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And therefore in reasoning, a man must rake hecd of words; 
which hesides the signification ofwhat we imagine oftheir nature, 
have a s~~nificarion als0 of the nature, disposmon, and interest 
of the speaker -Thomas Hohbes, Leviathan 

Wat je z e g t ,  ben  je d a t  ze l f? '  

Sinds Socrates zijn tegenstanders de logische du~mschroeven aandraaide en dit fan- 
tasierijk 'dialoog' noemde, heeft de oproep 'Ken Uzelve!' een blijvende morele fasci- 
natie uitgeoefend op  vele generaties van denkers. Grootgebracht met dergelijke 
Socratische dialogen (en met Delphische orakels) zijn velen ook tot het inzicht ge- 
komen dat op klassieke wijze werd verwoord (maar ook onvrijwillig werd geillus- 
treerd) door Auguste Comte, die wist dat de wetenschap die het dichtst in de buurt 
komt van onze eigen existentie de ingewikkeldste en moeilijkste van alle is? Kant, 
de eerste grote kampioen van de filosofische reflexiviteit, meende dat de speurtocht 
naar zelfkennis gelijkstond aan een afdaling in de hel; een vrees die uitbundig werd 
bevestigd door het heroische maar ook pijnii~ke poseren van Nietzsche, die afdaalde 
naar psychologische diepten waar geen Kantiaan 0011 een voet zou durven zetten. 
Volgens Nietzsche is inderdaad elke grote filosofie, inclusief het systeem van Kant, 
in feite 'de biecht van z i p  maker, als het ware een onwillekeurige en onbewuste 
autobiografie' (1972, 517). Misschien was het wel daarom dat Foucault zich wijselijk 
onthield van deze vorm van waarheidspreken; 'vraag me niet wie ik ben'. 

Foucault doorzag als geen ander hoeveel valkuilen en verleidingen de roep om re- 
flexieve zelfontsluiting mei zich meebrengt. Reflexiviteit paradeert vaak in een stoet 
van moderne deugden, zoals de moed om 'jezelf te laten zien', de eerlijkheid om 'te 
vertellen waar je vandaan komL de correctheid om 'verantwoordelijkheid te nemen 
voor je roots', en de consistentie om 'jezelf niet tot een uitzondering te maken op je 
eigen regel'. De  reflexieve sociologie, zowel in de autobiografische en personalisti- 
sche stijl van Gouldner in de jaren zeventig als in de onpersoonlijke en objectivere~~- 
de versie van BourdÃ¬e in de jaren tachtig, is doortrokken van een dergelijke retoriek 
van epistemologischepanache en morele rechtschapenheid. Rivaliserende scholen in 
de sociale weten~cha~sstudies, de Ã©Ã zo mogelijk nog reflexiever dan de andere, ver- 
wijten elkaar over en weer dat ZIJ ten prooi vallen aan de 'self-excepting fallacy2 en 
e n  aan e n  'gebrek aan ruggegraat' bij het consequent doorzetten van dit radicale 



K Ã ‡ I  68 methodologische principe (Collins & Yearley 1991; Woolgar 199z).' De romantiek 
van de reflexiviteit prijst die kennissubjecten die niet bang zijn om in de spiegel van 
de natuur te kijken en daarin hun eigen beeld en gelijkenis te ontdekken; die de we- 
reld niet passief reflecteren maar haar actief durven terug te kaatsen. Maar de keer- 
zijde hiervan is dat reflexieve zelfverheldering gemakkelijk afglijdt naar een subtiele 
intellectuele chantage (waarin Socrates een onovertroffen meester was), voorzover 
de zelfonthulling van de waarnemer gepaard gaat met het pontificale privilege om 
de zelfverhulling van de waargenomen subjecten aan de kaak te stellen. 

