
79), beheer van de individuen en van de 
zielen (1979-80), zelfbeheer en zelfbe
heersing (1980-81, 1981-82). De histo
rische fenomenen die bestudeerd worden 
rijn aanvankelijk de herderlijke macht bij 
de Joden en de christelijke kerk, de kunst 
van het beheersen in de 16e-17e eeuw 
(les arts de gouverner ), de Duitse 18e 
eeuwse Polizeiwissenschaft , en het li
beralisme als kritiek op de beheersings-
praktijken (1977-78, 1978-79). In 1979-
80 bespreekt Foucault de plaats van het 
gewetensonderzoek en de bekentenis in 
het vroege christendom, een thema dat 
hij wilde uitwerken in Les aveux de la 
chair. (De volgorde waarin de delen van 
Histoire de la sexualité gepubliceerd 
zijn, is chronologisch omgekeerd ten 
opzichte van het geleverde onderzoek.) 

Mededelingen 

19 mei 1990: 10 jaar KRISIS 

Krisis , tijdschrift voor filosofie, bestaat dit jaar 10 jaar. In die tien jaar is Krisis gestaag 
groter gegroeid en heeft het blad zich omringd met een veertigtal vaste medewerkers die 
actief zijn in de filosofie, de sociale wetenschappen, het onderwijs, de journalistiek en de 
literatuur. Meer dan een klassiek academisch vakblad is Krisis een breed georiënteerd 
filosofisch tijdschrift geworden met bijdragen die de meest uiteenlopende onderwerpen 
op cultureel en politiek gebied aan de orde stellen. 
Krisis en de filosofie: op 19 mei a.s. willen we het daarover met medewerkers, lezers, 
abonnees en andere geïnteresseerden nog eens hebben. We vieren dan het 10-jarig be
staan met een feest en een klein symposium. 

De colleges uit 1980-81 over subjectivi
teit en waarheid en die uit 1981-82 over 
de hermeneutiek van het subject tenslotte 
vonden hun neerslag in Uusage des 
plaisirs en Le souci de soi. 

Voor 1982-83 en 1983-84 vermeldt 
de résumé slechts de titel en een witte 
bladzijde. Foucaults ziekte belette hem de 
redactie van de tekst nog te verzorgen. 
Het boek eindigt zo vrij abrupt met een 
citaat van Seneca: "Aangaande de morele 
vooruitgang die ik had kunnen maken, 
verlaat ik me op de dood. Ik wacht de 
dag af waarop ik me tot mijn eigen rech
ter zal maken en zal weten of ik de deugd 
op mijn lippen had of in mijn hart" (p. 
166) 

Het programma: 
11.00 uur: Ontvangst en koffie 
11.45 uur: Lezing. 10 jaar Krisis. Wat is een 'tijdschrift voor filosofie'? 
13.00 uur: Lunch 
14.15 uur: Briefwisseling. "In plaats van een jubileumlezing" 
15.30 uur: Thee(-ater): De salon van Rachel 
16.30 uur: Slotforum n.a.v. Lolle Nauta's artikel in Krisis 38 over de filosofie in 

Nederland 
17.45 uur: Borrel 
20.30 uur: Feest met Caribische muziek 

Plaats: CREA-café / zaal A CREA 
Turf draagsterpad 17 (voormalig Binnengasthuis, gebouw 2) Amsterdam 

Deelname aan symposium en feest zal ƒ 7,50 kosten; toegang tot alleen het feest ƒ 5,-. 
U bent hierbij van harte uitgenodigd! 
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Conferentie "What right does Ethics have?" 

Op 15 en 16 maart 1990 organiseert de faculteit der wijsbegeerte van de Vrije Universi
teit te Amsterdam de conferentie: "What right does Ethics have? Public Philosophy in a 
pluralistic world". Sprekers: Karl-Otto Apel, Arnold Burms, Mary Stoart van Leeuwen, 
Ralph Mclnerny, Johan van der Hoeven, James Olthuis. Voorzitter: Nicholas Wolters-
torff. 
Deelname kost ƒ 50,- (studenten ƒ 25,-). Informatie en aanmldling: Faculteit der Wijs
begeerte VU, Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam, tel. 020 - 548 2606. 

