Redactioneel

Zoals de oplettende lezer reeds had kunnen vermoeden - het vorige redactioneel besloot immers met de suggestie dat Knszseen m e depassageonderging - heeft zich bij
Krisis een verandering voltrokken. In dit redactioneel een uitleg, een reconstructie,
een veraiitwoording zo u wilt, in ieder geval een bezinning op beneden paden en
nog te volgen koersen.
Ktisisis sinds 1980 autonoom, dat wil zeggen in eigen beheer, uitgegeven dooi de
Stichting voor Filosofies Onderzoek/Knsis Dat betekende in de piakrijk dat de
achtkoppige redactie de veranrwoordelijkheid droeg voor het gehele productieproces. We bedachten themanummers, beoordeelden kopij, redigeerden arnkelen, corrigeerden drukproeven en organiseerden hij tijd en wijle een discussiebijeenkomst
n de Balie Maar we delibereerden ook over de compatibiliteit van DOS- en Applemachines en de kosten van een nieuwe printer, we verdiepten ons in spellingsregels,
onderhielden contact met drukker en vormgeefster, regelden advertenties en he7orgden ( i n h s r e r d a m althans) het nieuwste nummer eigenhandig, als fietskoeiiers
avant la lettre, bq de boekhandel. Tot voor enkele jaren waren er zelfs driemaandelijkse 'inpakavonden', waar een ieder werd opgetrommeld o m het nieuwe nummer
verzendklaar te maken. De charme van dit 'autonomisÃ¯ne(toen geheel in oveieenstemming met het linkse levensgevoel) was vooral gelegen in onze volstrekte onafhankelijkheid van gevestigde financiele en organisatorische belangen van uitgevers,
faculteiten of filosofische beroepsorganisaties.
Die romantiek van de marge hebben we lang gekoesterd. Maar tijden verandee n Het (zelf)heeld van Krzsisals een marginaal tijdschrift bleek minder en minder
n overeenstemming met de positie die het blad werkelijk inneemt. Bovendien zijn
de leden van de redactie inmiddels wel degelijk gebonden aan (en door!) piofessionele verplichtingen. De romantiek van de filosofische vrienden- en vriendinnenclub
die een tijdschrift runt, verdraagt zich steeds moeilijker met bijvoorbeeld de publicatiedruk die het bestaan van de academicus tegenwoordig tot een s~rvzvalofthefittest m,â€¢akBovendien is het publiek voor filosofische tijdschriften weliswaar gegroeid, maar de concurrentie is eveneens verscherpt Minder dan voorheen is er een
vaste groep lezers die vanzelfsprekend steeds weer hetzelfde blad ter hand neemt.
Het vraagt dus meer tijd en energie om een tijdschrift op 'de markt' te brengen dat
een eigen p b l i e k aan zich weet te binden. Of, om m marketingjargon te blijven:
ook Krisis kampt met het probleem van de zwevende, calculerende lezer
Wij hebben dan ook besloten om op zoek re gaan naar een professionele uitgever,
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en er een gevonden. Vanaf dir nummer zal Krisis worden uitgegeven door Uitgeverij
Boom. Net als voorheen stelt de redactie her blad samen, maar Uitgeverij Boom
draagt nu zorg voor de vormgeving, productie, distributie, promotie, verkoop en
abonnementenadministratie. De lage abonnementsprijs van Krisis, mogelijk gemaakt
door het vele vrijwilligerswerk, zal stapsgewijs opgetrokken worden naar het niveau
van andere, soortgelijke periodieken. Een vernieuwde Kruis krijgt u ervoor terug.
Een historische stap als deze is natuurlijk een uitgelezen moment voor een terugblik.