In haar meest elementaire vorm veronderstelt reflexiviteit dat je, wanneer je iets 
over de 'werkelijke wereld' zegt, tegelijkertijd ooklets zegt over jezelf. Door kennis 
over de dingen 'daarbuiten' niet langer te scheiden van kennis van her zelf 'hierbin- 
nen' schrijft het reflexieve subject dat het Boek der Natuur leest tegelijkertijd een 
stukje van zijn autobiografie.4 Ook volgens Fabian is (antropologisch) schrijven 'in- 
herent autobiografisch': 'Het heden van het object is gefundeerd in het verleden van 
de auteur. In dit opzicht is feitelijkheid, die hoeksteen van her wetenschappelijk 
denken, inherent autobiografisch.' Daarom kan in de antropologie objectiviteit 
nooit worden gedefinieerd m tegenstelling rot subjectivireit, 'vooral niet wanneer 
men aan de notie van feitelijkheid wil vasthouden (1983, 89). Reflexiviteit neemt 
daarom een radicale gedaante aan, en bedreigt de traditionele canon van onpersoon- 
lijk, waardevrij en koel-afstandelijk onderzoek, zodra de epistemologische kloof tus- 
sen subject en object wordt gedicht, en het subject op een substantiele of gepassio- 
neerde manier 'aanwezig is', 'deel uitmaakt van', of 'op het spel staat' in het object 
zelf (Gouldner 1971, 1973, 1976; Scholte 1974; Chfford & Marcus 1986; Bourdieu 
1990,1993a, 1993b; Bourdieu & Wacquant 1991). Die consntutieve saamhorigheid 
van kenner en gekende maakt kennis tot een zaak van wederzijdse definitie of we- 
derzijdse genese van wat de wereld is en wat lij zelf bent: een onophoudelijke circu- 
latie tussen representant en gerepresenteerde, die noch m de externe wereld noch in 
het kennend subject een vaste en zekere basis vindr (Maturana & Varela 1989; Luh- 
mann 1990; Steler 1991a). Een reflexieve methodologie legt, anders gezegd, systema- 
tisch rekening en verantwoording afvan de posities en perspectieven van de woord- 
voerders in rapportages over de (sociale) wereld. Reflexieve reksten stellen telkens de 
vraag: wie zegt het? Wie voert het woord, als de natuurlijke feiten en de sociale groe- 
pen niet voor zichzelf kunnen spreken? 

Op deze manier naar zichzelf terughuigend, als oefeningen in zelfverwijzing, ma- 
ken reflexieve teksten een kritisch front tegen de eeuwige assumptie die de hoofd- 
stroom van de westerse filosofie doortrekt: dat kennis alleen 'waar' kan heten als zij 
een min of meer accurate weerspiegeling is van een wereld die op zichzelf bestaat, 
voorafgaand aan en los van de ervaring van het kennend subject (Von Glasersfeld 
1991,13), Reflexiviteit is doorgaans verbonden met een constructivistische of perfor- 
matieve opvatting van con~e~malisering, die alle nadruk legt op de constitutieve 
wisselwerking tussen verhalen over de werkelijkheid en de werkelijkheid zelf. Zij 
staat kritisch tegenover een 'iconische' of 'mimetische' opvatting die is gericht op 
een zo getrouw mogelijke weergave van vooraf bestaande feiten. Reflexiviteit sugge- 
reert daarmee ook een bredere notie van ervaring en expenmentatie, die de gesitu- 
eerde bijzonderheid van het subject van de ervaring en het experiment nadrukkelijk 
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constructivist~sche en een objectivistische epistemologie leven reflexiviteit tevens de 
basis voor kritische of therapeutische oordeelsvorming (en zelfs voor een vorm van 
ideologiekritiek)? Ondanks het risico dat de reflexieve pose met zich meebreng, 
denk ik daarom dat het mogelijk en belangrijk is om over iets te spreken en tegelij- 
kertijd (iets) re zeggen over het spreken zelf; en dat het beter is voor onze kennis- 
theoretische gezondheid om reflexief te zijn dan niet-reflexief. 

