
MEEWERKEN 

Een tweetal diskussiestukken over de redaktionele koers van 
Krisis stonden centraal op de medewerkersvergadering van 29 
september 1981. 
De thema's hiervan waren: de krisis van het marxisme, de kri
sis van de Rede of de Waarheid (lees: de filosofie) als zoda
nig en de grenzen van de filosofie; thema's die duidelijk 
zijn geïnspireerd door o.a. ' de franse filosofie', die in dit 
nummer centraal staat. 
Pieter Pekelharing pleit in zijn stuk "Over Krisis - wat erin 
moet en hoe het eruit moet zien" o.a. voor het opheffen van 
de grenzen van de filosofie. Wat filosofie is kan niet worden 
gefundeerd door een of ander kriterium, maar is zelf inzet 
van een debat m.n. tussen rationalisten en 'irrationalisten'. 
Zijn schrijvers, dichters, kunstenaars in brede zin, niet 
vaak de leveranciers geweest van de ideeën waarop theorieën 
werden opgebouwd? 
Anderen wilden vasthouden aan het onderscheiden van verschil
lende discours-typen: filosofie onderscheidt zich van litera
tuur en wetenschap door een eigen praktijk en een eigen in
strumentarium . 
Men was het erover eens dat een verbreding van Krisis moet 
worden nagestreefd: marxisme moet niet het uitgangspunt zijn, 
maar verschillende stromingen moeten worden vertegenwoordigd. 
Duidelijk werd dat een afbakening van wat filosofie is, en 
wat niet, dan nooit een kriterium kan zijn voor wat in Krisis 
kan komen, omdat dit juist andere filosofiese stromingen zou 
uitsluiten. Moeten er dan andere, b.v. politieke kriteria ko
men? 
Op grond van de hoeveelheden stof die deze thema's deden op
waaien, werd besloten een tweede vergadering op 10 november 
hierover te houden en tevens om de diskussie in de kolommen 
van Krisis zelf te voeren. Iets waar de geïnteresseerde le
zer trouwens niet op hoeft te wachten: diskussiestukken en 
vergaderdata kunnen bij de Krisis-redaktie worden opgevraagd. 
Ook voor deelname aan een van de Krisis-werkgroepen (zie voor 
overzicht Krisis 4, pp 95-96) kan men hier terecht. (K.V.) 

110 



doktoraalskripties 

Centrale Interfakulteit Amsterdam (G.U.) 

1. Quantum Logic 
J.C. van den Berg 
Beukenplein 16', 1091 KH Amsterdam 

2. Naar een wijsgerig begrip van het subjekt van de psycho
analyse 
J.C. Breekveldt-Killich 
Noordeinde 11, 1141 AE Monnickendam 

3. Filosofie van de toekomst, een lezing van Nietzsche's 
'Jenseits von Gut und Böse' 
M.G. de Gooijer 
Kattenburgerplein 62, kr. 1, 1018 KM Amsterdam 

4. R. Margrit te:Denken en beelden 
R. Kaulingsfreks 
Hoendiepstraat 52'', 1079 LX Amsterdam 

5. De Sorites paradox 
K. Kwast 
Veerstraat 69, 1075 SP Amsterdam 

6. Marxisme, humanisme en ideologie. 
De filosofie van Althusser 
Bert Taken 
P.Aertzstraat 105', 1074 LP Amsterdam 

7. Antisemitiese filmpropaganda 
Boudewijn Bouwense 
2e Boerhaavestraat 61'', Amsterdam 

Centrale Interfakulteit van de V.U., Amsterdam 

1. Een studie naar de bijdrage van. S.E. Toulmin aan de moderne 
wetenschapsfilosofie 
E. van Zeeuwen 
Carillonstraat 16". 1074 AT Amsterdam 

111 



Imre Lakatos, het methodologendebat en de economische 
wetenschap 
Kees Maan 
Dina Appeldoornstraat 5 ! ? s, 1076 AW Amsterdam 

Substantialiteit en distantie. Een onderzoek naar de 
plaats van de begrippen subjectiviteit en vrijheid in 
het denken van Emmanuel Levi nas 
Renée van Riessen 
Buitennieuwstraat 62, Kampen 

Met dank aan Theodoor Bolten. 

112 


