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Momenteel vormen identiteitskwesties een gezien onderwerp voor filosofen. Zo
buigen ze zich over de vraag of er specifieke rechten in het leven moeten worden geroepen die het voortbestaan van de collectieve identiteit van specifieke culturen
waarborgen. En de hernieuwde aandacht voor authenticiteit vloeit voort uit de behoefte van sommige filosofen te articuleren wat 'eigen' is aan de identiteit van een
individu, een ding (kunstwerk) of een collectief.
Maar hoe zit het met de identiteit van de filosofie zelf? Moet de filosofie zich niet
ook om haar eigen identiteit bekommeren? Nee, zou je zeggen. Immers, de vraag
naar de identiteit wordt doorgaans alleen gesteld wanneer er sprake is van een crisis.
En daarvan is toch in de verste verte geen sprake? Want ligt filosofie niet goed in de
markt? De bedrijfsethiek floreert, filosofische praktijken boomen en de boeken van
Gaarder, Onfray en Kunneman gaan als warme broodjes over de toonbank. Goed,
er is wat gemopper aan de zijlijn. Een enkeling vraagt zich bij voorbeeld af of filosofie wel een geesteswetenschap is, zoals men onder andere in Amsterdam veronderstelt, en of zij niet beter als centrale interfaculteit door het leven kan gaan. En sommigen maken zich druk over de identiteit van de zogenaamde 'empirische filosofie'.
Wat is het specifieke van deze filosofie? Waarin onderscheidt zij zich van andere vormen van filosofie? Hebben we hiermee daadwerkelijk iets nieuws onder de filosofische zon? Ondanks deze geluiden uit de marge gaat het de filosofie over het algemeen goed. Zoals het hoort, wordt deze regel bevestigd door een uitzondering:
sociale filosofie.
Hoewel de wijsbegeerte zich in Nederland in een groeiende populariteit mag verheugen, geldt dat niet voor de sociale filosofie. Afgaand op het geringe aantal maatschappelijke interventies van sociaal-filosofen in landelijke media moet worden geconcludeerd dat haar bloeitijd kennelijk in de late jaren zeventig en de vroege jaren
tachtig lag. Een filosofisch tijdschrift neemt uiteraard geen genoegen met deze constatering, maar wil verklaringen en interpretaties van dit verschijnsel. Hoe komt het
dat de sociale filosofie, in casu kritische maatschappijtheorie haar intellectueel momentum verloren heeft? Heeft het te maken met haar onderzoeksobject, of moeten
de oorzaken veeleer intern worden gezocht? Welke subdisciplines hebben het stokje
van haar overgenomen? Is dat winst of juist verlies? Verkeert de sociale filosofie in
een crisis?
O m op deze vragen een antwoord te krijgen, heeft Krisis dit themanummer gewijd aan een bestandsopname van de sociale filosofie. Het eerste artikel is een comREDACTIONEEL
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pilatie van de gedachten van negen Nederlandse filosofen over heden, verleden en
toekomst van de sociale filosofie. Daarna volgt een drietal korte bijdragen over dezelfde thematiek van de hand van Gijs van Oenen, Heleen Pott en Gerard de Vries.
Hoewel ze het accent op zeer verschillende kwesties leggen, zeggen ze allemaal de sociale filosofie 'oude stijl' vaarwel.
In een interview met de Duitse sociaal-filosoof Axel Honneth stellen Paul van
den Berg en Gijs van Oenen kritische vragen over zijn ethiek van erkenning en de
daarop gebaseerde maatschappijkritiek. Treedt Honneth in de voetsporen van de
oude kritische theorie? Of bewandelt hij geheel nieuwe paden?
Ewald Engelen en René Gabriels zetten met een eigengereid verhaal over de ontwikkeling van de sociale filosofie sinds de jaren zestig de discussie over deze filosofische subdiscipline voort. Grootmoedig schetsen zij de contouren van de sociale filosofie 'nieuwe stijl'.