In dit stuk verdedig ik een opvatung over reflexiviteit die ik one step up noem: 
laten we er Ã©Ã schepje boven op doen! Die oefening heefr tot doel denkruimte vrij 
te maken tussen twee onaantrekkelijke epistemologische alternatieven: het platte' of 
rechtlijnige discours van het naturalisme, dat zijn kracht en zekerheid zoekt in het 
object, in de wereld zoals zij is, en de eindeloze spiraalbeweging van het meta-dis- 
cours, dat de ene reflexieve laag op de andere stapelt om een laatste grond te vinden 
in het subject. In dubbel verzet tegen deze twee pogingen om epistemologische 
zekerheid te vinden, bouwt de onestep up-reflexiviteit slechts Ã©Ã niveau of dimensie 
van zelFverwijzing in, om zo het hermeneutisch vertrek- en aankomstpunt van het 
vertelde verhaal te laten zien. Zij legt Ã©Ã enkele lus, voegt <Ã© niveau van zelf- 
bewustzijn toe, en buigt daarmee het rechtlijnige betoog om tot een narratieve curve 
of een ellips. O p  deze manier worden zowel de representant als het gerepresenteerde 
steeds in het vizier gehouden, en wordt voortdurend geler op hun gelijkenis en ver- 
schil, hun verbinding en spanningsvolle afstand. Reflexieve verhalen weerstaan 
daarmee alle neigingen tot identificatie of reificatie waardoor de woordvoerder 
kan verzinken in het object (materialisme) of het object in de woordvoerder (idea- 
lisme). 

n de ref lexieve c i rkel  

Reflexieve proposities of teksten leggen op een of andere manier rekenschap af van 
hun eigen ontstaansvoorwaarden. Deze voorlopige definitie is vooralsnog van wei- 
nig nut, zodra we beseffen dat er evenveel soorten reflexiviteit bestaan als er inhou- 
delijke antwoorden zijn op de vraag hoe teksten worden geproduceerd ofhoe onder- 
zoekers figureren in hun objecten en stijlen van onderzoek. Woolgar rangschikt ze 
op een continuum dat loopt van 'welwillende introspectie' tot en met 'radicale con- 
stitutieve reflexiviteit' (19880, 21). Ruwweg verloopt dit onderscheid russen vormen 
van reflexiviteit die tot doel hebben de accuratesse en objectiviteit van de waarne- 
ming te verbeteren, en verdergaande relativistische opvattingen die zich niet langer 
druk maken om adequaatheid van representatie of epistemologische zekerheid in de 
realistische stijl. Anders geformuleerd: het continuum van reflexiviteiten loopt van 
sterke objectivistische varianten naar zwakkere constructivistische of performatieve 
varianten.' Mijn eigen (experimentele) voorkeur gaat net zoals die van Woolgar uit 
naar een radicale anti-fundamentahstische en performatieve opvatting dicht bij het 
eindpunt van dit spectrum (zie ook Ashmore 1989; Pollner 1991). Deze kan op een 
interessante manier worden aangescherpt met behulp van de notie van narratieve 
circulariteit ofde constitutieve circulariteit van verhalen (Ashmore, 32, 95-96). Terwijl 
objectivistische vormen van reflexiviteit zich onvoldoende rekenschap geven van 



K x hun eigen circulariteit, zijn constructivistische of performatieve reflexivitenen erop 
gespitst om de cirkel bewust te activeren? 

Als reflexiviteit de curvilmeaire beweging beschrijft van een tekst die probeert 
naar zichzelfterug te buigen, is de metafoor van de cirkel of spiraal nooit veraf. We 
spreken dan over een circulair proces 'waarin reflexiviteit de sturende relatie is die de 
cirkel mogelijk maakt' (Steier 199ra, z; 19916, 163). Doorgaans wordt deze circularl- 
reit gezien als de plaats en het teken van onmogelijke en wellicht suÃ¬cidal para- 
doxen, zoals die van de Kretenzische filosoof die beweerde dar 'alle Kretenzers lie- 
gen'. Hiertegen wil ik stellen dat alle onderzoekswerk onvermijdelijk in een cirkel 
verloopt, zelfs als deze cirkelgang niet reflexiefwordt erkend; en dat dit niet tot on- 
macht of zelfvermenging leidt, zoals anti-relativisten met hun logische puzzeltjes 
graag denken, maar juist bevrijdend is, omdat zij een constitutieve zwakheidinstal- 
leen in het hart van al onze verhalen over de empirische wereld." Het ondermijnt de 
lezing van een tekst als objectieve weergave van de werkelijkheid, en injecteert zo 
een vorm van instabiliteit in de organisatie ervan (Woolgar 1981,260; 1988,301. Re- 
flexieve circulariteit is daarom niet per definitie vicieus, maar kan ook deugdelijk 
zijn (in de letterlijk-normatieve zin) zodra zij haar eigen cirkelbeweging als zodanig 
aanvaardt. In plaats van alle normatieve criteria van ware of betere kennis definitief 
te ontkrachten3 introduceert (en praktiseert) zij immers een nieuw 'zwakker' waar- 
heidscriterium, dat optreedt als alternatief voor het 'sterke' objectivisrische criten- 
urn van representatie als spiegel van de werkelijkheid. Waar her traditionele objecti- 
visme uit de cirkel probeert te breken, wordt de cirkel door de constructivistische 
opvatting juist verwelkomd, zodat voortaan die kennistheorieen als minder ade- 
quaat of interessant gelden die met alle macht aan hun eigen circulariteit proberen 
te ont~nappen.'~ 

