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Als socioloog, en als iemand die zich intensief heeft beziggehouden met de socio- 
logie van onderwijs en communicatie, valt het me nogal moeilijk om kennis over te 
dragen, van wat voor soort ook, zonder mezelf af te vragen of het eigenlijk wel 
kan om ergens binnen te vallen met een tekst die je van 'e voren hebt opgesteld en 
vervolgens op verschillende plekken voorleest Lezingen zijn in wezen repetitieve 
produkten. Ik houdt niet erg van die om~bu~-ieZingen die overal kunnen worden 
gehouden, van Vladivostok tot San Diego. Maar hoe moet dan wkl worden vol- 
daan aan de elementaire vereisten van een vorm van communicatie die niet eens 
hoeft te lukken, maar hopelijk minder mislukt dan meestal het geval is? 

In de oudheid bevonden zich de Sofisten. van wie Plato ons meedosenloze 
portretten schildert, in een situatie die sterk doet denken aan de mijne. Ze kwamen 
aan in een stad waar ze tegelijkertijd bekend en onbekend waren. Ze werden met 
veel lawaai aangekondigd, er werd publiciteit voor ze gemaakt, er waren impres- 
sario's die zeiden: "Straks is Empedocles bij mij aan huis, dat mag je niet missen; 
je zal zien, hij gaat heel bijzondere dingen zeggen." Bij zulke gelegenheden hielden 
de grote Sofisten wat ze een epideixis noemden, wat we kunnen vertalen met 'ex- 
hibitie' of 'voorstelling': ze voerden een show op. Ze schreven praalteksten, 
showteksten, uiterst beknopt en doortimmerd, een soort synopsis waarin ze hun 
hele gedachtenwereld probeerden samen te vatten. 

Een situatie als deze, waarin men een 'ausseralltagl' :he' boodschap verkon- 
digt, zoals Max weber zou zeggen, een boodschap die buiten de normale routine 
valt, is een profetische situatie, waarbij de profeet dat buitengewone personage is 
dat verschijnt. outreedt. en vervoleens weer verdwijnt. Hii bevindt zich in de dis- . . .  
continuÃ¯teit Daarom ishij profetisch: hij gaat weer weg. lict is de tegensiclling 
tussen de profeet en de priester, of die tussen uuctor en lector : de auctor is bui- 
tengewoon, discontinu, niet-repetitief. Hoe valt er dan te ontkomen aan de ver- 
leiding van het buitengewone, van de show, van de intellectuele happening ? 

Wat me in de epideixis gerechtvaardigd lijkt, tenminste als we ons niet willen 
begeven in het gebied van de magie maar in dat van de rationaliteit, is de doelstel- 

* 'Penser les limites' is de inleiding opvier Lqons de sociologie die Pierre Bourdieu gaf op 15 
en 18 december 1989 aan het Maison Descartes in Amsterdsrn Bewerkina en vertalina' 
Rokus Hofstede en Dick Pels. 



ling om een globaal overzicht te geven dat het lezen vergemakkelijkt, iets waardoor 
men anders gaat lezen; een soort initiatie die meer is dan alleen een samenvatting, 
en die er bij wint wanneer hij door de auteur zelf wordt gegeven. Daaromis een 
gewone lezing ook niet genoeg. Een lezing is immers iets wat wordt voorgelezen. 
Wat is de zin daarvan? Vaak zeg ik: "Ik wordt gevraagd voor een lezing aan de 
universiteit van San Diego. Waarom stuur ik er geen cassettebandje heen? Een 
bandje en een acteur die er gebaren bij maakt?" Om van een lezing meer te maken 
dan een lezing moet de lector iets anders zijn een gewone lector, moet hij probe- 
ren een beetje auctor te zijn, en profiteren van het bijzondere karakter van de situ- 
atie. 

Als je nadenkt over communicatie, over wat het betekent een tekst voor te lezen of 
een verhaal aan te horen, kom je al snel tot een paar vrij eenvoudige gedachten 
waarover iedereen het eens is: dat het begrip van een tekst van Erasmus of van een 
college van Habermas, of van wat ik nu aan het zeggen ben, des te adequater zal 
zijn naarmate de categorieenvolgens welke het verhaal is gestructureerd dichter 
staan bij de categorie'n met behulp waarvan het wordt ontcijferd Het fundament 
van een theorie van de adequate ontcijfering van filosofische of literaire teksten ligt 
in een dubbele historisering . Om aan de geschiedenis te ontsnappen is er para- 
doxaal genoeg geen andere uitweg dan te historiseren. His tor ise~g is iets wat op 
het eerste gezicht relativerend werkt, maar is in feite een middel om aan de relativi- 
teit te ontsnappen. 