Wat stond de oprichters zeventien jaar geleden voor ogen, toen zij zich door het oproerige Amsterdam van de kroningsdag (30 april 1980) drongen om te kunnen vergaderen over de inhoud en redactionele lijn van hun blad in wording? Uit het 'Redactioneel' van Krisis nummer I, dat in mei 1980 verscheen, spreekt het elan van een
aantal jonge, bevlogen en bovenal 'kritische' filosofen, die meenden dat het gezapige
en 'liberale' klimaat van de 'alleraardigste debatmgklub' die de Nederlandse filosofengemeenschap volgens hen was, nodig eens dooreen geschud moest worden. De
filosofie zou meer op een strijdtoneel moeten gaan lijken, waarbij de opposanten er
niet bij voorbaat voor zouden terugdeinzen 'parnjdig' te zijn. De redactie van het
kersverse tijdschrift voor filosofie verbond zichzelf uitdrukkelijk met 'de linkse beweging in Nederland', in het bijzonder met de progressieve studentenbeweging. Het
waren met name de relaties tussen de filosofie en de vakwetenschappen enerzijds, en
de 'politiek-ideologiese', maatschappelijkeverhoudingen anderzqds die de eerste redactie van Kruu ter harte gingen. Het is onzin, zo stelde zij, aanspraak re maken op
filosofische zuiverheid': zelfs de abstractste theorie bevindt zich in een arena van
conflicterende belangen. Bovendien is die filosofische onpartijdigheid altijd geworteld in 'de reele maatschappelhke tegenstellingen'. Een filosofie die dar ontkent, was
volgens de oprichters van Krisis als 'een kat in gevecht met z'n eigen staart'; een amusant schouwspel, maar maatschappelijk weinig relevant.
Met de naam Knsis wilde de redactie de onverschilligheid van het bestaande Nederlandse filosofische bolwerk ten opzichte van de rede maatschappelijke en politieke crises aan de kaak stellen. In Krisis zouden die denkers aan het woord komen voor
wie de verwevenheid van wetenschap en politiek een vanzelfsprekend onderwerp
van onderzoek was. Maar de naam Krisis gaf ook aan dat de rol van intellectuelen in
de linkse beweging nier meer vanzelf sprak; het denken in termen van een 'voorhoede' was al aan het wankelen gebracht. Kmts moest wel een platform worden voor de
linkse beweging, maar vooral ook een vrijplaats voor filosofen en andere inrellecruelen om vanuit een basaal maatschappelijk engagement te onderzoeken welke bijdrage zij aan de progressieve zaak konden leveren; 'partijdigheid in de theorie', zoals
dar in her toenmalige jargon heette, met grote nadruk op versterking van 'een meer
direkte, meer organisatoriese relatie russen blad en beweging'.
Vanuit deze optiek werden dan ook 'medewerkersdagen' georganiseerd waarop in
principe elke geinreresseerde welkom was om mee te praten over de redactionele
koers. Er onistonden Kruis-werkgroepen, eerst rondom thema's als 'ideologietheorie', 'feminisme en filosofie', 'alternatieven in de wetenschap', en 'stromingen in her
marxisme', later onder algemenere noemers als 'culmurfilosofie' en 'politieke filosofie'. O p die manier wildeKnsis de banden met 'de' beweging, met denkers en doe-

nets buiten het strikte domein van de academische filosofie, stevigverankeren Een
en ander resulteerde, behalve in heftige discussies over de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, in een ondogmatische aandacht voor nieuwe auteurs, onorthodoxe kwesties en in een verbreding van het traditionele politieke en
sociaal-filosofische onderzoeksterrein Na de verwerking van het Aithusseriaanse
marxisme m de eerste nummers, werd het werk van Arendt, Rony, Foucault, Lefort,
Habermas, Lyotard en vele anderen verkend. De discussies tussen modernen en
postmodernen, de eerste aanzetten tot het onderzoek naar de technologische cultuur, de exploratie van het grensgebied tussen filosofie en literatuur - het is allemaal
in de jaargangen van Krisis terug te vinden.
Wat de oprichters van Knsu wellicht niet hebben voorzien, is dat hun blad de voorbode zou gaan vormen van een verbiede en de laatste tijd zelfs explosief groeiende
belangstelling voor filosofische reflectie. Sinds 1980 is er een reeks rijdschriften op de
markt gekomen voor een niet-academische beoefening van de filosofie, gencht op
een groot publiek De afdeling filosofie in de boekwinkels breidr zich gestaag uit. De
boekenbijlagen van de kranten staan er vol van. De verbeelding van het denken, de
geillustreerde encyclopedie van de filosofie van Bor en Petersma, verkocht het afgelopen jaar beter dan Nico ter Lindens populaire hervertellingvan de bijbel enmaar
net iets minder d.m Irene von Lippe-Biesterfelds Dialoog met de natuur. Waar die
drang naar filosofie ook vandaan komt - een behoefte aan zingeving en spinmaliten, het einde van het tijdperk waarin wetenschappelijke kennis de hoogste wijsheid
was, de behoefte aan visie in een onoveitichrelijke periode na het einde van de ideologie - filosofie is ongekend populair.
