
MEDEWERKERSDAG 

Op 2 juni werd de (derde) medewerkersdag gehouden, bedoeld 
voor die lezers die meer aktief bij het reilen en zeilen van 
Krisis betrokken willen zijn. Vanuit deze vergadering (die 
tot nu toe zo'n 25 leden telt, de redaktie inbegrepen) waren 
al een aantal landelijke werkgroepen opgericht, die - gedif
ferentieerd naar verschillende thema's - tegelijk diskussie-
platform en produktie-eenheid voor Krisis vormen. De thema's 
waaraan gewerkt wordt zijn: ideologietheorie, feminisme en 
filosofie, alternatieven in de wetenschap, doorlichting ne-
derlandse filosofie, en filosofie-onderwijs (voor de kontakt-
personen, zie Krisis 4, pp. 95-96). 
Uit de verslagen van de groepen op de vergadering kwam naar 
voren dat de meeste redelijk goed op gang gekomen zijn, dat 
hier en daar duidelijke ideeën voor bijvoorbeeld recensies 
of vertalingen aanwezig zijn, maar dat grotere bijdragen, zo
als een themagedeelte van Krisis, slechts op een wat langere 
termijn te verwachten vallen. Algemeen was men van mening 
dat deze landelijke werkgroepen uitgebouwd moeten worden tot 
een belangrijke steunpilaar van Krisis. 

Het volgende belangrijke agendapunt is een diskussie over 
een aantal korte beleidsnotities van enkele redaktieleden. 
De notitie onder het kopje 'is er filosofie na Althusser' 
zorgde, zoals te verwachten viel, voor de nodige zij het wat 
verwarrende diskussie. Om een deel van deze notitie te cite
ren: 
"Een voorzichtige inschatting van de huidige toestand zou kun
nen zijn: dat het minder centraal stellen van het franse marx
isme (en daarmee van Gramsci) bij velen tot gevolg heeft dat 
- opnieuw gevraagd wordt naar het belang van sommige denkers 
en delen van de kritiese theorie; 

- vragen gesteld worden naar het belang van niet-marxistiese 
benaderingen, zoals bijvoorbeeld die van Foucault, Deleuze, 
Illich (denkers die met name het autonomievraagstuk centraal 
stellen)." 

De interpretaties van deze notitie liepen uiteen van 'het mee-
waaien met modieuze Foucaultwinden', via 'het aangaan van een 
konfrecitatie om het kaf van het koren te scheiden', tot 'een 
positieve doorbraak van verstarde en onvruchtbare posities'. 
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Daar ook verdere diskussie niet tot een duidelijke konklusie 
leidde, kan de enige konklusie zijn dat over dit punt op een 
meer systematiese manier verder gepraat moet worden. 

Ook de vraag naar de aard van de relaties (inhoudelijke? or-
ganisatoriese?) van Krisis met progressieve bewegingen en stro
mingen als Wetenschap en Samenleving of de vrouwenbeweging, 
riep duidelijk zeer verschillende antwoorden op. Enerzijds 
werd de waarde en het belang van de relatieve autonomie van 
de filosofie verdedigd; anderzijds werd daar tegenin gebracht 
dat het niet zo duidelijk is wat op een bepaald moment 'de' 
filosofie is, en dat daarom een voortdurende terugkoppeling 
met progressieve maatschappelijke bewegingen gewenst is. Een 
mogelijke konklusie lijkt te zijn dat Krisis moeilijk van te
voren één positie kan kiezen, om vervolgens van daaruit te 
gaan werken. In feite zullen dit soort vragen onderwerp van 
voortdurende diskussie/konfrontatie moeten blijven, in het 
blad zelf, in de werkgroepen en in de medewerkersvergaderingen. 
In de volgende vergadering zal daarom, aan de hand van een 
viertal schriftelijke diskussiebijdragen, over deze problema
tiek doorgepraat worden. Belangstellenden kunnen deze bijdra
gen plus de notulen opvragen bij het redaktiesekretariaat. 
De volgende vergadering is op dinsdag 29 september a.s. 
Nadere gegevens verkrijgbaar bij het redaktiesekretariaat. (H.R.) 
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INHOUD 1E JAARGANG CNRSI -5> 