Congres Vrouwenstudies Gezondheidswetenschappen te Maastricht 

Op woensdag 11 april 1990 wordt door Vrouwenstudies Gezondheidswetenschappen 
aan de Rijksuniversiteit Limburg een congres georganiseerd: "De kloof voorbij?" 
Het congres heeft als thema de relatie tussen vrouwenstudies en feministische praktijken 
op het gebied van vrouwen, gezondheid en gezondheidszorg. Het ochtendprogramma 
bestaat uit twee plenaire lezingen door dr. G. Noorderbos (docente Vrouwenstudies 
RUL) en dr. N. Nicolai (psychiater). Het middagprogramma bestaat uit workshops met 
de volgende thema's: Vrouwenstudies en de praktijk van het verpleegkundig onderwijs, 
de gezondheidsvoorlichting, de huisartsenhulpverlening, het vakbondswerk, het ge
zondheidsbeleid en de thuiszorgtechnologie. 
De inschrijvingskosten bedragen ƒ 25,-. Voor studenten en anderen met een minimum
inkomen is deelname gratis. Voor het aanvragen van de (inschrijvings)folder kunt u 
contact opnemen met: Marja Slangen, secretariaat vakgroep GVO/Vrouwenstudies, tel. 
043 - 887334. 

R rekenschap 
F \ humanistisch tijdschrift voor weienschap en cultuur • • 

REKENSCHAP is een geïllustreerd humanistisch kwartaalblad dat discussie
stof aanreikt met betrekking tot actuele maatschappelijke en culturele vraag
stukken, onder meer op het gebied van emancipatie en weizijn, vredes- en 
milieuproblematiek, kunst en wetenschap. 

Elk nummer (64 p.) is gewijd aan een speciaal thema en bevat daarnaast 
steeds enkele op zichzelf staande opiniërende bijdragen. 

Voor een los nummer (ƒ 12,50) of een abonnement (ƒ 40- per jaar) kunt u 
schrijven naar Humanistisch Verbond, Antwoordnummer 2181, 3500 VB 
Utrecht 
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Scrïptlerubriek 

Hieronder de binnengekomen samenvattingen van doctoraalscripties die de afgelopen tijd 
door filosofiestudenten rijn gemaakt. Vanwege de beperkte raimte kunnen helaas niet 
alle binnengekomen stukken in dit nummer geplaatst worden, maar zeker wel in de vol
gende nummers van Krisis. Het is de bedoeling dat via deze scriptierubriek alle afstude
rende filosofiestudenten in de gelegenheid worden gesteld aandacht te vestigen op de 
door hen vervaardigde afstudeerscriptie. Dus: wie dit leest en nog bezig is (of al klaar is) 
met rijn doctoraalscriptie kan een samenvatting van zijn/haar scriptie, in 50 woorden, 
opsturen aan de Krisisredactie, De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10,1017 RR 
Amsterdam. Graag je naam, adres en telefoonnummer vermelden, alsook de manier 
waarop eventuele belangstellenden de scriptie in hun bezit kunnen krijgen. 
We behouden ons het recht voor om eventuele inkortingen te plegen daar waar de 'sa
menvatting' te 'omvangrijk' is. 

'Rationaliteit en het goede leven; over J. Habermas en A. Maclntyre', door Sjon Wage-
naar, Nieuweg 77,1616 BB Hoogkarspel, tel. 02286 - 1287 (afgestudeerd aan de fa
culteit der Wijsbegeerte te Amsterdam). 
Centraal in mijn scriptie staat de poging om de visies van Habermas (vgl. met name de 
Theorie des kommunikativen Handelns') en Maclntyre (vgl. 'After Virtue') - ondanks 
enige belangrijke verschillen - met elkaar te verzoenen. Met betrekking tot Habermas stel 
ik dat diens rationahteitsopvatting is verweven met een zeker idee van het goede leven, 
terwijl bij Maclntyre de door hem zo fel bekritiseerde Verhchtingsfilosofie niet is weg te 
denken. 

The Worker: on technology and nihilism in Ernst Jünger', door Jan Popma, J.Cats-
kade 56-2,1052 CC Amsterdam, tel. 020 - 881583 (afgestudeerd aan de faculteit der 
Wijsbegeerte te Amsterdam). 
Cultuurfilosofische onderzoeking naar de maatschappelijke en culturele implicaties van 
de kennelijk onstuitbare opmars van de techniek. Invalshoek: "Der Arbeiter" van Ernst 
Jünger (1932), waarin de onderhuidse totalitaire tendenties van een losgeslagen, techno
logische (doel-)rationaliteit tot in de uiterste consequentie worden doorgetrokken èn als 
onvermijdelijk worden toegejuicht (Te verkrijgen bij auteur op vernoemd tel.nr. ƒ 15,-, 
100 pag. + appendices.) 

