Krisis-pakketten
Pakket
1: alleen voor degenen, die zich als nieuw abonnee opgeven, of
die ai abonnee zijn. Zij ontvangen alle nummers vóór 1986 die nog leverbaar zijn, voor ƒ 28,-, plus portokosten ƒ 7,-.
Het betreft de nummers 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 en 21.
Dat. is dus nog geen drie gulden per nummer.
Pakket
2: hetzelfde pakket voor niet-abonnees, voor ƒ 38,-, plus
ƒ 7,- portokosten.

Pakket

3: Feminisme

en

filosofie

Geselekteerd zijn die nummers die voor een aanzienlijk deel gewijd
zijn aan feministlese onderwerpen. (Zie hieronder de Inhoudsopgave
van de diverse nummers.) Het betreft de nummers 5, 9, 12, 13 en 19.
In de aanbieding voor ƒ 17,-, plus f 5,50 portokosten. (Nieuwe) abonnees kunnen dit pakket ontvangen voor ƒ 12,-, plus ƒ 5,50 porto.
Pakket
4: zelf samen te stellen. Elk van de leverbare nummers kost
ƒ 4,50 voor niet-abonnees of f 3,50 voor (nieuwe) abonnees, plus
ƒ 5,50 portokosten.
Bestelling van de pakketten door het betreffende bedrag over te maken
op giro 4452859 t.n.v. Krisis, Amsterdam. Vergeet niet het gewenste
pakket te vermelden. Nieuwe abonnees worden verzocht tegelijkertijd
het abonnementsgeld over te maken.

Inhoudsopgave

oude nummers van

K-risis

Krisis 4/voorjaar 1981: Alternatieven in de wetenschap - De Starnbergers - Philips en de wetenschap - Achterhuis revisited.
Krisis 5/zomer 1981: Illlch - Feministies aktie-onderzoek - Interview: Elisabeth Wilson - Stalinisme - Kritiese theorie.
Krisis 9/november 1982: Deleuze/Guattari - Monique Wittig - Cyklopiese filosofie - Apel.
Krisis 10/maart 1983: Interview Duintjer - De zaak van Asperen Politieke filosofie: socialisme, mythe of utopie; Rawls - dialektiek en wetenschappelijk onderzoek.
Krisis 12/oktober 1983: Ecriture feminine (Over Irigaray, Kristeva
en Cixous) - Habermas' maatschappijtheorie - Sociobiologle en racisme - Negri over Spinoza en marxistiese politieke theorie.
Krisis 13/december 1983: Vrouwenstudies en vrouwenonderdrukking Subjektieve sociologie - De Kritiese theorie op de vlucht - Etnocentrisme en sociologie.
Krisis 14/maart 1984: Autoritaire staat en stadspolitiek - Derrida
over 'krisis' - Interview met Foucault - Spreken In Parijs.
Krisis 15/juni 1984: Beeldend kunstenaar Constant en de utopie Historici en filosofen: Montaillou, Ginzburg, Foucault, Annales Laclau over hegemonie en politiek - Foucault en Habermas (diskussie).
Krisis 18/maart 1985: Themanummer over wetenschap, orde en macht.
Krisis 19/mei 1985: Themanummer feministiese wetenschapstheorie.
Krisis 20/september 1985: Bataille/Giddens/Ulrich/Pêcheux.
Krisis 2 1/december 1985: Themanummer Alledaagsheid en kuituur.
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Ook nog leverbaar, voor de normale prijs (ƒ 12,-, plus ƒ 2,50 porto;
v.a. no. 26: ƒ 12,50):
nummer 22: Themanummer Modernisme/Postmodernisme; Habermas en Derrida;
metaforen in kunst en filosofie. Maart 1986.
nummer 23: Irigaray; dossier Stuurman; Magritte; diskussie over Baudrillard. Juni 1986.
nummer 24: Nauta en de geschiedenis van de filosofie; Foucault leest.
Kant; Frith over postmodernistiese kuituurtheorie.
September 1986.
nummer 25 Irigaray, Cixous, French; filosofie en spot; debat met
Laclau; Deleuze over Foucault. December 1986.
nummer. 26 Themanummer Technologie: kennis, retoriek, beheersing.
Maart 1987.
nummer 27 Achterhuis over macht en sociale ongelijkheid; foucault,
Habermas en TBR; disciplinering en verzet. Juni 1987.
nummer 28 Literatuur en Filosofie; over Heiner Muller, Enzensberger
en Achterberg; Sarah Kofman: het maagdelijkheidstaboe.
September 1987.