Het spreekt voor zich dat de denkstructuren die ik in werking zet in mijn ver- 
haal, de opposities die ik erin laat figureren, historisch geconstitueerd zijn. De 
denkcategorieÃ« met behulp waarvan u zult begrijpen wat ik ga zeggen kunnen op 
hun beurt worden gesitueerd en gedateerd. Een 66n van de manieren om de ken- 
nisoverdracht onder controle te krijgen is om degene die spreekt en degenen die 
luisteren bewust te maken van de categorieÃ« met behulp waarvan boodschappen 
worden verzonden en ontvangen. Het is al een belangrijke bijdrage aan elke vorm 
van communicatie, en vooral aan elke vorm van pedagogie, als er wordt gezegd: 
'Denk eraan dat degene die tot je spreekt categorieÃ« en denkstructuren hanteert, 
en dat je dat zelf ook doet wanneer je bepaalde dingen begrijpt of denkt te begrij- 
pen." Misverstanden zijn het hardnekkigst wanneer zij niet als zodanig worden 
herkend. Voor onbegrip is  er een eenvoudige remedie. Je kunt zeggen: "Herhaal 
dat nog eens, kun je dat nog eens uitleggen?" Maar tegen wanbegrip of schijnbaar 
begrip is geen kruid gewassen. 

In het vervolg probeer ik een aantal principes uiteen te zetten die mijn onder- 
zoekswerk hebben geleid en die misschien niet onmiddellijk vanzelf spreken. 
Daarbij leg ik de nadruk op uitgangspunten waarvan ik denk dat ze niet worden 
gedeeld en dus problemen opleveren. Wat ik zeg heeft sterk te maken met het feit 
dat ik het zeg in het buitenland. Ik geloof dat wij allemaal provincialen zijn die op- 
gesloten zitten in een intellectuele traditie, en dat het intellectueel etnocentrisme in 
een of andere gedaante bij ieder van ons op de loer ligt. Misschien is dat zo omdat 



de classificatiesystemenwaarmee we de werkelijkheid ordenen voor een deel het 
~rodukt ziin van scholaire tradities. Een modemeversie van de theorie van het na- 
rionale karakter - die volstrekt passÃ is, hoewel men in het dagelijks leven voort- 
durend stuit op nationale verschillen zonder dat men ze weet te benoemen of ana- 
lyseren - zou daarom volgens mij moeten beginnen met een theorie van onderwijs- 
stelsels en de manier waarop deze onze begripsstructuren vormen en onze taxino- 
mieÃ« opbouwen. 

Er bestaat een beroemd artikel van Durkheim en Mauss, Les formes Ã©lÃ©menra 
res de la classification , Ã©Ã van de mooiste teksten uit de sociologische literatuur, 
waarin zij vooruitlopen op de allernieuwste ontwikkelingen binnen het structura- 
lisme. Ze laten zien dat men in het denken van archaÃ¯sch samenlevingen dualis- 
men en opposities aantreft - 'warm/koud', 'Oost/West', 'droodnat' - en dat deze 
basisdichotomieÃ« het gehele denken en de gehele praktijk ordenen. Deze opposi- 
ties worden vervolgens op van alles en nog wat toegepast, bijvoorbeeld om de te- 
genstelling te kunnen denken tussen zon en maan, tussen kikker en pad, of zelfs 
(maar dat is al problematischer) tussen tarwe en gerst. Ons eigen geleerde denken 
dat zich vrij waant van elke dwang zit vol met tegenstellingen van dit type - en ze 
zijn even goed of even slecht gefundeerd. De tegenstelling tussen kwantitatieve en 
kwalitatieve sociologie komt bijvoorbeeld dicht in de buurt van de tegenstelling 
mannelijk/vrouwelijk. 

Op ieder moment bestaan er dus in de hoofden van denkers en van hun publiek 
dergelijke opposities, die functioneren als het meest absolute systeem van censuur, 
omdat ze net als de Kantiaanse categorieÃ« het denken zelf structuren en dus hui- 
tengewoon moeilijk te denken zijn. Dat wil zeggen dat het een fundamentele taak 
van de sociale wetenschap is, als zij tenminste niet domweg positivistisch wil zijn, 
om de denkstructuren van de denker te denken. Dat het bijvoorbeeld w moeilijk is 
om de staat te denken, komt omdat wij allen staatsdenkers zijn: de staat zetelt in de 
hoofden van de denkers zelf. Zo grof gezegd lijkt zo'n uitspraak in de lucht te 
hangen; maar aan de teksten van iemand als Durkheim is goed af te lezen hoezeer 
zijn denken over de staat wordt bepaald door het feit dat hij een ambtenaar was in 
overheidsdienst. 