Dit alles kun je betreuren of toejuichen, in ieder geval noopt het tor reflectie op
de eigen bezigheid, zoals in de redactionele kolommen van Knsisde afgelopen jaren
ook veelvuldig, door auteurs van divets pluimage, is gedaan. Ongeachi de vele memngsverschillen meenden alle auteurs dat na een levensbeschouwelijke fase in de jaren vijftig en een maatschappi~kririschefilosofie in de laren zestig en zevering, een
fragmentatie van de discipline is opgetreden. Filosofen houden zich tegenwoordig
inet ver uiteenlopende zaken bezig: ze begeven zich, al of niet met opzet, buiten het
terrein dat tot dan toe bij uitstek tot het domein van de filosofie werd gerekend. Zoals Lolle Naiita in de opening van dit debat aangaf, is sinds de jaren tachtig 'context'
wellicht rot het steekwoord van de contemporaine filosofiebeoefening uitgegroeid.
Lr zijn weliswaar nog steeds filosofen die het stellen van de wezenlqkevragen over de
verhouding van het denken tot de wereld en het geven van funÃ¡amenteleantwoor
den aangaande de werkelijkheid en her bewustzijn, als kern van de filosofie beschouwen. Dat neemt met weg dat het sooi t auteurs dat veelal in Krisisschrijft aan bovengenoemde fundi-filosofen steeds weer de vraag stelt naar het domein waarvoor filosofische vragen en antwoorden gelden, het perspectief van waaruit ze geformuleerd
zijn en de code die nodig is om de betekenis ervan te ontcijferen. In dit opzicht is
het credo van de Kr~fis-oprichtersdat 'zuivere filosofie' een hersenschim is, in al die
jaren van haar bestaan een duidelijke leidraad gebleven.
Terwijl de kritiek op bepaalde wijzen van filosofiebeoefening tussen het eerste en
het viffenzestigste nummer van Krtsij dus nier wezenlijk is veranderd, zijn er in de
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loop der jaren tal van alternatieve benaderingen uitgeprobeerd. Er zou vermoedelijk
een aardige reconstructie te maken zijn van meer en minder vluchtige trends in de
politieke, sociale en cultuurfilosofie van de laatste decennia, door de jaargangen van
Krisis te analyseren. Daar zullen we ons nu niet aan wagen. Minstens zo interessant
is namelijk de vraag waarom het eigenlijk zo'n moeite kost een levensvatbaai alternauefte formuleren. De reden daarvoor zou wel eens inherent kunnen zijn aan het
type kutlek dat Kmis-filosofen al die jaren hebben voorgestaan.
De wending naar d e context van de filosofie is immers bepaald problematisch.
Hoe meer de gedachte ernstig wordt genomen dat de 'geschiedenis' van de filosofie
er iets toedoet, hoe minder die filosofie zelf er uiteindelijk roe zal doen. Zoals ook
uit voornoemde discussie in Krisis hinkt, dreigr het plaatsen van filosofische noties
n de context waarin zij zijn opgekomen, ze op den duur alle relevantie voor andere
q d e n te ontnemen De reductie van de geschiedenis van de filosofie rot een subdiscipline van de cultuur- en maatschappqgeschiedenis kan ertoe leiden dat ouder
werk uiteindelijk nog slechts van antiquarisch belang zal blijken. Een dergelijke
contextualisering vernietigt de filosofie als traditie. Filosofie lost zo als het ware op
in haar onderscheiden historische manifestaties, zonder verband of eenheid. Anders
gezegd. de arm-canonieke filosofie die Kmisaltijd heefr voorgestaan zou op de lange
duur niet alleen tot de vernietiging van de canon kunnen leiden, maar ook rot de
onmogelijkheid van her ontwerpen van een tegencanon, van een filosofie die met
rijd- en plaatsgebonden is
Zou', 'kan', 'op den langen duur', 'uiteindelijk' - het hoeft dus niet. Momenteel lijken er vier wegen open te staan. De eerste is die van de nioedwillige ontkenning van
de historistische wending binnen de filosofie. Zij viert in Nederland nndei een nietfilosofisch geschoold publiek hoogtij, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de ongekende
populariteit van heruitgaven van klassieke filosofen, maar ook uit de toenadering
tussen filosofische activiteiten en New Age-spiritualiteit. Degenen die dergelijke
bruggetjes bouwen, bedrijven een ahistorische filosofie waarin de grote woorden
niet worden
de toonzetting radicaal is en de apocalyptische telos, of dan
toch tenminste een of ander ultiem zmgevingsmoment, nooit ver weg. H u n cultuurdiagnoses lijken intussen verdacht veel op de aankondigingen van de ondergang
van de cultuur mr de jaren dertig en vijftig van deze en o p de pessimistische uitingen
van het fin de siÃ¨clvan de negentiende eeuw De vraag dringt zich dan o p waarom
her nieuws van die ondergang nog steeds niet tot iedereen is doorgedrongen. Belangrijk is het echter niet, want eerlijk gezegd heeft de redactie van Krisis, en naar zij
vermoedt ook haar lezerspubliek, niet langer het geduld om op een antwoord re
wachten.
