
geformuleerd: tot Melodrama. Het beeld van 'centauriese literatuur': 
hoek als geheel vormt daardoor on- een voorkant om verliefd op te wor- 
bedoeld een wel heel negatief voor- den, maar een achterwerk .... 

Informatie 

Kongres 'Vrouwenstudies  en Fi losof ie '  

Vrljdag 27 februari 1987 organiseert het Vrouwenoverleg Filosofie 
van de Centrale Interfakulteit, Universiteit van Amsterdam, een 
landelijk kongres vrouwenstudies filosofie. De bedoeling van het 
kongres is om tbt uitwisseling te komen op zowel inhoudelijk- als 
organisatories gebied tussen alle vrouwen die zich bezig houden met 
vrouwenstudies filosofie. Dit kunnen dus zowel werkloze filosofes, 
vrijwilligsters als filosofes verbonden aan de universiteit zijn. 
Voor wat betreft de doelstelling en opzet is deze dag een voortzet- 
ting van het eerste Landelijk Overleg Vrouwenstudies Filosofie, 
28 februari 1986 in Groningen. 

Preciese invulling van het kongres is op het moment van het ver- 
schijnen van deze Knsis nog niet bekend. In ieder geval zal er 
's ochtends en een gedeelte van de middag een inhoudelijk gedeelte 
zijn met Ã©Ã of meer lezingen, met aansluitend diskussie. Daarna 
zal er de gelegenheid zijn om over maatschappelijk-organisatoriese 
aspekten van vrouwenstudies filosofie te praten, zoals de plaats 
van vrouwenstudies aan centrale interfakulteiten, werkloosheid van 
filosofes, etc.. 
Na afloop wordt er een borrel georganiseerd. 
Plaats: Oudemanhuispoort en Binnengasthuisterrein, gebouw 13 in 
Amsterdam. 
Voor nadere inlichtingen en aanmelding: Annelies den Duik, tel. 
020 - 937626,  of Janny Vorstenbosch, tel. 020 - 121687.  



Grenzen van Kennis 

Debat Tijdschrift Skript i.s.m. CreaIStudmm Generale, vrijdag 
9 januari 1987, 20.00 uur. 
Dit debat is georganiseerd n.a.v. het themanummer van Skript over 
'Grenzen van kennis'. De sprekers, Mieke Aerts (UvA), Louis Boon 
(RU Limburg), Ton Lemaire tKU ~ijmegenÃ en F n t S  Staal (Univ. van 
Californib, Berkeley),zullen ingaan op de volgende thema's: 
- macht en onmacht van de westerse rationaliteit. - of en hoe ra- 
tionaliteit histories bepaald is, - de reikwijdte van wetenschap 
peliike autoriteit en alternatieve vormen van kennisorodukt~e en 
kennisoverdracht. 
Plaats: Artis, Koningszaal, Plantage Middenlaan 41 A, Amsterdam. 
Toegang: f 3,--. 

OPROEP 

De Krisis-werkgroep Alternatieven in de wetenschap houdt zich, van- 
uit een filosofiese invalshoek, bezig met de wetenschapstheorie In 
brede zin. Dat betekent dat niet alleen wetenschapsfilosofiese maar 
ook wetenschaps-sociologiese, wetenschaps-histonese en W&S-onder- 
werpen aan de orde komen. 
De groep komt l keer in de 3 Ã 4 weken bijeen om te diskussiÃ¨re 
over  : 
- i-nteressante artikelen of boeken op het terrein 
- aktuele maatschappelijke kwesties rond wetenschap 
- eigen konceptartikelen of recensies, al of niet bestemd voor Krlsis 
- themanummer voor Knsis. 
Om een indruk te geven kunnen we verwijzen naar K r i s i s  nr. 18 (1985), 
dat gewqd is aan het thema 'Wetenschap, orde en macht'. Wat de toe- 
komst betreft z i i n  er ideeen voor een themaeedeelte in Krisis over 
'(natuurwetenschappelijke en sociale) technologieen', hetgeen niet 
uitsluit dat ook totaal andere onderwerpen aan bod kunnen komen. 
Wie zin heeft om mee te gaan draaien met deze groep of wie eerst 
wat meer erover wil weten kan kontakt opnemen met: Hans Radder, 
tel. 020 - 932780. 
Diskussieday over K r ~ s ~ s  