Wij worden dus voortdurend bedreigd door een vorm van intellectueel etno- 
centrisme die ervoor zorgt dat historisch gevormde denkcategorieÃ«n die vaak sa- 
menhangen met het onderwijs dat we hebben gevolgd, de plaats gaan innemen van 
ons eigen denken. Het onderwijsstelsel is een machtige producent van taxinomie- 
Cn. Om mijn collega's te pesten zeg ik daarom graag dat het grootste obstakel voor 
de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken het professorale onderwijs is. 
Professoren die in plaats van openheid, souplesse, elasticiteit en pluriformiteit te 
doceren hun tijd verdoen met het opstellen van dichotomieÃ« en classificaties. Hier 
stuiten we op een tegenstrijdigheid van het denken zelf: wie niet intellectueel ge- 
vormd is denkt sowieso niet veel, en wie dat wel is loopt het risico niet zelf te 
denken maar gedacht te worden. Een professor is onmisbaar, maar tegelijkertijd 
ook heel gevaarlijk. Iemand waar we niet buiten kunnen, maar ook iemand voor 
wie we vreselijk moeten oppassen. Dat is mijn boodschap aan de jeugd ... Ik zeg 
het met een lach, maar het is wel degelijk een ernstige zaak. 

De essentie van wat ik wil overdragen is dit. De sociologie die (overigens te- 



recht) wordt aangeduid als de wetenschap die de mensen hun sociale bepaaldheid 
laat zien, bezit een formidabel bevrijdend potentieel wanneer zij kan worden toe- 
gepast op het denken van sociologen zelf. Men zegt van mijn sociologie vaak dat 
rij deterministisch is; misschien omdat rij nauwkeuriger werkt dan andere sociolo- 
gieÃ« en geihteresseerd is in determinismen die men doorgaans over het hoofd ziet: 
de specifieke determinismen waarin het denken van de denkers gevangen zit. Om- 
dat zij zich op een bijzondere manier vrij voelen, ergeren rij zich ook bijzonder aan 
een sociologie die hen te kijk zet als op een bijzondere manier gedetermineerd. De 
beruchte relativistische cirkel, die zich in de sociologie juist w sterk manifesteert 
omdat zij ons er steeds aan herinnert dat er niets kan worden gedacht zonder denk- 
middelen die sociaal zijn geconstitueerd, is ten opzichte van die dwang juist een 
buitengewoon effectief middel tot bevrijding. Ten eerste wijst zij op het bestaan 
ervan, wat al het begin kan zijn van een mogelijke bevrijding; ten tweede levert ze 
de middelen om die dwang te objectiveren en daarmee tot op zekere hoogte te be- 
heersen. 

Wat ik nu in enkele snelle streken wil schetsen is de epistemologische traditie 
waarin ik ben begonnen te werken en die voor mij was als de lucht die ik inadem- 
de, dat wil zeggen iets dat vanzelf sprak. Het is een nogal locale traditie die ver- 
bonden is met Franse namen: KoyrÃ© Bachelard, Canguilhem, en als men nog 
verder temggaat: Duhem. Men zon de historische ontstaansgrond hiervan moeten 
onderzoeken, want het betreft hiet geenszins een nationaal mirakel, maar zonder 
twijfel iets wat te maken had met de gunstige condities van het onderwijsstelsel. 
Deze traditie van historische epistemologie verbindt de reflectie op de wetenschap 
zeer sterk met de wetenschapsgeschiedenis. In tegenstelling tot de neopositivisti- 
sche Angelsaksische traditie leidt zij de grondbeginselen van de wetenschappelijke 
kennis af uit de geschiedenis van de wetenschap zelf. 

Deze manier van denken over wetenschap kan vrij gemakkelijk worden over- 
gedragen van de natuurwetenschappen, die het oorspronkelijke object ervan 
vormden, op de menswetenschappen. En die stap wordt weer gemakkelijker gezet 
in de Franse dan in de Duitse traditie, waar de oppositie tussen ErklÃ¤re en Ver- 
steken een machtig ideologisch obstakel vormde. In het prachtige boek van Fritz 
Ringer, The German Mandarins (l), een soort psychoanalyse van het Europese 
intellectuele onderbewuste, wordt aanschouwelijk gemaakt hoe deze tegenstelling 
tussen verklaren en begrijpen ideologisch functioneerde ter verdediging van de 
identeit van de humaniora tegen de opmars van de natuurwetenschappen, een ver- 
dediging van de intuÃ¯ti tegen strengere denkmethoden, tegen mathemati~ering en 
formalisering. Zie hier een mooi voorbeeld van een historische oppositie die ver- 
andert in een onbewuste denkcategorie, en die de kop opsteekt in boekenbijlagen 
en als onderwerp van dissertaties. Deze tegenstelling vormt nog steeds een groot 

1 Fntz K.  Ringer, The Decline of the German Mandarins: The German Academie Commumty, 
1890-1933. Camtmdge MA 1969. 
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obstakel voor de eenwording van de epistemologie, omdat zij het probleem in het 
leven roept van de 'eigenheid' en 'bijzonderheid' van de menswetenschappen. 