'Micliel Foucault: L'ordre du discours - De orde van het spreken', door Thomas 
Widdershoven, G.Flinckstraat 89-1,1072 EE Amsterdam (afgestudeerd aan de faculteit 
der Wijsbegeerte te Amsterdam). 
Het leeuwendeel van mijn scriptie is te vinden in M. Foucault, De orde van het spreken 
(Boom 1988), een nieuwe vertaling van rijn inaugurale rede L'ordre du discours 
(Galhmard 1971). Voorafgegaan door een commentaar waarin ik uiteen zet dat de ver
warring die Foucaults teksten bij de lezer veroorzaken ertoe leidt dat het lezen zelf een 
deel van de werkelijkheid die Foucault wil beschrijven, wordt:"... of anders gezegd de 
praktijk vormt zowel de werkehjkheid van de tekst als de werkehjkheid die door de tekst 
wordt beschreven" (pag. 27). 
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'Pleidooi voor een revival van de (filosofische) intuïtie è la Henri Bergson', door Ca-
tharina Reynolds-te pas, Keizersgracht 133,1015 CJ Amsterdam (afgestudeerd aan de 
faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam). 
Uitgangspunt: de theorie van het intellectualiseren van de intuïtie, zoals de Franse filo
soof Bergson in een lezing in Bologna zo subliem uit de doeken heeft gedaan. Deze ver
volgens a la Bergson doorgetrokken naar de praktijk van nu, met daaraan de moderne 
toevoeging van verantwoordelijkheid nemen voor eigen welzijn (bijvoorbeeld door het 
vitaliseren van het vertrouwen in eigen bron). 

'De subjectieve factor!overspannen subjectiviteit en elementen van ont-menselijkxng in 
kennisleer, kunst en kunstdenken van de 19e en 20e eeuw', door Henk Grotendorst, 2e 
Hugo de Grootstraat 28-2, 1052 LD Amsterdam (afgestudeerd aan de faculteit der Wijs
begeerte te Amsterdam). 
Filosofische- en kunsthistorische beschouwingen, gericht op de mogelijkheid van een op 
een dynamisch principe gebaseerde zingeving. Bij de moderne zoektocht hiernaar werd 
de rol van het kunstzinnig scheppend- of kennend subject afwisselend enorm uitvergroot 
of juist geminimaliseerd. In dit verband: hoe onmenselijk is de filosofie van Heidegger 
en vervolgens: hoe 'rationeel-ethisch' zijn de postmoderne critici? (Te bestellen door 
storting van ƒ 15,- op giro 3632502 tn.v. de auteur en o.v.v. 'scriptie'.) 

'De centraliteit van arbeid, mede bepaald door dwang, disciplinering en gewenning', 
door F. van Luijk, Herengracht 38,1015 CB Amsterdam (afgestudeerd aan de faculteit 
der Wijsbegeerte te Amsterdam). 
Deze scriptie bevat o.a. een korte geschiedenis van het westerse arbeidsethos en de rol 
welke disciplinering (Foucault) en cognitieve dissonantie (Festinger) bij het ontstaan 
daarvan gespeeld hebben en nog spelen. (Scriptie te verkrijgen bij auteur.) 

'Peiras bij Parmenides', door M.A. de Joode-Klitsie, Damweg 75, 1871 BN Schoorl-
dam, tel. 02209 - 2492 (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam). 
In deze scriptie heb ik onderzocht of het (Griekse) woord peiras (normale betekenis 
'grens/einde' en 'stuk touw') bij Parmenides een speciale, filosofische lading heeft 
Daartoe heb ik een vergelijking gemaakt van het gebruik van het woord bij Parmenides 
naast het gebruik ervan, enerzijds, bij Homerus, Hesiodes en Pindarus, anderzijds bij 
Parmenides' filosofische voorgangers en vooral bij rijn tijdgenoot Heraclitus. De con
clusie was dat peiras bij Parmenides een tamelijk bindende, filosofische betekenis heeft 
(Scriptie te verbrijgen bij auteur.) 

