een uitmuntend Hegelkenner. 

Gwerdoline Jarczyk hield een lezing over 'Concept du travail et travail 
du concept chez Hegel'. Zij is verbonden aan het Centre Sèvres te Pa-
rijs als medewerkster van Pierre-Jean Labarrière, publiceerde het op-
merkelijke boek 'Système et liberté dans la logique de Hegel' (Parijs, 
Aubier-Montaigne, 1980) en samen met Labarrière een geannoteerde 
vertaling van de Logik van Hegel. 

Jacques D'Hondt sprak over 'Marx et le concept hégélien du travail'. 
Hij is hoogleraar in de wijsbegeerte aan de universiteit van Poitiers, 
voorzitter van de Société Française de Philosophie en directeur van 
het Centre de Recherches et de Documentation sur Hegel et Marx. 
Door tal van hoogstaande publikaties is hij als Hegel- en Marxkenner 
internationaal bekend. 



De lezing van 1. Fetcher werd uit het Duits in het Nederlands vertaald 
door Ronald Commers, de teksten van G. Jarczyk en J. D'Hondt wer-
den uit het Frans in het Nederlands omgezet door Freddy Mortier en 
Herman de Ley. Tenslotte bevat dit nummer, naast de genoemde le-
zingen, inleidingen van Jaap Kruithof en Freddy Mortier. 


	Page 1
	Page 2

