
met de manier waarop ze worden
georganiseerd dan met de vraag of
ze daadwerkelijk worden nageleefd.
En ook wat die naleving betreft:
vaak is het schuldgevoel bij de
'zondaars' een betere indikatie
voor de geldigheid van normen dan
de braafheid van hen die zich met
het systeem identificeren. Hoe
badinerend het de wetenschapsfilo
soof in de Or€n moge klinken: mis
schien kan een vergelijking met de
Rooms Katholieke moraaltheologie
(denk bijvoorbeeld aan de politie
ke verhandelingen in Eco's Naam
van de Roos) hier een beetje hel
pen. Ook de dagelijkse moraal wordt
tenslotte in gerichte strategieën
geproduceerd. En daarbij is het be
langrijk. je af te vragen 'wie het
doet', 'op welke wijze' en 'wat er
mee wordt beoogt'.
Juist de wetenschap dat het kri
ties rationalisme, zoals we bij
Harbers hebben kunnen zien, in
feite 'onmogelijk' is maakt de
vraag interessant. waaraan ze dán
haar hegemoniale positie in het
wetenschapsbedrijf heeft te danken.
Waartoe dient eigenlijk een derge
lijk wetenschapsfilosofie 'hier op
aarde'? Het lijkt of Harbers zich
die vraag eigenlijk niet heeft
durven stellen. Voor hem is het
antwoord,misschien nog steeds,
maar dan wel tegen beter weten in:
'om de wetenschap te dienen en
daardoor, hier en in het hierna
maals, gelukkig te zijn'.
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Informatie
In april van dit jaar is er een
nieuw tijdschrift voer vrouwen
studies verschenen, 'Sophia 6- Co'
genaamd. De redaktie Lestaat uit
een evenredig aantal studentes en
medewerksters, allen afkomstig van
het Centrum voor Vrouwenstudies te
Nijmegen. tSophia 6- Co stelt zich
ten doel om een 'journalistieke
werkplaats' te zijn voor vrouwen
die ervaring op willen doen met het
schrijven van wetenschappelijke
artikelen op basis van scripties,
werkstukken en referaten. Daarmee
beschouwt 'Sophia &: Co' zich als
het 'jongere zusje' van het Tijd
schrift voor Vrouwenstudies. Een
andere - meer inhoudelijke - doel
stelling van 'Sophia &: Co' is om
aandacht te schenken aan de diver
siteit onder vrouwen. Het streven
is om elk nummer vanuit een speci
fieke discipline of vanuit een na
der omschreven thema een aksent te
geven. In het eerste nummer ligt de
nadruk op vrouwenstudies in de
geesteswetenschappen. 'Sophia & Co'
zal tweemaal per jaar verschijnen.
Men kan er een abonnement op nemen
(hiervoor aanmelden op het redak
tieadres) of het tijdschrift bij de
vrouwenboekhandel of de betere
boekhandel kopen.
Redakt ieadres: 'Soph ia &: Co I

Centrum voor Vrouwenstudies
Thomas van Aquinostraat 2
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen



Krisis-pakketten

Pakket 1: alleen voor degenen, die zich als nieuw abonnee opgeven, of
die al abonnee zijn. Zij ontvangen alle nummers vóór 1986 die nog le
verbaar zijn, voor f 28,-, plus portokosten f 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 f 38,-. plus
f 7,- portokosten.

Pakket 3: Feminisme en filosofie
Geselekteerd zijn die nummers die voor een aanzienlijk deel gewijd
zijn aan feministiese onderwerpen. (Zie hieronder de inhoudsopgave
van de diverse nummers.) Het betreft de nummers 5, 9, 12, 13 en 19.
In de aanbieding voor f 17,-, plus f 5,50 portokosten. (Nieuwe) abon
nees kunnen dit pakket ontvangen voor f 12,-, plus f 5,50 porto.

Pakket 4: zelf samen te stellen. Elk van de leverbare nummers kost
f 4,50 voor niet-abonnees of f 3,50 voor Cnieuwe) abonnees, plus
f 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 Krisis

Krisis 4/voorjaar 1981: Alternat ieven in de wetenschap - De Starn
bergers - Philips en de wetenschap - Achterhuis revisited.
Krisis 5/zomer 1981: Illich - Feministies aktie-onderzoek - Inter
view: Elisabeth Wilson - Stalinisme - Kritiese theorie.
Krisis 9/november 1982: Deleuze/Guattari - Monique Wittig - Cyklo
piese filosofie - Apel.
Krisis 10/maart 1983: Interview Duintjer - De zaak van Asperen 
Politieke filosofie: socialisme, mythe of utopie; Rawls - dialek
tiek en wetenschappelijk onderzoek.
Krisis 12/oktober 1983: Ecriture féminineCOver Irigaray, Kristeva
en Cixous) - Habermas' maatschappij theorie - Sociobiologie en ra
cisme - Negri over Spinoza en marxistiese politieke theorie.
Krisis 13/december 1983: Vrouwenstudies en vrouwenonderdrukking 
Subjektieve sociologie - De Kritiese theorie op de vlucht - Etno
centrisme en sociologie.
Krisis 14/rnaart 1984: Autoritaire staat en stadspolitiek - Derrida
over 'krisis' - Interview met Foucault - Spreken in Parijs.
Krisis IS/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 IB/maart 1985: Themanummer over wetenschap, orde en macht.

143



Krisis 19/mei 19R): Thpm;:lnlTmmpr femjni!"tip~e wpteoschl3:pstheorie.
Krisis 20/september 1985: Bataille/Giddens/Ulrich/Pêcheux.
Krisis 2J/december 1985: Themanummer Alledaagsheid en kultuur.

Ook nog leverbaar, voor de normale prijs (f 12,-, plus f 2,50 porto;
v.a. no.26: f 12,50):

nummer 22:

nummer 23:

nummer 24 :

nummer 25:

nummer 26:

nummer 27:

Themanummer Modernisme/Postmodernisme; Habermas en Derrida;
metaforen in kunst en filosofie. Maart 1986.
Irigaray; dossier Stuurman; Magritte; diskussie over Bau
drillard. Juni 1986.
Nauta en de geschiedenis van de filosofie; Foucault leest
Kantj Frith over postmodernistiese kultuurtheorie.
September 1986.
Irigaray, Cixous, French; filosofie en spot; debat met
Laclau; Deleuze over Foucault. December 1986.
Themanummer Technologie: kennis, retoriek, beheersing.
Maart 1987.
Achterhuis over macht en sociale ongelijkheid; Foucault,
Habermas en TBR; disciplinering en verzet. Juni 1987.
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