Titel onbekend, door Leon Biessen, Kremersdreef 11c, 6216 SV Maastricht (afgestu
deerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam). 
De scriptie behandelt enerzijds het traditionele denken over gezondheid, waarbij het har
monieuze, matige leven voorop staat (Hippocrates, Plato, Galenus, Seneca, Piutarchus 
etc.) en anderzijds de breuk hiermee door het moderne vertoog over de gezondheid, 
waarbij het goede leven naar de achtergrond verdwijnt ten faveure van de verlenging van 
het leven (Bacon, Hobbes, Locke). (Scriptie te verkrijgen bij auteur.) 

Vrijheid, een gedetermineerd verlangen, een studie over het vrijheidsbegrip van Spino
za' , door M.L. van Haeren, Kinderdijkstraat 28-2,1079 GJ Amsterdam (afgestudeerd 
aan de faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam). 
Vrijheid wordt door Spinoza gezien in het licht van de tegenstelling zelfbepaling versus 
bepaling door uitwendige oorzaken. De scriptie bevat een studie naar de wijze waarop 
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Spinoza deze bepahng van vrijheid in de metafysica fundeert (Deel I) en de wijze waarop 
volgens hem de mens zijn vrijheid kan verwezenlijken (Deel U). (Exemplaar aanwezig in 
de filosofische bibliotheek en verdere inlichtingen bij auteur.) 

'De evidentie van het anatomies verschil', door Hans Rigter, Rode Kruislaan 991,1111 
ZX Diemen, tel. 020 - 906334 (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te 
Amsterdam). 
In een filosofisch onderzoek van vertogen moet zowel aan evidenties als aan verschui
ving en verplaatsing van betekenis een plaats worden gegeven. Dat maakt het, bijvoor
beeld, mogelijk te 'plaatsen' dat de termen 'mannelijk' en 'vrouwelijk' wel evident rijn 
maar hun betekenissen (zelfs) geen patroon van famiiiegelijkenissen (Wittgenstein) is te 
geven. (Scriptie te bestellen bij auteur.) 

'Critique, als politiek: Het engagement van Georges Bataille rond 1950', door Roeland 
Dobbelaer, Postbus 1056, 3500 BB Utrecht, tel. 030 - 961350 (afgestudeerd aan de fa
culteit der Wijsbegeerte te Utrecht, februari 1989). 
Georges Bataille richtte in 1946 het tijdschrift 'Critique, revue Générale des Pubhcations 
Frangaises et Etrangères' op. In tegenstelling tot wat veel Bataille-kenners beweren is 
ook dit tijdschrift te zien als een poging van Bataille om de politieke werkelijkheid te be
ïnvloeden. In de scriptie worden achtereenvolgens het ontstaan van Critique, de algeme
ne politieke discussies en de filosofisch-politieke artikelen van Bataille uit de eerste tien 
jaargangen van Critique besproken. Met name de positiebepahng van Bataille ten aanzien 
van Albert Camus blijkt van wezenlijk belang te rijn geweest (Te verkrijgen door stor
ting van ƒ 25,- op gironummer 4212735 tn.v. de auteur o.v.v. scriptie.) 

'Kunst, waarheid en autonomie in de esthetische theorie van Th.W. Adorno', door 
Liesbeth van Harmeien, Eerste Helmersstraat 291-2,1054 EB Amsterdam, tel. 020 -
853083 (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam). 
Adomo is een fel pleitbezorger van het autonome kunstwerk. In mijn scriptie onderzoek 
ik de maatschappij-kritische theorie die aan dit pleidooi ten grondslag ligt Vervolgens 
wordt ingegaan op enkele begrippen waarmee Adomo laat zien hoe maatschappelijke in
vloeden in het autonome kunstwerk hun neerslag vinden, zoals het be^ip van het esthe
tische materiaal en de techniek. (Scriptie te verkrijgen bij de auteur.) 

'Regius' hartstochtentheorie in Cartesiaans perspectief, door Regine Dugardyn (afge
studeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te Utrecht, mei 1989). (Informatie te verkrij
gen bij genoemde faculteit) 

'Over de structuur van moreel redeneren: meta-eihiek en cognitieve psychologie', door 
Marcel Verweij (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te Utrecht, mei 1989). 
(Informatie te verkrijgen bij genoemde faculteit) 

'Een voorbeeld van een paradigma. Onderzoek naar het gebruik van een wijsgerig be
grip' , door G.P.J.M. Wibier (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te Utrecht, 
1989). (Informatie te verkrijgen bij genoemde faculteit) 