De Franse traditie presenteert dus een veel breder denkkader, waaruit ik een soort 
epistemologisch programma heb gedistilleerd dat kan worden samengevat in 66n 
zin: "Het wetenschappelijke feit wordt veroverd, geconstrueerd, en geconstateerd 
(conquis, construit, constat6 ). (2) Dat feiten moeten worden veroverd is een 
centraal uitgangspunt van het denken van Bachelard, door hem samengevat in de 
term 'epistemologische breuk'. Waarom is die fase van het wetenschappelijk on- 
derwek zo belangrijk, en waarom maakt zij de traditie die ik vertegenwoordig w 
anders dan de heersende Angelsaksische traditie? Omdat de notie dat het weten- 
schappelijke feit veroverd moet worden alle zogenaamde 'gegevens' die de sociaal 
wetenschappelijk onderzoeker tegenover zich vindt radicaal tussen haakjes zet. De 
onderzoeker heeft feiten binnen handbereik, voorhanden, die al zijn voorbehan- 
deld: het zijn geprefabriceerde feiten. Ieder woord kan immers een object voorstel- 
len. Tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten trekken er veel van deze voorge- 
bakken begrippen aan je voorbij, omhangen met theoretisch klatergoud en badend 
in de schijn van wetenschappelijke feitelijkheid. Dat geldt voor alle traditionele de- 
finities van de dingen en van hun grenzen: overal treft men gepreconstrueerde ob- 
jecten aan. Welbeschouwd denk ik dat wel 80% van allo wetenschappelijke dis- 
sertaties gaat over dingen die kant en klaar liggen afgebakend in de werkelijkheid. 

Zo heb ik een groot deel van een college aan het College de France besteed aan 
het begrip professie . Dit eenvoudige woord heeft volgens mij een rampzalige in- 
vloed gehad op een flink deel van de Amerikaanse sociologie. Het is een catastro- 
faal begrip dat de realistische constructie van een groot aantal objecten in de weg 
staat, dat is overbelast met ideologische connotaties. %n van de functies ervan is 
om de socioloog in staat te stellen zichzelf te zien als een 'professional' (met de 
bijbehorende constitutie van sociale eenheid, normatieve aanspraken etc.). Meer in 
het algemeen vertaalt men sociale problemen veel te snel in sociologische proble- 
men. Sociale problemen als jeugdcriminaliteit, drugsmisbruik of aids, die als zo- 
danig worden geconstitueerd omdat zij een belangrijke inzet vormen van menings- 
verschillen, van strijd, worden zonder meer overgenomen door de wetenschap. 
Sociale problemen vestigen inderdaad de aandacht op kritieke sociologische kwes- 
ties. Maar men moet ze benaderen met een verdubbelde epistemologische waak- 
zaamheid, in het scherpe besef dat ze eerst moeten woraen afgebroken voordat ze 
kunnen worden gereconstrueerd. 

Een ander voorbeeld. Vaak maakt de positivistische epistemologische traditie 
zich van dit probleem af door middel van de beruchte operationele definitie. Stel 
dat er onderzoek moet worden verricht naar Europese irtellectuelen. Hoe moet de 
steekproef worden getrokken? Iedereen weet boe je een steekproef moet trekken; 

2 Zie hierover uilvoerjger P. Bourdieu, J.C. Chamboredon & J.C' Passeren, Le mdtierde socio- 
logue. Pans 1968 



iedereen kan dat Ieren in een cursus methoden & technieken. Maar hoe bepaal je de 
populatie? Dat is een vraag die niemand stelt. Moet ik dan maar zeggen: "Ik noem 
iedereen 'intellectueel' die zichzelf 'intellectueel' noemt?%oe moeten de grenzen 
van de categorie worden geconstrueerd? 

De objecten, de begrippen, zelfs de gewone woorden die wij gebruiken om 
over de sociale wereld te spreken zijn dus sociaal voorgevormd, sociaal geconsti- 
tueerd. Dat is iets zeer triviaals, iets wat altijd wordt gezegd, maar even hard weer 
wordt vergeten. Het woord rol bijvoorbeeld is een ellendig woord dat ik dan ook 
nooit heb gebruikt. Het is een verdichting van een hele filosofie over de sociale 
wereld, waarvan mentenminste zou moeten beseffen dat men haar stilzwijgend 
overneemt. In het zicht van dergelijke filosofisch geladen woorden doen zich ver- 
schillende oplossingen voor. Bachelard zegt ergens zeer fraai: "De wetenschap be- 
staat uit aanhalingstekens." En daarnaast kan men moeilijke woorden gebruiken. 
Maar ook vaktermen komen vaak voort uit een traditie. Wanneer men habitus 
zegt, beseft men niet onmiddellijk dat men zich voegt in een lange filosofische tra- 
ditie. 