Met een manifest voor de eenentwintigste eeuw toont Bruno Latour eens te meer
dat beoefening van de sociale filosofie de klassieke rol van de intellectueel dicht benadert. Latours interventie is het intellectuele equivalent van de Derde Weg van
Giddens, Beck, Blair en Schroder. Betekent de opkomst van een sociaal-democratie
nieuwe stijl ook een wederopleving van een sociale filosofie nieuwe stijl? Het nieuwe
millennium zal het leren.
In deze Krisis komen niet alleen een bekend Duits en Frans denker aan het
woord, maar ook een bekende Brit. Véronique Mottier voelde Anthony Giddens
aan de tand over diens sociale filosofie. Of moeten we zeggen: diens sociologie? Hoe
het ook zij, uit dit interview wordt duidelijk dat Giddens een belangwekkend trespasser is, die wetenschappelijke statuur weet te paren aan een gtoot (politiek) bereik.
Verder in dit nummer de voordracht van Martha Nussbaum over liberaal onderwijs
en burgerschap die zij op 29 januari 1999 in Utrecht hield ter gelegenheid van het
eredoctoraat dat de Universiteit voor Humanistiek haar toekende; impressies uit
Warschau van Ido de Haan en een column van Solange Leibovici waarin zij de fins
de siècles vergelijkt vanuit het hypothetische perspectief van eenentwintigste-eeuwers. Het nummer sluit af met een drietal recensies over Randall Collins, Jon Eister
en Gerard de Vries.
Het is uiteindelijk aan de lezer om te beoordelen of de sociale filosofie inderdaad
in een crisis verkeert. Wellicht kan uit de diverse bijdragen worden afgeleid dat hiervan geenszins sprake is, dat sociaal-filosofen vast in het wijsgerige zadel zitten en
zonder veel ophef interessant onderzoek doen. Het uitroepen van een crisis is dan
meer een kennispolitieke ingreep waarmee een aanstormende generatie zich in het
intellectuele veld ruimte creëert om relatief nieuwe kwesties op de filosofische agenda te zetten. Is Krisis niet ook zo begonnen? Het is in elk geval onzin om te denken
dat kwesties van identiteit (van onder meer de sociale filosofie) alleen op de agenda
komen wanneer er sprake is van een crisis. Niets is minder waar. Iedereen die zich
wel eens met postmodern water gewassen heeft, weet dat men met plezier en uit
hoofde van nieuw verworven inzichten vrijelijk de identiteit kan wijzigen. Zo
schept de kunstenares Orlan er veel genoegen in om haar identiteit te veranderen
door haar lichaam van tijd tot tijd radicaal te transformeren.
Iets dergelijks geldt het tijdschrift Krisis; zonder dat er sprake is van een crisis zal
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de redactie met ingang van het volgende nummer haar identiteit wijzigen door te
fuseren met de redactie van K&M. Het samengaan van beide tijdschriften vloeit
voort uit het feit dat zij elkaar de laatste jaren inhoudelijk steeds meer zijn gaan
overlappen. K&M en Krisis zijn allebei bladen met een gezonde afkeer van filosofische zelfgenoegzaamheid, academische esoterica, maar ook van platte popularisering. Beide hebben altijd een weg gezocht ver verwijderd van de platgetreden paden
van de academische filosofie en de waan van alledag. Bij Krisis kreeg dat vooral vorm
in de aandacht voor cultuurtheorie en politieke kritiek, terwijl in K&M altijd de relatie van de filosofie met de vakwetenschappen en de technologie centraal stond.
Gaandeweg zijn de twee bladen naar elkaar toegegroeid en hebben de redacties in elkaar een aanvulling van de eigen lacunes ontdekt. In de kennismaatschappij van
vandaag kunnen cultuurtheorie en politieke filosofie steeds moeilijker om ontwikkelingen in wetenschap en technologie heen. Omgekeerd kan het onderzoek naar de
relaties tussen wetenschap, technologie en samenleving het niet stellen zonder cultuurtheorie en normatief-filosofische inbreng. Inhoud, auteurs en zelfs redactielidmaatschap van beide bladen bleken in de loop der tijd dan ook steeds meer inwisselbaar. Dit heeft ertoe geleid dat beide redacties besloten hebben als één blad verder te
gaan onder de titel Krisis. Tijdschrift voor empirische filosofie.
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