zelf wil laten spreken. Toegespitst op Peirce: hanteren we als criterium dat een auteur
alleen als fenomenoloog aangeduid mag worden als hij uitgebreid heeft gereageerd op
Husserl, dan hoort Charles S. Peirce inderdaad ‘het minst van alle besproken filosofen in
het rijtje fenomenologen thuis [...]’. Dat wordt in de inleiding ook onderstreept. In mijn
artikel schenk ik overigens veel aandacht aan de relatie tussen Husserl en Peirce, en maak
ik duidelijk in hoeverre ze op de hoogte waren van elkaars werk. Maar of een auteur als
fenomenoloog beschouwd moet worden, hangt niet alleen af van zijn relatie tot Husserl,
maar ook en op de eerste plaats van de inhoud van zijn denken. Concentreren we ons op
die inhoud, dan zien we, zoals ik heb proberen aan te tonen, dat Peirces denken niet
alleen wezenlijk fenomenologisch is, maar ook door Peirce zelf expliciet als een fenomenologie wordt aangeduid en ontwikkeld. Bovendien is het niet toevallig dat Spiegelberg
in zijn belangrijke boek over fenomenologie een hoofdstuk wijdt aan Peirce.
De bundel probeert aandacht te vragen voor een oriëntatie in het denken die de laatste jaren
naar de achtergrond leek te verdwijnen. Ook de discussie over wie er wel of niet bij deze
oriëntatie hoort, is een teken van de hernieuwde aandacht voor deze belangrijke oriëntatie.

Dupliek Bas Levering
Bas Levering
De reactie van Ciano Aydin op mijn bespreking van zijn interessante bundel is niet de
krampachtige verdediging die je in reacties op recensies al te vaak tegenkomt. Ze vormt
een welkome aanvulling op mijn bespreking. Over onze verschillen in inzicht kan de lezer
nu zelf oordelen. Aydin heeft me in een begeleidend schrijven bij zijn repliek ook nog eens
voor een aantal spellingsslordigheden in mijn recensie behoed. Dank daarvoor.

Actieonderzoek positief gestart
Ben Boog
Reed, J., Appreciative Inquiry. Research for Change. London: Sage, 2007, 219 pagina’s,
isbn 1-4129-2747-1, £ 23.

Appreciative Inquiry als veranderinstr ument of
(actie)onderzoeksb enadering
In dit boek wordt een gerenommeerd instrument voor organisatieontwikkeling en -verandering omgezet in een meer algemene onderzoeksbenadering, waar onderzoek en
veranderingsgerichte interventie in samengaan. De schrijfster wil een nieuw instrument
toevoegen aan het koffertje van de onderzoeker. Ikzelf herken Appreciative Inquiry – voortKWALON 38 (2008, jaargang 13, nr. 2)
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