Ook aan de universiteit zijn er trouwens nog altijd zulke rijdlozen. de filosofen in
klassieke zin, die sferen van eeuwigheid bewonen. Geduldig proeven ZIJ de edities,
zorgzaam koesteren zij de annotaues, bescheiden voetnoten plaatsend bij her nimmer eindigende gesprek der heren. Van identiteitscrises, de paradoxen van de histoiisering hebben zij -geliikzaligen -geen weet. Vermoedelijk behoort Krmsin deze
kringen dan ook niet tot de meest gelezen tijdschriften,
De tweede uirweg is die van het archeologische pretpark. Die komt erop neer dat

de geschiedenis van de filosofie welbewust als een schatkamer aan inzichten en
denkbeelden wordt gezien, waaruit men naar believen kan putten, zonder zich al te
veel te hoeven bekommeren om anachronismen en historische antecedenten. Z o
wordt in veel werk uit de overigens productieve hoek van politieke filosofen en erhici uitgebieid verwezen naar groten uit de canon Hedendaagse controversen worden
uitgevochten via de band van de exegesevan Lockes Secondtreatiseen Rousseaus Du
c o n m t soczdl de academische standing wordt opgevijzeld door geleerde referennes
aan her werk van Hobbes, Kant of Mill. Dergelijk mstiumenteel gebruik van klassieke teksten levert soms wel degelijk interessante gezichtspunten op, maar verhoudt
zich moeizaam tot de hisronogiafische wending van de filosofie Zo zou de herleving van her repubhkamsme bijvoorbeeld ondenkbaar zijn geweest zonder de gederailleerde reconstructies van het veertiende- en vijftiende-eeuwse Florentijnse polirieke denken door John Pocock en Quentin Skinner. D e toepassing van dar gedachtegoed op de discussie ovei de constitutie van de sociale rechtsstaat dreigt evenwel al
gauw te vervallen in anachronismen Hoewel ook Krisis bij tijd en wijle graag zo'n
histonscli juweeltje onbekommerd meepikr, moer gezegd dar de spanning tussen
historisch instrumentalisme en historisch anachronisme een evenwichtskunst vere i s ~waaiover maar weinigen beschikken. Als her goed wordt uirgevoerd, vinden ook
wij het adembenemend
Deze beide wegen mogen dan geen uimegen zijn, ze drukken ons eens re meer
op de grenzen van de contextualisenng van de filosofie. Wordt zij tot een verzameluis hererogene uitdi ukkingen van opeenvolgende tijdvakken gerediiceei'd, dan verdwnnt ZIJ ofwel in de geschiedschrijving of wordt vervangen door een moedwillig
presentisme Zondei context gaat het nier, maar mee coiirexr alleen lukt het op den
duin ook niet.