Rektifikaties
In nummer 27 is de achternaam van Loes Maagdenberg, mét Ingrld
van Lieshout auteur van de recensie "Het feminisme van de verloren identifikatie", verkeerd gespeld. Bovendien ontbreekt
haar naam in de inhoudsopgave.
In nummer 28 is het een en ander fout gegaan met het artikel
van Jo-s de Mul: "Het eerste en het laatste woord":
p. 73, r.29: na psychoanalyse is weggevallen 'en hermeneutiek'
p. 74, 5e r. van onderen: cursivering weggevallen, 'ontbreekt'
moet zijn ' o n t b r e e k t 1
p. 74, laatste r.: 'cur. J.d.M.' moet zijn: 'curs.JdM'
P- 75, r.10: na 'ook' is weggevallen 'hier'
p. 79, r.2: 'Later' moet zijn 'Aler'
P- 83, laatste regel: 'zwijgend' moet zijn 'zijnden'
P- 84, 2e regel van onderen: 'fusie' moet zijn 'fusis'
p. 89, 2e alinea, r.15: 'JdW' moet zijn 'JdM'
P- 93, 5e regel van onderen: '1070' moet zijn '1970'.
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Informatie
Het Nederlands Tijdschrift 'Krisis' (tijdschrift voor filosofie) kreeg
er vorig jaar. een belgiese 'filiaal' bij. In dit kader werd. een werkgroep 'kultuurtheorie' opgericht.
Dit jaar start een tweede werkgroep 'kritiese maatschappijtheorie',
waarin het werk van J. Habermas als uitgangspunt wordt genomen. Wie
geïnteresseerd is om mee te werken of"zin heeft om binnen de organisatie nog een nieuwe werkgroep op te richten, kan kontakt opnemen met
Kristien Delhaye, Weldadigheidsstraat 15, 3000 Leuven, tel. 016/236372.

Informatie
De Stimuleringsgroep Emancipatie-Onderzoek (STEO) wijst jaarlijks prioriteitsvelden aan. Voor 1988 zijn dit:
- politiek/beIeid/recht/wetgeving
- beeld/taal
- gezondheid/maatschappelijke dienstverlening
Bij de STEO kunnen voor subsidiëring uit het Stimuleringsfonds Emancipatie-Onderzoek onderzoeksaanvragen op het gebied van emancipatie-onderzoek/vrouwenstudies worden ingediend.
De STEO betrekt bij haar keuze voor prioriteitsvelden de mate waarin een
onderzoeksgebied belangrijk is voor het emancipatieproces en de vrouwenbeweging (maatschappelijke relevantie) Daarnaast kijkt de STEO of op het
betreffende onderzoeksterrein extra stimulering van emancipatie-onderzoek/vrouwenstudies nodig is (wetenschappelijke relevantie). En ook let
zij in haar keuzebepaling van prioriteitsvelden op onderzoeksinspanningen
elders; het gaat erom witte plekken op te vullen.
Onderzoeksvoorstellen die vallen binnen een van de prioriteitsvelden
maken de meeste kans op subsidie. Dit betekent niet dat andere onderzoeksthema's niet in aanmerking komen. Er is altijd sprake van een 'vrije
ruimte'. Zo kunnen bijvoorbeeld ook onderzoeksaanvragen uit de beta-wetenschappen worden ingediend.
Meer informatie is schriftelijk aan te vragen bij: STEO, Lutherse Burgwal 10, 2512 CB Den Haag.
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