Evenals in 1986 organiseert de redaktie van Kris~s in 1987 een 
diskussieday over het blad en de andere aktiviteiten van de Stich- 
ting voor Filosofies OnderzoekIKrisis. Deze d~skussiedag zal 
plaatsvinden op zaterdag 21 maart 1987. 
Alle medewerkers, auteurs en andere belangstellenden zijn welkom. 
Op de agenda staan in ieder geval: een bijdrage van de redaktie 
over het bladen de aktiviteiten van de vorig jaar (her)opgerichte 
'onderzoeksgroep'. Schriftelljke diskussiebi~dragen van andere 
deelnemers kunnen bij de redaktie worden aangemeld en ingediend, 
en zullen door de redaktie worden verspreid. Leden van de Krisis- 
werkgroepen, ex-redaktieleden en Leden van de onderzoeksgroep krij- 
gen de relevante stukken in ieder geval thuisgestuurd, andere be- 
langstellenden kunnen zich hiervoor b q  de redaktie aanmelden. 
De diskussiedag zal worden afgesloten met een FEEST. 
Plaats, tijd en agenda van de diskussiedag worden nog nader bekend 
gemaakt. 



De werkgroep KRISIS-ONDERZOEK koÃ¶rdineer de volgende nevenaktivi- 
teiten van KRISIS. 
KRISIS biedt filosofies geÃ¯nteresseerde die enigerlex vorm van 
samenwerkingsverband zoeken of willen starten (variÃ«ren van een 
serieuze onderzoeksgroep tot hen vrijblijvend bespreken van eigen 
of bestaande teksten) de mogelijkheid 'kontakt-advertetities' te 
plaatsen. Inzendi-ngen voor 10 januari komen (eventueel verkort) 
m het eerstvolgende KRISIS-nummer. 
KRISIS is tevens bezig met het opzetten van een filosofiese reeks. 
Eventuele (suggesties voor) manuskripten of ideeÃ« over samen te 
stellen bundels enlof vertalinzen z i m  zeer welkom. 

opvragen dat een voorgestruktureerde vragenlijst bevat m.b.t. bb- 
venstaande akt ~v-~teiten. 

KRISIS-ONDERZOEK 
p/a Irene Klaver 
Middenweg 65 L 
1098 AE Amsterdam 

ADVERTENTIES 

Ik zoek mensen die samen met mij aan het volgende filosofiese pro- 
jekt zouden willen werken: 'Het holisme in de filosofie'. De zin 
van de moderne beschaving gaat zich steeds meer in de richting van 
een bepaalde eindgestalte verleggen. Soms duidt men dit aan met 
post-industrieel, soms met post-modern. In aansluiting op het KRISIS- 
themanummer 22 zou ik meerdere inzichten op dit terrein willen explo- 
reren waarbij ik o . a .  denk aan het werk van de filosoof Richard Rorty 
alsook aan dat van de socioloog Steenbergen (toekomstonderzoek). 

Frans Nijenhuis 
Vossendijk 167 
6534 TP Nijmegen 
tel.: 080 - 561060 

Er zijn twee terreinen waarop ik graag met meerdere mensen zou wil- 
len nadenken. 
1 De manier waarop emoties en met name liefde "geproblematiseerd" 
worden in verschillende kulturen. Wat is de reden dat emoties in een 
bepaalde kultuur Ã¼berhaup geproblematiseerd worden? 
2. De theoretiese problemen verbonden aan onderzoek naar de voorkeu- 
ren van kohsumenten aan overheidsvoorzieningen. 

J. van Vlijmen 
Nieuwendammerdijk 261 
1025 LL Amsterdam 
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Ik zou graag een filosofenkring willen oprichten die zich met filo- 
sofie in de breedste zin van het woord zou willen bezighouden. 
n wat specifiekere zin zou ik een werkgroep willen starten rondom 
het volgende thema: "Naar een nieuwe theorie van de subjektiviteir". 
Hierbi] gaat het me om de werking van de subjekt~viteit en dus niet 
om de vraag te zijn of niet te zijn. In dit kader wil ik een uitge- 
breidere studie van de ordening van de taal maken ("les appareils 
Ã discourir") alsook van de werking van het verlangen ("Cet obsur 
sujet du ddsir") en de plaats van de subjektiviteit daarin. Ik denk 
hierbi-J o.a. aan het werk van Deleuze enlof Guattari. 

