kongressen
Geschiedenis en Bevrijding 2
Op vrijdag 14 mei en zaterdag 15 mei zal in Groningen het tweede Geschiedenis en Bevrijdingskongres worden gehouden. Naast een drietal
algemene lezingen zullen ook acht workshops worden gehouden. Selma
Leydesdorff
verzorgt een lezing met als titel "Geschiedenis met en
zonder beweging", waarin zij nader zal ingaan op de relatie tussen
historici en mensen waarover zij schrijven. Siep Stuurman houdt een
lezing getiteld: "Tussen strukturalisme en empiricisme; het nut van
theorievorming bij onderzoek naar de nederlandse geschiedenis". Daarnaast een lezing van Ger Harmsen over de relatie tussen verschillende
emancipatoriese bewegingen. De onderwerpen van de workshops:
Arbeidersbeweging in de regio Groningen, sexisme, imperialisme en multinationale ondernemingen, racisme, homo-aversie, militarisering en
vredesbeweging, kriminalisering en justitieel apparaat en lesbiese
geschiedschrijving.
Brochures,
waarin een aantal artikelen en het volledige programma
zijn opgenomen, zijn vanaf medio april verkrijgbaar door ƒ 7 , —
over te maken op gironr. 3127941 t.n.v. B. Henkes, Ceramstraat 4,
Groningen.
Meer inlichtingen over het kongres zijn te verkrijgen bij Barbara
Henkes (050-266513) en Erwin Karel (050-731845).

Krisis-studiedag
Op donderdag 29 april wordt er door Krisis een studiedag georganiseerd, waarop de 'franse filosofie' centraal zal staan.
Alle gegevens over het programma van deze dag staan in een informatiemapje, dat u toegezonden wordt na overmaking van ƒ 3 , — op giro
4452859 t.n.v. Krisis, Amsterdam. Telefoniese informatie: 020-239439.
Het programma van de studiedag ziet er in grote lijnen als volgt uit:
10.30-12.30 uur: lezing van dr. Egide Berns over de filosofie van
Jacques Derrida; aansluitend diskussie.
13.15-15.15 uur: werkgroepen, waarin de verschillende artikelen over
franse denkers in Krisis 6 uitgangspunt zijn. De
schrijfsters/schrijvers zijn daarbij aanwezig.
15.30-17.30 uur: forum, met als onderwerp:
De 'nouveaux philosophes' en de krisis van het
marxisme.
Vf\nr

tr«a-rr!i3T*a 1 ni 1 rht i nerpn vftrwiizen we naar het informatiemap .ie.
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doktor aa Iskripties
Centrale Interfakulteit Groningen (vanaf juni 1981)
1. Ideologie
en praktijk
van het
ujamaa-socialisme
U. Maas
Bilitonstraat 108, 9715 EZ Groningen
2. Een vergelijkingsmodel
(godsdienstfilosofie)
O.B. Wiersma
Noorderbuitensingel 12, 9717 KK Groningen
3. Logische
representatie
van enkele
J. Tollenaar
Smedemaweg 7, 9992 VA Huizinge

propositionele

4. Petrarch,
Cusanus, and the discovery
of
R. Kuil
Aquamarijnstraat 55, 9743 PB Groningen

the

attidude-konteksten

world

5. De vloek is een zegen geworden (ethiek en politieke filosofie)
K. Daalderop
S. Kloostermanstraat 104, 9061 BD Giekerk
Met dank aan F.G. Volpp en A. Beereboom
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