Natuurlijk heeft ook deze bewering niet de status van een simpele ontologische 
generalisatie, alsof het zou gaan om een beschrijving van een 'universeel kenmerk 
van verhalende procedures' (zoals etnomethodologen zouden zeggen), maar treedt 
zij opnieuw op als een circulaire claim. De kritische lading ervan kan met worden 
losgemaakt van, en maakt geen aanspraak op beschermende fundering buiten de 
tweede-ordecirkel waarin zij zelf beweegt (Pels 199â€¢ 1031-34). Omdat zij wordt ge- 
animeerd door haar eigen performatieve kader en ingekapseld blijft in haar eigen 'le- 
vensvorm', claimt zij geen speciale privileges, en vemqdt  zodoende alle overheer- 
smgsdrang of ovenuigingsdwang. In dit opzicht aanvaardt zij volledig de onzekere 
status van 'een verhaal te middenvan andere verhalen', dat ook een belangrijk thema 
vormt in Larours verdediging van de 'infra-reflexiviteit' (Latour 1988a). Zodra de 
cirkel zich echter in beweging zet, kan alles erin worden opgenomen wat het bereik 
en de omloopsnelheid ervan kan vergroten- feiten, trends, patronen, dingen, objec- 
ten, machines, waarden, belangen, politiek, contexten en instituties. Zodra we de 
cirkel van de representatie zijn binnengetreden, kunnen we ons zo 'realistisch' ge- 
dragen als we maar willen: we kunnen ons vrijelijk overgeven aan beschrijving en 
verklaring, dualismen maken en breken, methodische regels en logische bewijzen 
opstellen, kritiek leveren, gronden aanvoeren en funderingen leggen: we kunnen de 
cirkel bevolken met alle 'actants' of bondgenoten (in Laiburs zin van her woord) die 
we maar willen mobiliseren." Een cirkelredenering is daarmee een volmaakt voor- 



beeld van persuasief'take it or leave IE': haar geslotenheid bepaalt paradoxaal genoeg KRISIS &x 
juist haar openheid. Verwijzingen naar de  empirische wereld treden immers nooit 
buiten het geintegreerde circuit, terwijl de kritiek (die Latourianen graag aanklagen 
als 'denunciatie') zo argumentatief en oordelend kan zijn als we maar nodig achten. 
Kritiek is immers iets wat 'gebeurt'wanneer mijn cirkel de jouwe entert (of anders- 
om), en deze doorsnijdt, verplaatst, in factoren ontbindt ofuit de koers stoot. 

