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DE DOMINANTIE VAN DE ANALYTISCHE FILOSOFIE : EEN INSTITUTIONELE VERKLARING

Dr. Ir. Krist Vaesen (Eindhoven)
In dit thema kijken we naar hoe de analytische filosofie, sinds de jaren 40 van de vorige eeuw,
dominant werd in de Anglo-Amerikaanse wijsbegeerte. De standaard verklaring voor deze
dominantie is dat analytisch filosofen andere benaderingen (bv. idealism, pragmatisme)
argumentatief te lijf gingen, en hierin zeer succesvol waren. Ik zal laten zien dat deze standaard
verklaring maar ten dele klopt. We zullen zien dat analytische filosofen zeer goed waren in het
bemachtigen van belangrijke posities binnen het wetenschapsbedrijf, en hun bekomen macht
gebruikten om andere benaderingen te marginaliseren. In de eerste lezing zullen we het hebben
over de bijdrage die analytische filosofen leverden aan dit marginalisatie-proces in hun hoedanigheid
als hoofdredacteuren van prominente filosofische tijdschriften; in de tweede doen we hetzelfde,
maar focussen op hun bijdrage in hun hoedanigheid als onderzoeksfinancierders. Verder zullen we
kijken naar hoe het wetenschapsbedrijf anders kan ingericht worden, zodat de macht van redacteurs
en de invloed van wetenschapsfinanciering wordt ingeperkt.
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