Jang 
Reiderland 92 
3524 BB Utrecht 
tel.: 030 - 887422 

Ik ben op zoek naar mensen die z n n  geÃ¯nteresseer in de politiek- 
theoretiese strukturen van moderne, en van historzese politieke de- 
batten, in het kader van promotieonderzoek. Ik doe zelf een histo- 
n e s  onderzoek naar de receptie van zeventiende- en achttiende- 
eeuwse politieke theorieÃ« in Nederland, op het punt van de idee- 
en over sekseverhoudingen in die theorieÃ«n 
Ik ben vooral benieuwd of  er meer vrouwenstud~es-onderzoek 
1 een dergelijke richting gebeurt. 

Judith Vega 
Groen van Pranscererstr.63' 
1051 EK Amsterdam 



Doktoraalskripties 

Universi tei t  van Amsterdam 

I .  Kant en G .  Prauss 
J.M. van der Velde 
Van de Werfstraat 34, 2312 VW Leiden 
Oorlog en oorlogsdreiginq ( in  een nucleaire t i j d )  

B. Vos 
Nieuwe Uilenburgstraat 7 4 " '  1011 LW Amsterdam 
De aDone van de k r ~ t l e s e  theorie (Marcuse) 
J.P.J. Appelman 
In~oiiostraat 10". 1092 HZ Amsterdam - - 
baarheid voor iedereen o f  iedereen z i j n  g e l u k ^  
R.R. Meulmeester 
Bakkersweg 48, 3951 CV Maarn 
Inkeer t o t  geluk 
J.M.A. Warning 
Westkade 42, 1273 RR Huizen 
De rol van de synthese in  d e  cons t i tu t ie  van de transcendentie 
bi] Kant en Heideqger 
J.W. Ligtenberg 
Madurastraat 60' 1094 GP Amsterdam 
De Cinema en Chr~st iaan Metz 
J.J.L.H. Heyen 
H. Cleyndertwe~ 181, 1025 DK Amsterdam 
Foundations o f G ~ s ~ - s y n t a x  
H.L.W. Hendriks 
Sumatrastraat 3 8 ' ,  1094 NE Amsterdam 
Die Geburt des Kulturkampfes 
A. Schernenzeel 
Da Costakade 198 A, 1053 XH Amsterdam 

10 " I t  depends on how you look a t  i t " ,  the analysis o f  a platitude 
P.J. Schogt 
Korte Marnixstraat 10 ' .  1013 HT Amsterdam 

11 Mythe en methode (Hegel, Nietzsche) 
S. van Keulen 
Churchilllaan 139", 1078 DR Amsterdam 

1 2  Bernard Bavink, r e la t i v i s t i e s  realisme en k n t i e s  realisme 
B. van Berkel 
Hugo de Grootatraat 26 B, 3581 XV Utrecht 

2 3  Waarom komen ze aan m n n  makker7 
S.J.E.M. de Bruyn 
Marnixstraat 126 e, 1015 WV Amsterdam 

14 Foucault en D-ionysos 
V.C.J.M. Platenkamp 
Taandwarsstraat 47, 1013 RV Amsterdam 



15 ( W e i n  g o t t l i c h e r  Bipede, aantekeningen bi} Heme ' s  Hegel-lezing 
J.R. van Heemst 
De Clercqstraat 3 6 ' ,  1052 NG Amsterdam 

16 Habermas' Theorie van h e t  Kommunikatieve Handelen en h e t  r a t i o -  
n a l i t e l t s d e b a t  i n  de c u l t u r e l e  ant ropologie  
W.A.C.M. van der Put 
Nieuwe Grachtje 3, 101 l  VP Amsterdam 

17 Nietzsche en Anadne een analyse  van h e t  Nachtl ied 
G.G. Pander 
Leenderweg 180, 5644 AA Eindhoven 

18 Kleur zwart op w i t  ( P l a t o ,  A r ~ s t o t e l e s ,  Kant) 
M.H.B. Schennink 
Wittenkade 131', 1051 AM Amsterdam 

19 D e  e s t h e t i c a  van h e t  polyfonies  d iscours  
J . F . M .  Reehuis 
Kweldergras 4 4 ,  144 1 WN Purmerend 

