Redactioneel

Krisis en K&M zijn. gefuseerd, met reden. Wie de ontwikkelingen in de filosofie van de
laatste jaren op de voet volgde, moest constateren dat de wand die de cultuurfilosofie en de politieke filosofie enerzijds scheidde van de filosofische bemoeienissen met
wetenschap en techniek anderzijds, steeds meer gaten vertoonde. In de kennismaatschappij kunnen cultuurtheoretische beschouwingen en kritiek op de politiek
steeds moeilijker om ontwikkelingen in wetenschap en technologie heen. Omgekeerd kan het onderzoek naar de driehoeksverhouding tussen wetenschap, technologie en samenleving het niet stellen zonder cultuurkritiek en normatieve beschouwingen. Het eerste nummer van dit nieuwe tijdschrift biedt daarvan tal van
voorbeelden. Zo leidt een analyse van de rol die een moderne technologie als internet speelde tijdens een controverse tot een kritisch verhaal over een belangrijke
kwestie uit de politieke filosofie: de openbaarheid. En een cultuutfilosofische beschouwing over interculturaliteit leidt tot het plaatsen van een reeks vraagtekens bij
allerlei vooronderstellingen binnen de wetenschap, met name het oriëntalisme en
de' culturele antropologie.
Zelfreflexief is dit eerste nummer van Krisis. Tijdschrift voor empirische jïlosojïe gewijd
aan de ondertitel van het nieuwe tijdschrift. Hoewel het begrip 'empirische filosofie" steeds vaker opduikt, is niet altijd duidelijk wat daaronder wordt verstaan. Wat
is empirische filosofie? Is het, zoals sommigen beweren, een wassen neus? Zo niet,
waarin onderscheidt zij zich dan van andere vormen van fiiosofiebeoefening? En
kunnen we er goede voorbeelden van aanwijzen? Wat is het bereik van de empirische filosofie? Beperkt ze zich tot het terrein waar ze haar oorsprong vindt, met
name het wetenschapsonderzoek, of heeft ze ook al voet aan de grond in de sociale
filosofie en de cuituurfilosofie? En in het verlengde hiervan: welke filosofische
vraagstukken zitten vervat in empirische wetenschappen als geschiedenis, rechten,
sociologie en scheikunde. Kent de empirische filosofie specifieke methoden? Vormt
de reconstructie van exemplarische situaties een handzaam methodisch middel
voor een filosofie die in zowel historisch als systematisch opzicht adequaat wil zijn?
Wordt empirische filosofie gekenmerkt door een eigen stijl, bij voorbeeld door de
performativiteit van haar eigen uitspraken onder ogen te zien. Wat is de normatieve
status van de empirische filosofie? Heeft de empirische filosofie consequenties voor
vorm en inhoud van de politieke filosofie en de ethiek?
Het is niet altijd makkelijk een onderscheid te maken tussen beschouwingen.
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over en proeven van empirische filosofie. In de praktijk k dit meer een kwestie van het
accentueren van het een of ander. Zo is het eerste artikel primair een beschouwing
over de empirische filosofie. Annemarie Mol verdedigt de stelling dat filosofie radicaal immanent is, want in alle filosofie zit empirie, en omgekeerd. Transcenderen is
onmogelijk', stelt ze. Dit wordt volgens haar vooral duidelijk wanneer men een antwoord probeert te vinden op de belangrijkste vraag van de empirische filosofie: hoe
te leven met verschillen? Hoewel zij een sterk pleidooi houdt voor de empirische filosofie, merkt ze relativerend op dat het wegdoen van deze term vroeger of later toch
wel nodig zal zijn.
Stine Jensen onderzoekt in haar proeve van empirische filosofie de band tussen
de blanke vrouw en de aap in allerlei culturele uitingen. Zij wijst erop dat de culturele verbeelding van deze band, met name in de literatuur en film, sterk gewijzigd
is. Het negatieve imago van de aap verdween steeds meer op de achtergrond. Werd
de aap eerder verbeeld als vervaarlijk verkrachter, tegenwoordig wordt hij vooral, gepresenteerd als een perfect minnaar die de tekorten van de hedendaagse man weet te
ondervangen. Wat is de betekenis van deze omslag in de culturele verbeelding?
Waarom geven vrouwen de voorkeur aan apen boven mannen? Hoezo gaat het daarbij om blanke vrouwen en mannetjesapen?