Ik zei: "Het feit wordt veroverd, geconstrueerd en geconstateerd." Daarmee 
duid ik drie stadia van een epistemologische werkwijze aan die in de praktijk van 
het onderzoek natuurlijk door elkaar lopen. Dat feiten 'veroverd' moeten worden 
betekent - en dat is het enige punt waarop ik me in dit Maison Descartes tot Car- 
tesiaan beken - dat wij de radicale twijfel moeten praktiseren. Dat lijkt belachelijk, 
ouderwets, schools ... Maar sociologen, en vooral de positivisten onder hen, zo 
veeleisend als ze zijn met betrekking tot empirische bewijzen, geven blijk van een 
ongelooflijke slordigheid, laksheid en laÃ¬s$ez-alle zodra het gaat over epistemo- 
logie. Wanneer er bijvoorbeeld een codehoek moet worden gemaakt, strooien ze 
rond met de meest naÃ¯ev classificatiesystemen. In Homo Academicus heb ik een 
paar bekende onderwijssociologische taxinomieÃ« van soorten professoren tegen 
het licht gehouden die werkelijk onthutsend zijn. Vervolgens voert men zeer inge- 
wikkelde exercities op de computer uit. Maar men heeft de computer volgestopt 
met voor-oordelen ÃprÃ©pen ), met confectie-denken ÃprÃªt-d-pens ). Ik leg hier 
nogal veel nadruk op vanuit mijn hypothese dat de positivistische traditie hier te 
lande bijzonder sterk is. Ik hoop dat ik me vergis. 

Vervolgens wordt het wetenschappelijke feit geconstrueerd. Volgens mij is de 
constructie van het object het beslissende moment in de wetenschappelijke prak- 
tijk, en vereist dit de grootst mogelijke oplettendheid. Doorgaans heeft men het 
over 'het kiezen van een onderwerp'. Er bestaan allerhande boeken, een hele An- 
gelsaksische literatuur over de vraag hoe je een object moet kiezen. In feite is de 
constructie van het object de fundamentele onderzoeksoperatie. Toen ik bijvoor- 
beeld de hogere onderwijsinstellingen wilde onderzoeken was er een hele serie 
Franse en buitenlandse monografieÃ« voorhanden over de Grandes Ecoles . Naar 
mijn idee had men die objecten alleen maar gekozen omdat zij zich als gegevenhe- 
den aandienden, in de gedaante van kant en klare statistieken en voorgeselecteerde 



documenten. 
Mijn alternatieve hypothese was dat de waarheid van wat zich afspeelde in elk 

van die geÃ¯soleerd Grandes Ecoles , de waarheid van die kleine universa, te vin- 
den was in hun relatie met de andere universa, in de structuur van de relaties tus- 
sen de universa. De waarheid van elkvan die kleine, gepreconstrueerde objecten, 
van die gegevenheden die zich zomaar aanboden, lag in de relatie met een groter 
geheel van gepreconstrueerde objecten dat zich helemaal niet zomaar aanbood, 
maar zich onttrok aan de inheemse waarneming en zelfs aan de wetenschappelijke 
constructie. ik had me dus in de traditie kunnen voegen door een fraaie empirische 
studie te maken van de Ecole Nonnale Superieure of de Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales. Maar daardoor zou ik het onderwerp in feite zodanig hebben afge- 
bakend dat het meest wezenlijke element buiten beeld zou blijven. Op het gevaar af 
minder conform de positivistische methodologie tewerk te gaan, op het gevaar af 
een massa problemen van vergelijkbaarheid op te roepen, moest ik een breder uit- 
gangspunt kiezen. 

Zolane je blijft steken in voorgebakken objecten, biedt de werkelijkheid zich - -  - 
als een gegeven aan. Gegevens dienen zich aan in de vormvan de fameuze data . 
(3) Dat is Ã©Ã van de redenen waarom ze zo gevaarlijk zijn. Historici vergeten maar 
al te vaak dat data worden nagelaten door mensen die er belang bij hadden om ze 
achter zich te laten slingeren. Ze vergeten dat degenen die deze gegevens hebben 
geconstrueerd er onbewust hun categorieÃ« van constructie in hebben neergelaten. 
Er zijn statistieken uit de 16e eeuw die op zichzelf niet zo interessant zijn, maar dat 
juist worden vanwege de erin geprojecteerde beroepscategorieen. Bovendien zijn 
tal van zaken systematisch vernietigd en zijn tal van zaken geheim. Bij elke revo- 
lutie gaat de historische documentatie erop vooruit, omdat revoluties zogeheten 
persoonlijke archieven openleggen: ze maken korte metten met geheimen. 