KRISIS 1, mei 1980 (uitverkocht) 

Redaktioneel 

Realisme in de natuurwetenschappen, Roy Bhaskar 

Sociale filosofie en empiries sociaal onderzoek, Eartwig Berger 

Over aktie-onderzoek. Notities over het probleem van wetenschap 
en partijdigheid, Rypke Sierksma 

Het huishoudelijke arbeid-debat voorbij, Maxine Molyneux 

Manschot over Althusser (recensie), René Boomkens 

Henk Manschot over Althusser: een interview 

KRISIS 2, oktober 1980 (uitverkocht) 

Redaktioneel 

Dossier Welzijnsbegeerte 

Inleiding: Hans Achterhuis over het, welzijnswerk, Jean Jaminon 

Filosoferen in de marge van de zachte sektor, René Boomkens 

Kanttekeningen bij de markt van welzijn en geluk, Gert jan Schuilin 
Moet de keizer zijn oude kleren weggooien voordat hij 
nieuwe heeft? Corinne de Beer 

Wat kun je in de praktijk met zo'n boek? Frits Florin 

Agogen, journalisten en buitenlui, Jean Jaminon 

Inleiding op het artikel van Eliseo Veron, Bert van der Schaaf 

Semiologie, ideologie en macht, Eliseo Veron 

Realisme in de natuur- en menswetenschappen, Bans Radder 

Recensie: Feminisme en filosofie, Banna Lantinga en Banneke Stasse 

Wegwijs 

Doktoraalskripties 
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KRISIS 3, januari 1981 

Redaktioneel 

Filosofie en uitsluiting: ANTW 

Wittgenstein en de politieke filosofie, Graham Lock 

Foucault in Nederland, René Boomkens/Bert van der Schaaf 

De macht en de lichamen» een interview, Michel Foucault 
Onderzoeken als meedoen, pleidooi voor een linkse 
empirie, Hartwig Berger 

Dominique Lecourt: Partijdigheid, wetenschap en filosofie. 
Weergave: Karen Vintges 

Forum Partijdigheid in de theorie 
Bewerking: Frans van Steyn/Karen Vintges 

Recensie: Wetenschap als Weddenschap, Ruud Bosman 

Doktoraalskripties 

KRISIS 4, voorjaar 1981 

Redaktioneel 
Alternatieven in de wetenschap 

Hyper-reflexiviteit - een nieuw gevaar voor de tegenbewegingen, 

Hilary Rose 

De Stambergers over alternatieven in de wetenschap, Jozef Keulartz 

Recensie: Philips en de wetenschap, Peter Kirschenmann 
Dossier Welzijnsbegeerte: reakties 

De nieuwe heksen, Thea Cremers 

De ontmythologisering van welzijnsland, Ineke Polet 

Een maatschappelijke diskussie over welzijn en geluk, Nico Koning 

Recensie: Eric of het kleine Foucault-boek, John de Wit 

Recensie: De wereld opnieuw geschapen, Karel van der Leeuw 

Signalement - Katijf? Katijf ... Katijf'. 

Zakelijke kriteria - reaktie van het ANTW 

Medewerkersdagen 

Doktoraalskripties 

111 



KRISIS 5, zomer 1981 

Redaktioneel 

Schaduwwerk, Ivan Illich 

Aktieonderzoek en feministies onderzoek, een verkenning, 

Mieke Eijkmans 

Vrouwen en de ekonomiese krisis, Elizabeth Wilson 

Elizabeth Wilson, een interview 

Drift en kritiek, Antoine Verbij 

Recensie: Een rekonstruktie van het histories materialism©? 

Peter van den Besselaar 
Om de rehabilitatie van Jozef K. Stalinism® en humanistiese 
filosofie in Tsjechoslowakije, Ries van der Wouden 

Recensie: Wittgenstein's Vienna, Ruud de Ruyter 

Medewerkersdag 
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