Non ita manifesto. Een onderzoek naar de synchrone contingentietheorie van Duns 
Scouts en haar receptie bij Ockham, Molina en Suarez', door Eef Dekker (afgestudeerd 
aan de faculteit der Wijsbegeerte te Utrecht, juni 1989). (Informatie te verkrijgen bij ge
noemde faculteit) 
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'De taalrelativiteitshypothese van BL. Whorf; kritieken en evaluatie', door Hester 
Steinberg, Balistraat 114-2,1094 JV Amsterdam, tel. 020 - 925995 (afgestudeerd aan 
de faculteit der Wijsbegeerte te Amsterdam). 
In deze scriptie ga ik in op de 'taal-relativiteits hypothese' zoals deze met name door 
Whorf naar voren is gebracht, en die in beknopte vorm inhoudt dat ons denken qua 
structuur (!) sterk beïnvloed zou rijn door de grammatica van onze moedertaal. Aan de 
hand van gangbare kritieken op deze opvatting kom ik tot de conclusie dat de hypothese, 
tenminste zoals die door Whorf naar voren wordt gebracht en verdedigd, onhoudbaar is. 
(Scriptie ad ƒ 12,- te verkrijgen bij de auteur.) 

'Destructieve rechtvaardigheid en voorkeursbehandeling van vrouwen en allochtonen bij 
banen', door Alfons Fermin (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te Utrecht, 
hoofdvak Wijsgerige Ethiek, augustus 1989). (Informatie te verkrijgen bij genoemde 
faculteit) 

'A Perception Network Theorem Pr over for the Propositional Calculus', door Marc 
F.J. Drossaers (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te Utrecht, juli 1987). 
(Informatie te verkrijgen bij genoemde faculteit) 

'De hermeneutiek van non-verbale uitdrukkingen: pleidooien voor een eigenzinnige 
uitleg van schilderijen', door Wil H. Arts (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbe
geerte te Utrecht, hoofdvak sociale filosofie, augustus 1989). (Informatie te verkrijgen 
bij genoemde faculteit) 

Twijfel in Context. Een onderzoek naar de skepsis van Arkesilaos en Pitane', door 
Mariline Feron (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te Utrecht, hoofdvak 
Filosofie van de Oudheid, augustus 1989). (Informatie te verkrijgen bij genoemde fa
culteit) 

'Moraal en Context', door Ruud Post (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te 
Utrecht, hoofdvak Wijsgerige Ethiek, augustus 1989). (Informatie te verkrijgen bij ge
noemde faculteit) 

'Waarheid en objectiviteit', door Harro Maas, Nieuwe Keizersgracht 67-2,1018 VD 
Amsterdam, tel. 020 - 241388 (afgestudeerd aan de faculteit der Wijsbegeerte te 
Amsterdam). 
In deze scriptie worden vanuit kentheoretische invalshoek kritische kanttekeningen ge
maakt bij Habermas' consensustheorie van de waarheid. Betoogd wordt dat het onder
scheid tussen communicatief handelen en diskurs slechts kan worden gemaakt door 
voorbij te gaan aan de objectieve zin die in de toedracht van een bewering besloten ligt 
De innerlijke samenhang die dientengevolge ontstaat tussen handelings- en gespreks-
context kan niet zonder gevolgen blijven voor Habermas' eenzijdige reductie van syn
these tot instrumenteel handelen. Het blijkt dat in iedere kenact reflexie als constitutief 
element aanwerig is. Deze conclusie leidt tot een nader onderzoek naar de betekenis die 
Habermas' these, dat kentheorie nog slechts als maatschappijtheorie mogelijk is, kan 
hebben. (Scriptie te verkrijgen bij de auteur.) 
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Inhoudsopgave 9e jaargang Krisis (1989) 

nummer 
37 
35 
37 
34 
36 
35 

pagina 
70 
5 
61 
4 
29 
23 

Artikelen 

Victor van den Bersselaar, John Cage, pionier van de stilte 
Renê Boomkens, Catastrofe en Ambivalentie 
René Boomkens , 'I was fun' 
Helga Geyer-Ryan , Vrouwelijke rede en symbolisch geweld 
A.P. Guichard, Ongefundeerd realisme 
Jan van Heemst, Tegen de Keer 
Hilde Heynen , Moderniteit en architectuur in het werk van 