Constructiewerk is dus moeilijk. Vaak ziet men zich genoodzaakt een klein ge- 
Ã¯soleer object te nemen, omdat het geconstrueerde object dat men logischerwijze 
nodig heeft niet toegankelijk is voor een individuele onderzoeker en zelfs niet voor 
een groep onderzoekers. Vaak is de constructieniet mogelijk als gevolg van de lo- 
gica van het informatieaanbod. Als u onderzoek doet kunt u dat uit eigen ervaring 
verifiÃ«ren Wanneer iemand u aan het slot van een interview zegt: "O, ik heb hier 
nog een interessant document voor U...", wees dan op uw hoede. Over het alge- 
meen zijn de werkelijk belangrijke documenten moeilijk te krijgen. 'Gegevens' 
daarentegen zijn dingen die worden aangeboden - die men u geeft. 

Tenslotte de empirische fase van het constateren . In he: lineaire proces van ver- 

3 De context wijst uit dat men op deze plaats niel onmiddellijk moet denken aan de 'data'van 
het Amerikaanse socioloqisch empirisme, maar eerder aan die van Durkheim'"Est chose. en 
effet, tout c8 qui est donn6, tout co qui s'offre OU, piutat, s'impose & i'obsewaÃim Trailer des 
phÃ©nombne comme des choses, c'est las trailer en quaiit6 de data qui constituent Ie point 
de dÃ©par de la sciencs." (Les rQ1es de la methode sociologique . Paris 1973 (1 895), p. 27) 
(noot van de verl.) 



overen via construeren naar constateren plaats ik deze in derde positie, als een 
soort eindterm, maar in feite is zij nauw verweven met de andere fasen. Het 
spreekt vanzelf dat de geconstrueerde objecten en de hypothesen die ermee worden 
gegenereerd voortdurend met gegevens moeten worden geconfronteerd en aan ve- 
rificatie moeten worden onderworpen. De constructie van een object is de con- 
structie van een model, niet een formeel model dat in  het luchtledige blijft hangen, 
maar een model dat bestemd is om met de werkelijkheid te worden vergeleken. 

Hier zou ik terloops op iets willen wijzen dat ons allemaal vaag voor de geest 
staat. In zijn boek over het Verlichtingsdenken plaatst Cassirer heel helder de Car- 
tesiaanse en de Newtoniaanse traditie tegenover elkaar. ik geloof dat die oppositie 
ook vandaag nog zichtbaar is in de wetenschappelijke arbeidsdeling. De Cartesi- 
aanse traditie is een deductieve traditie die steeds van eerste beginselen naar de fei- 
ten wil gaan. Terwijl de Newtoniaanse traditie veel inductiever tewerk gaat en ver- 
trekt vanuit de feiten om modellen t e  construeren die deze feiten zo goed mogelijk 
verklaren. En hij heeft het over wat de school van Cambridge, die toen anti-Carte- 
siaans was, de morbus mathematicus noemde. Die mathematische ziekte is een 
zeer actueel gegeven. Kant zei al dat wiskundigen vaak dogmatici zijn, omdat het 
schoolvoorbeeld van wiskundig denken het ontologisch bewijs is: men gaat uit van 
een theoretische realiteit en denkt dat die echt bestaat; zodra zij logisch denkbaar is 
bestaat zij ook. 

De benadering die ik hier voorsta, en die zegt dat feiten moeten worden ver- 
overd, geconstrueerd en geconstateerd, is allesbehalve Cartesiaans in de zin van 
deductief, vertrekkend vanuit theoretische constructies om vervolgens te arriveren 
bij de feiten. Het is daarentegen zaak de feiten zodanig te construeren dat het mo- 
gelijk wordt modellen uit te werken. Wat ik hier voorsta staat in alle opzichten 
haaks op het soort deductivisme dat men aantreft m een deel van de economie en 
tegenwoordig jammer genoeg ook in een deel van de sociologie, vooral in de Chi- 
cago-variant. In toenemende mate wordt de sociologische praktijk verward met 
exercities op de computer die uitgaan van de gedachte dat men uit formele princi- 
pes, zoals die van de speltheorie, gedragingen of klassen van gedragingen of vor- 
men van organisatie van de sociale werkelijkheid kan afleiden. We hoeven niet te 
kiezen - alweer een voorbeeld van een funest alternatief - tussen theoretisch for- 
malisme en een hyper-empiristisch positivisme dat verdrinkt in de data . Wat ik 
hier voorstel is een soort derde weg, waarbij de constructie aan het begin staat, dat 
wil zeggen het denken over de manier waarop het object kan worden aangepakt, 
maar die constructie heeft een realistisch gehalte. Het is een constructie die zichzelf 
valideert omdat zij de werkelijkheid vat. De tegenstelling tussen constructivisme en 
realisme bestaat niet. 