20 The i n s i d e  ou t  tover  DerrÃ¬d en MukarovskyJ 
R.M. van Boeschoten 
2e Ooscerparkstraat 160',  i 0 9 2  BS Amsterdam 

21 I n t e n t i o n a l i t e i t  
J.S. Penders 
Pretoriusstiaat 9 6 "  1092 GL Amsterdam 

22 Een wereld van geldigheidsaanspraken 
P.T.M. van den Berg 
Riouwstraat 3 5 '  1094 XE Amsterdam 

23 De t h e o r i e  van h e t  commun~tatÃev handelen en de e s t h e t i s c h e  
dimensie 
H.J. Helm 
Slingerbeekstraat 28", 1076 BJ Amsrerdam 

24 Over f i l o s o f i e  en b a n a l i t e i t  een u i t e e n z e t t i n g  met Adorno 
B.C.A. Hoefnagel 
Houtmankade 911" ,  1013 MT Amsterdam 

25 Cul tuur  s i s  t r eu r spe l  
J . M .  de Weme 
E. Wolftstraat S I " ' ,  1053 TS Amsterdam 

26 Aan gene z i j d e  van hek bewustzijn en aan deze 
T. Stock 
Zacharias Jansestraac l"', 1097 CU Amsterdam 

27 De s f i n x  en de w i l  
J.L.H. Brans 
e Jan Steenstraat: 127 ' " ,  1072 N J  Amsterdam 

28 P l a t o  en Heracl i tus  
A. Blaauw 
Nootdeinde l, 1485 ET Graft 

29 Kants e e r s t e  aposte l  (Reinholdj  
R. de Heer 
Vrolikstraat 193-C, 1091 TX Amsterdam 

30 De zoektocht van Parmenides 
B. Schornakers 
Linnaeusstraat Z I E '  1093 EP Piiasterdam 

31 Kanttekeningen van h e t  z e l f b e w u s t z i ~ n  i n  de  t a a l a n a l y t i e s e  fi- 

l o s o f i e  van Erns t  Tugendhart 
R. Schaap 
Lijnbaanstraat 99, 2032 PT Haarlem 



32 ee.i.-^cnaqes i n  een t e k s t ,  Foucault en de taal 
J.F.M. Graat 
Reiderland 92, 35% BB Utrecht 

3 3  Licht en schoonheid 
M.P. Meyer 
Ie Hugo de Grootstraat 1 7 "  1052 KM Amsterdam 

34 Het substantiehegr~p in de KdrV  
D. Cohen 
Danie Theronstraat IE"', 1091 XX Amsterdam 

Katholieke Universi tei t  N~jmeyen 

Engels reformatorisch socialisme De Fabian Socletu 1884-1918 
J.A.S. Reijnen 
Heiderenstraat 2, 6533 TR Nijmegen 
L o z u  en Plato v i s i e s  op de "goede mens" 
E.J.P. van Loon 
Sc. Stephanusstraat 45, 6512 RN Nijmegen 
Een transkul tureel doel voor interkul tureel opvoeden i n  een 
rnult~kulturele  samenleviny analyse en k r i t i e k  in  een handelinys- 
theoreties perspectief 
A.J.M. Bakker 
Schaepmanstraat 8, 6662 AP Eist (Gld.) 
B u r l q ' s  vroege opvattingen over de exclusivae 
B.H. Stuart 
Q.V. Taverensrraat 25, 7521 TA Enschede 

~ k s u n i v e r s i t e i t  Groningen 

Weerspiegeling en ontologie een onderzoek naar de mogelijke 
plaats en betekenis van het weerspiegelmgsbegrip in  de dialek- 
ties-materzallstiese ontoloyze 
C .  Glimmerveen 
Primulastraat 74, 8441 DG Heerenveen 
Abstracte t i jden  (over t i ]ds iogika)  
W. Meyer Viol 
Schelmseweg 20, 6861 WV Oosterbeek 
PROLOG em WHILE een v e r g e l ~ ~ k e n d  warenonderzoek 
W ,  Koole 
Wibenaheerd 329, 2736 PX Groningen 
Incommensurah~l.i.ty without r e l a t ~ v l s m .  A logica1 study of 
Feyerabends incommensurability thesis  
Y.-H. Tan 
Weteringschans 1 1  e, 1017 RV Amsterdam 



Krisis-pakketten 

Oude nummers van KRISIS zijn nog steeds leverbaar. Een aantal daar- 
van gaan nu in de UITVERKOOP. Een speciale AANBIEDING is er daarbij 
laar NIEUWE ABONNEES! 

