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Moderne intellektuelen lijken zich vandaag de dag en masbe 
aan een nieuwe meester te onderwerpen: de personal computer 
ofwel tekstverwerker. Met de ogen aan het beeldscherm gekleefd, 
gedwee reagerend op de kommando's die de hoogstpersoonlijke 
'big hrother' hem of haar op autoritaire toon toesnauwt: 'read 
file', 'find specified text string', 'okay'. Zijn deze nieuwe 
technologieÃ« oog wel te beheersen? Wat voor gevolgen hebben 
deze veranderingen in de reproduktietechnieken voor de kennis 
die ze verspreiden? Is de tekstverwerker een geschenk van de 
onvermijdelijk voortschrijdende wetenschap of is de verhouding 
tussen wetenschap en technologie toch iets gekompliceerder? 
Vragen waarop de auteurs van dit themanummer - soms door exkur- 
sies in een ver verleden - een antwoord proberen te geven. 
Aan Krisis zelf is de tornado tot nu toe voorbijgegaan. Als 
een archaTes scheepje poogt dit blad koers te zetten op de 
woeste haren van de modernisering. Ditmaal weliswaar met een 
themanumner over technologiese vernieuwing, maar nog steeds 
mechanies getypt, met de hand gekorrigeerd en tenslotte met 
veel knip- en plakwerk in elkaar gefrÃ¶beld Dat dit nummer de 
lezers bereikt, is daarom vooral te danken aan de vernieuwde 
werkgroep 'Alternatieven in de wetenschap'. Op de volgende pa- 
gina geeft zij zelf een inleiding op het thema. En wat de re- 
daktie betreft: de tijd dat de auteurs hun artikel op floppy- 
disk moeten aanleveren, laat nog wel even op zich wachten. 
Verder in dit nummer een bespreking van het proefschrift van 
Uwe Becker, geschreven door Kees van Kershergen. Van Kersher- 
gen meent dat Becker in dat proefschrift, door een ingrijpen- 
de herziening van het klassieke marxisme, een vruchtbaar kon- 
ceptueel kader heeft geschapen voor konkrete politieke analy- 
ses. Becker is daarbij beÃ¯nvloe door het werk van Ernesto La- 
clau en Chantal Mouffe, dat reeds eerder in Krisis, o.a. in 
nummer 25, besproken werd. Dat je met dat konceptueel kader 
ook Vruchtbaar onderzoek kunt doen, toont Van Kershergen stel- 
lingsgewijs in het slot van zijn artikel. 
Sedert de verschijning van het vorige nummer heeft de redaktie 
een ingrijpende personele wijziging ondergaan. Hanna Lantinga 
heeft de redaktie verlaten omdat ze een drukke baan ver buiten 
Amsterdam kreeg. Twee jaar lang was ze nauw bij het blad he- 
trokken, een betrokkenheid waarvan ze nog in het laatste num- 
mer getuigde met een krities artikel over de franse filosofe 
Luce Irigaray. Tegel i jkertijd zijn Pieter  Pekelharing en Ber- 
nike Pasveer tot de redaktie toegetreden. Pieter schreef al 
eerder in Krisis, over zulke uiteenlopende onderwerpen als 
Derrida en politieke filosofie en nam deel aan enkele werk- 
groepen. Bernike, van huis uit wetenschapssocioloog, zal on- 
der andere de leemte die met het uittreden van Hans Radder in 
de redaktie was ontstaan, gaan opvullen. 