Volgens René Boomkens is de belangrijkste moderne filosofie in feite een. vorm
van empirische filosofie. Zijns inziens bestaat de empirie van de empirische filosofie
niet alleen uit alle bestaande teksten, maar ook uit de wereld van de dingen. Zo
vormt bij voorbeeld voor Waker Benjamin de dichtkunst van Baudelaire net zo goed
empirisch materiaal voor de herformulering van de filosofische vraag naar de ervaring als de gebouwen die de wereld op een bepaalde manier ervaarbaar maken en de
artefacten in Parijse passages die tot de verbeelding spreken. Het oogmerk van de
empirische filosofie is een 'ontologie van het heden' (Foucault) te schrijven. Net als
Benjamin en Foucault dat voor hun tijd deden, moeten empirisch filosofen dat voor
onze tijd doen.
In de empirische filosofie wordt ervan uitgegaan dat tal van wijsgerige kwesties
vervat zitten in empirische wetenschappen. Zo stuit Jos Perry in zijn artikel over de
biografie op allerlei filosofische vraagstukken die de geschiedschrijving parten
speelt, zoals morele kwesties en de relatie tussen feit en fictie. Hij behandelt de valkuilen die een biograaf tegenkomt. In de ogen van Perry beweegt elke biograaf zich
tussen twee polen: verhandeling en verhaal, bewijzen en mogelijkheden.
Omgekeerd stelt Wim MJ. van Binsbergen dat filosofie in veel grotere mate een
empirische wetenschap is dan filosofen bereid zijn toe te geven. Zijns inziens zou
het de filosofie goed doen wanneer zij vanwege de empirische dimensie van haar
praktijk een grotere premie zou leggen op methode en een kleinere op originaliteit.
Hij beargumenteert dit aan de hand van allerlei intrigerende vragen waarmee de interculturele filosofie zich geconfronteerd ziet.
Wie op straat zijn ogen de kost geeft en er zijn oren te luister legt, ontdekt dat
daar al gefilosofeerd wordt. Dit eerste-ordefilosoferen is volgens Petran Kockelkoren
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het vertrekpunt van de empirische filosofie. De filosofische vraagstelling begint met
etnografisch onderzoek naar plekken waar filosofie impliciet reeds aanwezig is.
Maar de empirische filosofie laat het niet bij een etnografische beschrijving van dat
eerste-ordefilosoferen. Er volgt nog een cultuurkritische reflectie. Kockelkoren illustreert dit aan de hand van de Tuppcrware-boom van weleer.
Lynsey Dubbeld heeft de publieke controverse over iegionellosis geanalyseerd
die ontstond toen in 1999 meer dan twintig mensen aan deze ziekte stierven. Naar
aanleiding van. deze controverse zet zij op een rijtje wat de mogelijkheden en beperkingen van internet zijn bij het vormgeven van de openbaarheid. Bovendien vraagt
zij zich af of de traditionele concepties van de openbaarheid toereikend zijn om de
nieuwe horizon die internet biedt adequaat te beschrijven.
Empirisch filosofen vinden zich. in de stelling dat filosofie radicaal immanent is.
Transcenderen zou onmogelijk zijn. Volgens René Gabriels is deze stelling net zo'n
toverformule als simsalabim: in de sprookjeswereld kom. je er ver mee, maar in de
harde werkelijkheid niet. Empirisch onderzoek laat juist zien dat transcenderen in
zekere zin aan de orde van de dag is. Gabriels houdt een pleidooi voor een zorgvuldig gebruik van grote woorden als waarheid en rechtvaardigheid, en beargumenteert waarom de empirische filosofie te ver doorgeslagen is in het detranscendentaliseren van de filosofie.
Er worden vervolgens twee proefschriften besproken die beschouwd kunnen.
worden als proeven van empirische filosofie: de proefschriften van Ant Lettinga en
Kor Grit. Pieter Boeie ten slotte bezocht een conferentie over The Role of Intellectuals in
the Public Sphere die op 24 en 25 februari 2000 in Beiroet werd gehouden. Hij schreef
daarover een impressie die niet alleen de problemen van intellectuelen uit de Derde
Wereld onder de aandacht brengt, maar ook de wijze waarop zij dikwijls met een
universalistisch gedachtegoed in hun achterhoofd rekenschap proberen te geven
van de context waarin zij werken.
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