Van de diverse nummers hebben we een aantal voordelige PAKKETTEN 
gemaakt : 

Pakket l: alleen voor degenen, die zich als nieuw'abonnee opgeven, 
of die al abonnee zijn. 
Zij ontvangen alle nummers vÃ³Ã 1985, die nog leverbaar zijn, voor  
f 18,-, plus portokosten (f 7,-). 
Het betreft de nummers 4, 5, 9, 10, 12, 13, l4 en 15. 
Dat is dus nog geen f 2,25 per nummer! 

Pakket 2: hetzelfde pakket voor niet-abonnees, voor f 27,-, plus 
f 7,- porcokosten. 

Pakket 3: Feminisme en filosofne 
Geselekteerd zijn die nummers, die voor een aanzienlijk deel gewijd 
zijn aan feministiese OndeTweTpen. (Zie hieronde~ voor de inhouds- 
opgave van de diverse nummers.) Het betreft de nmaniers 5, 9, 12 en 
13. In de aanbieding voor f 15,-, plus f5,50porto. (Nieuwe) abon- 
nees: f [O,-, plus f 5,SQporto. 

Pakket 4: Franse filosofie 
Alle nummers met aanzienlijke aandacht voor franse filosofie: de 
nummers 9, 12 en 14 voor f 11,--, plus f5,50porto.  ieuw uwe) abon- 
nees: f 8,-, plus f 5,50 porto. 

Pakket 5: Politieke en sociale filosofie 
De nummers 5, 10, 12, 13, 14 en l5 voor f 22,50, plus f 5,50 porto 
(Nieuwe) abonnees: f 17,50, plus f 5,50 porto. 

Pakket 6: zelf samen te stellen. Elk van de leverbare nummers kost 
f 4,- voor niet-abonnees, of f 3 , -  voor (nieuwe) abonnees. Plus 
f 5,50 porto. De gewenste nummers duidelijk vermelden. 

Bestelling van de pakketten: maak het betreffende bedrag o.v,v. 
het gewenste pakket over op giro 4452859 t.n.v. KRISIS Amsterdam. 
Nieuwe abonnees worden verzocht teeeliikertiid het abonnements- - " 
geld over te maken. 
Abonnement 1987, vanaf nr. 26: f 38,-. 

Inhoudsopgave oude nummers van KRISIS 

Knsis 4lvoorjaar 1981: Alternatieven in de wetenschap - De Starn- 
bergers - Philips en de wetenschap - Achterhuis revisited. 
Krisis 51zomer 1981: Illich - Feminist'ies aktie-ondermek - Inter- 

piese filosofie - Apel. 
Krisis 10lmaart 1984: Interview Duintier - De zaak van Asoeren - - 
Politieke filosofie: socialisme, mythe of utopie, Rawls - dialek- 
d e k  en wetenschappelijk onderzoek. 
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Kris~s i2loktober 1983: Ecriture f6minine (Over Irigaray, Kr~ste- 
van en Cixous) - Habermas' maatschappijtheorie - Sociobiologie en 
racisme - Negri over Spinoza en marxlstiese politieke theorie. 
Kr~sis 131december 1983: Vrouwenstudies en vrouwenonderdrukking - 
Subjektieve sociologie - De Kritiese theorie op de vlucht - Etno- 
centrisme en sociologie. 
Krisis 14lmaart 1984: Autoritaire staat en stadspolitiek - Derrida 
over 'kr~sis' - interview met Foucault - Spreken in Parljs. 
Krisis 15ljuni 1984: Beeldend kunstenaar Constant en de utopie - 
Historici en filosofen: Montaillou, Ginzburg, Foucaulc, Annales - 
Laclau over hegemonie en politiek - Foucault en Habermas (diskussie). 
Ook nog leverbaar, voor de normale prijs (f 12,-, plus f 1.25 porto): 

nummer 18: Themanummer Wetenschap, orde en macht. Maart 1985. 
nummer 19; Themanummer Feministiese wetenschapstheori-e. Mei 1985. 
nummer 20: Bataille/Giddens/Ulrich/PÃªcheux September 1985. 
nummer 21: Themanummer Alledaagsheid en kultuur. December 1985. 
nummer 22: Themanummer Modernisme/Postmodernisme; HabermasIDerrida; 

metaforen in kunst en filosofie. Maart 1986. 
nummer 23: Dossier Stuurman; Irigaray Magritte. Juni 1986. 
nummer 24: Adorno; Nauta; Foucault over Kant; Rock against postmo- 

dernism. September 1986. 