Tot zover was het mijn bedoeling om 6611 van de grondslagen te laten zien van de 
manier waarop ik onderzoek doe en wetenschap opvat. Het is een soort weten- 
schapsfilosofie die van meet af aan ontsnapt aan de Gernaanse tegenstelling tussen 
'verklaren' en 'begrijpen': een Diktat a priori waarmee men wil aangeven dat de 



menswetenschappen geen wetenschappen zijn zoals alle andere. En vanuit dit ver- 
trekpunt, dat me schijnbaar in het positivistische kamp doet belanden, heb ik ge- 
tracht me voor te stellen hoe men het bijzondere wetenschappelijk kan bestuderen 
zonder dit al van begin af aan op een voetstuk te zetten, zonder a priori grenzen te 
stellen - wat een zeer anti-wetenschappelijke manier van doen is. Het is een verde- 
digingssysteem zoals dat door bepaalde personalistische filosofieÃ« wel wordt op- 
getrokken, die willen dat er nog iets overblijft wat aan de greep van de wetenschap 
ontsnapt. Dat is dan vooral de 'persoon', het 'creatieve moment' of de 'scheppen- 
de persoonlijkheid', dus grofweg: het narcistische ego van de intellectuelen. Ik zeg 
daarentegen: alles vormt het object van wetenschap, en dis zich bijzondere prohle- 
men aandienen zien we wel verder, dan zoeken we bijzondere onderzoeksinstru- 
menten om deze te overwinnen. Maar ik trek niet hij voorbaat al grenzen. 

Dit nihilisme dat de wetenschap van te voren grenzen stelt neemt steeds nieuwe 
vormen aan. En het zijn met name filosofen die zeggen: "Opgepast: grens in zicht! 
Verboden toegang!.'' Tegenwoordig bestaat er bijvoorbeeld een neo-nihilistische 
denkstroming, postmodernisme geheten, die in Frankrijk is begonnen en nu ook in 
de Verenigde Staten om zich heen grijpt Het is een soort campus radicalism dat 
aan elkaar hangt van vraagstellingen die de mogelijkheid van een sociale weten- 
schap ontkennen. Men zegt bijvoorbeeld: alle wetenschap is tekst, wat antropolo- 
gen mee naar huis nemen zijn slechts teksten, zodat men nooit verder komt dan 
teksten over teksten, en de werkelijkheid niet bestaat. Dat stelt jonge radicale an- 
tropologen weer in staat om de intellectueel uit te hangen (wat hetzelfde is), zodat 
ze zich de aanzienlijke beproeving van het veldwerk kunnen besparen. Waarom 
nog het veld in als je er toch alleen maar teksten vandaan haalt? Ziedaar een typisch 
Franse vorm van ontaarding. 

Bachelard, die nooit de impliciete sociologie van zijn epistemologie heeft ont- 
wikkeld, herinnert eraan dat de epistemologie geen ahistorische reflectie is. Men 
zegt niet overal dezelfde dingen. Men ontwikkelt in meuriere of mindere mate een 
bepaald epistemologisch principe afhankelijk van de vorm die het epistemologisch 
onbewuste in een bepaalde samenleving aanneemt. In eenvan positivisme door- 
drenkte samenleving legt men eerder de nadruk op het constructivisme. Met andere 
woorden, de epistemologie is een politiek van de wetenschap. Gerschom Scho- 
lem, de grote historicus van het jodendom, zei me eens: "Ik spreek nooit op de- 
zelfde manier over bet jodendom in New York, Parijs, Berlijn of Jerusalem. En 
toch spreek ik nooit onwaarheid." Hetzelfde geldt voor de epistemologie. 

Het soort reflexiviteit waar ik voor pleit is geen doel op zichzelf. Dat laatste is 
een typisch Parijse zonde, of een zonde van de radical chic. Jonge studenten heb- 
ben de neiging om het moment waarop zij het veld in moeten zoveel mogelijk uit te 
stellen. Ze willen eerst "hun probleemstelling uitwerken...". Men moet ze dus een 
duwtje geven richting veld. Wat niet w3 zeggen dat ze liiet meer hoeven na te den- 
ken: je moet bedachtzaam het veld in trekken. Er is niettemin een tendens om van 
de epistemologie, van de kritiek op het instrumentariumvan de kennis en de kri- 
tiek, een doel op zichzelf te maken. Voor mij is dat niet om de wetenschap over- 
bodig te maken, maar om de wetenschap beter te kunnen beoefenen. Anders ge- 
zegd: deze vorm van radicale twijfel is slechts een voorwaarde voor een beter be- 
heerste, meer zelfbewuste wetenschapsbeoefening. 