Walter Benjamin 35 15 
Machiel Karskens , Subjectiviteit en seksualiteit, een historische 

vergissing 
Michel Kuijpers, De waarde van verte 
Michel Kuijpers , De Language beweging 
Chunglin Kwa , De retorische struktuur van geschiedkundige teksten 
Percy Lehning , Rawls' rechtvaardigheidstheorie 
Marek Leski, Anti-Kundera 
WJ.T. Mitchell, De gouden eeuw van het criticisme 
Pieter Pekelharing , De spiegel als hindernis 
Pieter Pekelharing , De mensen van het blauwe licht 
Hans Radder, Wetenschapsfilosofie in de VS: een oriëntatie 
Bert van der Scliaaf', De dans rond de leegte 
Karin Schaafsma , De methode van het toeval 
Richard Sennett, Civitas: aan de stenen leven onttrekken 
Tsjalling Swierstra , Ethiek aan gene zijde van het nihilisme 
Inge Tramm , Gratie tegen de verdrukking in 
Veronica Vasterling , Lacan en Derrick: psychoanalyse of filosofie? 
Ries van der Wouden , De zwaarte van licht 

Columns 

Gijs van Oenen, Jill dies, Harry goes blind 36 89 
Cyrille Offermans, Het onbedorven fatsoen van de middelen 34 64 

35 
35 
37 
37 
36 
34 
37 
36 
37 
36 
37 
37 
35 
36 
37 
34 
34 

55 
32 
42 
54 
58 
35 
5 
5 
26 
43 
33 
78 
44 
47 
16 
18 
47 
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36 
35 
34 
36 

69 
69 
85 
82 

Reviews 

René Boomkens , Foucault in Amerika 
PaulKalma , De Kadts 'nieuwe vrijheid' - vijftig jaar later 
Ben Kuiken , Heidegger en de Fransen 
Veronica Vasterling , Heidegger in Amerika 

Recensies 

Paul van den Berg, Herhaalde metafysica 
Marianne Boenink, De spreekkamer als strijdtoneel 
Ineke van der Burg , Bekentenissen tot het vlees 
Karin Bijsterveld, Wetenschapsonderzoek en reflexiviteit 
Pieter Hilliorst, Kees Neefjes , Speelse dubbelzinnigheid 
Cris van der Hoek, In het zij-spoor van de differentie 
Loes Maagdenberg, Feminisme en Foucault: verzet in de VS 
Guus Meershoek, Twijfel, eenzaamheid en een glazen paleis 
Annemarie Mol, De orde der dingen 
Jos de Mul, Filosofie van de ambivalentie 
Gijs van Oenen , Heilig Vuur 
Bernike Pasveer, De warboel van Van Rossum 
Renée van der Vall, De kracht van het voorbeeld 
Gerard de Vries, Jonge filosofen en hun boekenkast 

Discussie 

Hilde Heynen, Een filosofie van de stad zonder stedehjke sensibiliteit 34 73 
Pieter Pekelharing, Dubbel-Dick 34 79 

Varia 

K. Michel, Melle Hammer, De avonturen van Tingeling 35 38 

Michel Foucault, Parrhesia (voorpublikatie) 35 66 

Interviews 

Jan Flameling, "Het hefst zou ik het nooit meer over deze onderwerpen 
willen hebben" - Interview met Rorty 36 19 

37 
37 
34 
35 
35 
36 
36 
37 
34 
37 
34 
35 
36 
35 

98 
95 
95 
87 
78 
102 
97 
89 
97 
85 
100 
84 
94 
81 
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Krssïs-pakketten 

Krisis-lezers kunnen vanaf heden weer oude nummers tegen een gereduceerde prijs 
bestellen. Leverbaar rijn bijna alle nummers vanaf nummer 23 (juni 1986). Voor de 
nummers 23 tot en met 33 betalen abonnees ƒ 3,50 per stuk (plus ƒ5,- portokosten in 
totaal). Niet-abonnees betalen ƒ 4,50 per stuk (plus ƒ 5,- portokosten in totaal). De 
nummers vanaf nummer 35 worden tegen de oorspronkelijke verkoopprijs (plus ƒ 1,50 
portokosten per stuk) toegezonden. Bestelling door het juiste bedrag over te maken op 
giro 4452859 tnv Krisis, Amsterdam. Vergeet niet de gewenste nummers te vermelden. 

Inhoudsopgave leverbare nummers 

nummer 23: Irigaray; dossier Stuurman; Magritte; discussie over Baudrillard. 
nummer 24: Nauta en de geschiedenis van de filosofie; Foucault leest Kant; Frith over 
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