Een derde oplossing voor de dieigende teloorgang van de filosofische canon, die
veelvuldig in Knsis gepiakt~eerdwordt, probeert daarom los te komen van de-filosofie-als-inhoud-gekluisterd-aan-een-conrexr. van een zelfstandige discipline met
een eigen domein, naar filosofie als insrrumenrarium - eventueel aangevuld met een
handleiding en wijze raad voor de gebruiker. Filosofie wordr op die manier tot een
veelzijdig inzetbaar vermogen dar nier eens zozeer door srudie, maar vooral door oefening gekweekt wordt. Bovendien kan filosofie op alle mogelijke terreinen worden
losgelaten. Haai nut beperkt zich nier langer tor de wereld van de ideeen; de onttakeling van de hierarchie van 'denken' boven 'zijn' kernstuk van de canon - wordt
blijmoedig omarmd, omdat de filosofie zich ook staande zal weten te houden in de
maalstroom van het echte leven D e interessantste resultaten heeft deze benadering
gehad in het constructivistische onderzoek, dar in de laatste jaargangen van Knsn
bijvooiheeid artikelen opleveide over bejaarden, Haagse hopjes, bloed en de beoordelingscnteria van NWO.
Maar hoe interessant ook, ook hier zit een addertje onder het gras. Deze empirische wending, zoals deze weg genoemd kan worden, parasiteert op een in brede
kung aanvaard idee, dat conceptuele analyse bij uitstek het instrument van de filosoof is. Anders dan dooi filosofen uir voorgaande generaties, wordt deze techniek
door hedendaagse constructivisten nier esseiitiiilistisch (of her moest strategisch
zijn) opgevat, als het middel tot de reconstructie van ware betekenissen, maar histo-
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risch en empirisch, als reconstructievan de betekenisvan concepten in een bepaalde
context voor een bepaalde groep, vanuit een specifiek peispectief. O p dat punt
dreigt een vergelijkbaar gevaar als in de historische contextuahsering van de filosofie.
Filosofie wordt zo een variant van de sociale wetenschappen, die in plaats van de data van sociaal-wetenschappelijkemeerinstrumenten die instrumenten zelf als data
beschouwt. Dergelnke theoretische verfijningen vervullen een onmiskenbare kritische functie ren opzichte van her (crypto-)positivisme van de meeste sociale wetenschappers. Maar het verschil tussen filosofie en sociale wetenschap verdwijnt als
voor beide empirische argumenten als doorslaggevend worden beschouwd (ook al
ligt de empirische grondslag van het onderzoek ergens anders dan vooiheen).
De vierde uitweg ten slotte is eveneens een oneigenlijke. Net als de empirische
valt zij niet aan, noch wijkt zij terug. In plaats daarvan wijkt zij uit. Haar grondhouding is er een van verzet. Maar anders dan de 'empirische uitweg keenzij de filosofische traditie niet de rug toe, om in plaats daarvan devakwetenschappen 'kritisch' te
omarmen. Zij legt zich nier neer bij de histoiiografische versmalling van de filosofie.
Lustig put zij uit het archeologisch pretpark van de filosofische canon en bedrijft ZIJ
anachronisme, maar ook buigt zij zich ernstig over de historische context van dit of
dat idee, m de hoop het historisch gebruik ervan beter te zullen begrijpen. Uiteindelijk is filosofie in deze opnek evenwel een vrijplaats waar eigentijdse vraagstukken gelijkheid en verschil, aitonomie, multiculturalisme, de grenzen van het constructivisme en wat dies meer zij - op een eclectische manier, in een cocktail die morele,
esthetische en empirische niveaus doelbewust met elkaar vermengt, bediscussieerd
kunnen worden. In Feite is dat de aloude lol van de intellectueel, een professionele
dilettant die zijn cultureel en cognitief kapitaal op de markt van publieke en politieke, en tegenwoordig dus ook- academische meningsvorming te gelde tracht te maken.

dat het in opeenvolgende jaargangen
in Krms met enige regelmaat spraakmakende en belangwekkende artikelen verschijnen is waaischijnlijk JLIISChet gevolg van de moeizame verhouding tot de traditie en
de filosofie. Zonder die spanningsverhouding was het niet gelukt.
Krzsixblijft er intussen aan hechten een vorm van filosofie te bedrijven die het engagement van haar voorgangers in ere houdt maar dan aangepast aan de jaren negeinig. Dus: lokaal, contextueel, tijdelijk en eindig, zonder dat de grote idealenvan
vrijheid, gelijkheid en autonomie aan irrationeel esthericisme en conservatief elitisme ten onder gaan Daarom blijft Krzsishoe dan ook: Tijdschrift voorfilosofie.