Inhoud 6e jaargang Krisis (1 986) 

Artikelen 

n "n 

Mieke derts, Pieter Pekelhannq, Archimedes en,de wraak van 
zuster Droste 

Marianne Eeelaerts, Laurens ten Kste, Vlucht wee van de - 
vrouw 

Ren6 Boomkens, Is alles hetzelfde of is alles anders? 
Over modernisten en postmodernisten 

Rob Devos, Foucault leest Kant 
Michel Foucault, Kant, de Verl~chting, de Revolutie 
Slmon Fnth, What does it al mean? 1 Wat heeft dit te beteke- 

nen? Popmuziek en postmodernistiese kultuurkritiek 
Nel van den Haak, Voor en achter de spiegel van rationali- 

teit 
Jrirgen Habermas, Burgerli~ke ongehoorzaamheid. Toetssteen 

voor een demokratiese rechtsstaat 
Nlels Helsloot, Frans Geraedts, Pieter Pekelhsnng, Karen 

Vintges, Ruud Mei-j, Lloyd Narain, Hans Rigter, 
Het langzame afscheid. Debat met Ernesto Laclau over poli- 
t~eke filosofie 

Pieter Ippel, Onno Z-ijlstra, Heidegger op vakantie 
Jozef Keulartz, Uta SchÃ¼tzendorf De bangheid en braafheid 

van links. Inleiding bij het artikel van Habermas 
Rud-i Laermans, De konceptualist wordt kartograaf. Gilles 

Deleuze over Michel Foucault 
Rudl Laermans, Het postmodernisties spook getemd? 

Habermas' herijking van het moderne filosofiese vertoog 
Hanna Lantinga, Zonder de ratio het postfeministies tijd- 

perk in? In debat over het vrouwspreken van Irigaray 
Guus Meershoek, Voorbn positivisme en marxisme? 
Jos de Mul, Bevroren metaforen 
Jos de Mul, Verloochening en representatie. Over Magr~tte's 

La trahison des images 
Lolle NaUta, Filosofie als nachtmerrie 
Eert van der Schaaf, Wacht u voor de hond. Menippus, de 

cyniese spotter 
Ton Salman, De onvoltooide werkelijkheid. Opmerkingen over 

Adorno's flessenpost 
Slep Stuurman, Rekonstruktie en ironie 
Veronica Vastetâ€¢in Une carte postale de 1'Amerique. 

Interview met Derrida 
Karen Vintges, Hannie van W q k ,  French' Disconnection 
Ries van der Wouden, Macht en moraal 

mer 



Diskussies 
Wouter van Gils, De Boem-Boem-Boem theorie'" van JosÃ Moonen 23 
JosÃ Moonen, Jean Baudrillard, socioloog zonder distantie 2 3  

Recensies 

Bernard Bouwman, Odile Verhaar, De dekonscruktiefilosofie 
gedekonsfrueerd 2 3 

Guus Meershoek, Frans denken over politiek 25 
GIJS van Oenen, Het leven een boek 24 
Ts~alllng Swierstra, Centauriese lektuur 2 5 
Odile Verhaar, Bernard Bouwman, Lyotard voor kinderen? 24 

Signalementen 

Brit de Jonq, Vrouwen in Nairobi 2 4  
Rudie Laermans,Trespassers W 2 3  
Jeroen Onstenk, Het beeldenrijk 23 
Hettg van Opzeeland, Lover 2 3 
Bert van der Schaaf, Nieuwe filosofiese tijdschriften 24 
Janny Vorstenbosch, Zesde jaarboek voor vrouwengeschiedenis 22 

Beeldmateriaal 

Marga van der A>, Tekeningen 
Manan Heemskerk, Figuren 