Ik kan hier een woord van Descartes aanhalen: Ã©Ã van de taken van de filosofie is 
limites ingenii defâ€¢ni : het bepalen van de grenzen van ons verstand. De sociolo- 
gie bezit de eigenaardigheid dat sociologen schijnbaar zijn veroordeeld tot sociolo- 
gisme en relativisme. In feite hebben sociologen het buitengewone voorrecht dat ze 
een kennisinstrument bezitten dat op henzelf kan worden toegepast. Wat ze overi- 
gens nooit hebben gedaan, vooral niet de Marxisten, die zich altijd van sociologi- 
sche kennis hebben bediend om anderen te objectiveren en te reduceren, om in hun 
hoofd te kijken en te zeggen: "Jij bent maar een ..." Veel mensen worden socioloog 
om de politiek te kunnen voortzetten met andere middelen. Men moet daar goed 
voor uitkijken, het is een jeugdzonde. Veel technische fouten bij de constructie van 
het object of van de steekproef wortelen in dit verlangen, deze libido dominandi 
die zich verkleedt als libido sciendi . 

Veel beginselen van de positivistische epistemologie hebben geen andere func- 
tie dan om mensen die ideeÃ« hebben in een hoek te zetten. Zij komen voort uit 
ressentiment, in de sterke Nietzscheaanse betekenis van het woord: omdat ik niet 
in staat ben om ideeÃ« te bedenken, regel ik het zo dat degenen die dat wel kunnen 
zich er schuldig over gaan voelen. Achter epistemologische keuzen liggen steeds 
sociale impulsen. We weten allemaal hoeveel geweld zich kan verschuilen in zeer 
nobele en zuivere uitspraken. Maar zodra we ons sterker bewust zijn van het feit 
dat epistemologische standpunten niet kunnen worden losgekoppeld van de positie 
in het wetenschappelijk veld en het type kapitaal waarwrer men beschikt, zien we 
dat wetenschappelijke strategieÃ« die zich voordoen als absolute, universele keu- 
zen vaak rationalisaties zijn van de eigen beperkingen. Een wiskundige zegt dat er 
geformaliseerd moet worden; een filosoof dat er aan fenomenologie moet worden 
gedaan. Het komt er in feite op neer dat je zegt: je moet zijn zoals ik, dat wil zeg- 
gen gemutileerd. Veel huidige debatten in de sociale wetenschap zijn van dit type. 
Het zijn debatten die gevoerd worden door mensen die zich hebben opgesloten 
binnen hun eigen grenzen. 

De ontwikkeling van de discours-analyse hangt bijvoorbeeld sterk samen met 
de opkomst van de video. Een bepaalde technische ontwikkeling maakt het moge- 
lijk om gesprekken op te nemen. En dan komen er mensen, die zelf weer onder de 
plak zitten van degenen die zweren bij statistische data, die zeggen: "Wij hebben 
ook data . wij hebben namelijkvideo!" En ineens zijn er talloze congressen waarop 
men alleen maar naar de video kijkt en met een aanwijsstokje commentaar levert op 
elk gesproken woord. Men verkeert in de positivistische positiviteit, waar de ene 
soort data wordt uitgespeeld tegen de andere. Dat gaat lijken op een godsdienst- 
oorlog. Veel epistemologische oorlogen zijn eigenlijk godsdienstoorlogen. En wat 
ikzelf zo rampzalig vind in al die strategieÃ« is dat ze berusten op zelfverminking. 
Mensen vallen elkaar over en weer aan, maar eigenlijk doen ze dat uit zelfgenoeg- 
zaamheid, om voldoening te vinden in hun eigen grenzen. Zie daar de epistemolo- 
gie van het ressentiment. 

Dus wanneer ik zeg: limites ingenii definire, dan zeg ik: we moeten de grenzen 
bepalen van het menselijk denken, niet in universele zin, maar in de zin van het 
denken dat sociaal is geconstitueerd. Op elk willekeurig moment worden we inge- 



perkt door vormen van sociale censuur. Er is een externe censuur in de vorm van 
'repressie': een woord dat zeer in zwang was in de jaren zeventig. Een weten- 
schappelijk universum zit vol met censurerende instanties die maken dat er dingen 
zijn die niet kunnen worden gezegd. Maar de meest hardnekkige en onontkoom- 
bare vorm van censuur is de censuur die is geÃ¯ncorporeerd de denkcategorieÃ« die 
maken dat tal van zaken ondenkbaar zijn. DenkcategorieÃ« zorgen ervoor dat zwart 
staat tegenover wit, maar dat het grijze gebied onzichtbaar wordt. Dus het bepalen 
van de grenzen van het denken is geenszins een zuiver speculatieve onderneming. 
Er is niets wat praktischer is. Op elk moment worden enorme wetenschappelijke 
fouten gemaakt - fouten die in de methodologische handboeken nooit aan de orde 
komen - waaraan dergelijke inteme vormen van censuur ten grondslag liggen. Het 
denken van grenzen is dus zeker geen doel op zich, het is geen theoretisch supplk- 
ment &Ome , zoals Bergson zei, of om Marx te citeren: een 'spiritualistisch point 
d'honneur ', iets wat men erbij doet om goede sier te maken. Het is voor mij van 
levensbelang. 
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