D e  v i c i e u z e  c i rke l  

Het besef van de constitutieve circulariteit van verhalen is ook een uitstekende the- 
rapie tegen een nogal verraderlijk aspect van reflexiviteit in de objectivistische stijl. 
Een hardnekkig probleem van de retoriek van de reflexieve dubbelslag, die eist dat 
het wetenschappelijk instrumentarium ook moet worden gekeerd tegen de weten- 
schapspersoon zelf, is dat de te verdubbelen inhoudelijke theorie als vanzelfsprekend 
uitgangspunt wordt genomen. Dat leidt tot een eigenaardig petztzo principii of on- 
derhands bedrog dat niet al te veel verschilt van de werking van traditionele vormen 
van ideologiekritiek. Het vertoon van 'eerlijkheid', 'moed', 'consistentie1 of 'afwezig- 
heid van tegenspraak', dat dergelijke reflexieve verdubbelingen vaak begeleidt, ver- 
hult gemakkelijk de subtiele chantage die schuilt in het feit dat het eigen analytisch 
apparaat in &<n en dezelfde beweging op zichzelf en de tegenstander wordt toege- 
past. De roep om reflexiviteit wordt dan inderdaad vicieus, omdat men 'eigenlijke' 
of 'objectieve' moneven, belangen en impulsen suggereert die actief zouden zqn 
achter de rug van degenen om die we niet op hun woord willen geloven. Het is alsof 
je een vreemd lichaam inent met een dodelijk virus en vervolgens met de handen 
over elkaar toekijkt hoe het zichzelf vernietigt. De eis tot zelfbewustwording wordt 
in dat geval al snel politioneel en beschuldigend, omdat de reflexieve theoreticus van 
tevoren alle theoretische en morele condities hiervoor heeft vastgelegd: diens 'zelf- 
vertoning' wordt dan een geniepige en indirecte manier om de zwakheden van de 
anderen bloot te leggen. In deze vorm krijgt reflexiviteit een scherpe moralistische 
kant, omdat de tegenstander in feite wordt aangekeken op zqn onvermogen om de 
eigen theorie van de reflexmist te aanvaarden. Ik, de reflexieve socioloog, ken mezelf, 
en weet dus ook wie jij bent, waar je vandaan komr, wat je meest wezenlijke belan- 
gen zqn, waarom je je niet bewust ben van je feitelijke gedrag, en waarom je je in te- 
enspraken hult. Als je niet bereid bent om 'jezelf te kennen' op mijn theoretische 
voorwaarden, ben je een onreflexieve onbenul, en moet ik je onderwijzen in mijn 
verklarende theorie die ons beiden zal bevrijden. 

In dit scenario stijgt het spel van de zelfkennis niet uit boven de valsheden en ver- 
raderlijkheden van de traditionele ideologiekritiek. Daarin wordt meestal de recht- 
streekse of frontale normatieve confrontatie tussen 'juiste' en 'onjuiste' opvattingen 
getransformeerd tot een indirecte naturalistische confrontatie tussen objectieve so- 
ciale krachten, hetgeen de suggestie wekt van belangeloze gestrengheid en ontolo- 
gische noodzakelijkheid (zie bijvoorbeeld de u~arxistische analyse van het 'noodza- 
kelijk vals bewustzijn'). De naturalistische wending leidt ertoe dat het oordeels- of 
dialogische karakter van de kritiek wordt ondergeschoven, en transformeert ver- 
schillen van mening in vermeend objectieve contradicties (bijvoorbeeld tussen wat 



K R I S E S  6s je zegâ en wat je fei tel i jk doet). 'Ik, de waarnemer, spreek jou, de waargenomene, te- 
gen' wordt op subtiele wijze vertaald in: 'jij spreekt jezelf objectief tegen' of: j i j  bent 
niet in staat om jezelf t e  verklaren'. De woordvoerder maskeert op naturalistische 
wijze zijn infiltratie in andermans wereld en strijkt daarmee de volle winst op van 
zijn 'afwezige aanwezigheid'. Maar m alle gevallen blijft de inhoud van de reflexieve 
kritiek logisch (en circulair) afhankelijk van de inhoudelijke theorie die al van meet 
af aan als postulaat fungeert. 

Een voor de hand liggend voorbeeld is het beruchte filosofische argument dat re- 
lativisten zichzelf tegenspreken omdat zij het  relativisme zelf voor waar houden - 
dat als vanzelfsprekend uitgaat van een rationalistische theorie over ware en gefun- 
deerde kennis? Een ander voorbeeld wordt geleverd door de hardnekkige sociologi- 
sche kritiek op de 'proletarische' wetenschap, die zich zogenaamd verstrikt in een re- 
flexieve paradox omdat zij niet kan verklaren waarom zij haar oorsprong vindt in het 
relatief bevoorrechte stratum van de burgerlijke intelligentsia (zie bijvoorbeeld 
Gouldner 1985,3 e.v.). Deze tegenspraak is echter niet 'inwendig', maar ontstaat eer- 
der tussen het marxisme (dat heel goed in staat is om zichzelf reflexief te verklaren, 
vgl. Lawson 1985, zi) en alternatieve theorie& die er haaks op staan omdat zij een 
andere (maar vaak even naturalistische) inschatting geven van de sociologische 
'zwaartekracht' van de klasse der intellectuelen. Zoals we hierna zullen zien, geldt 
deze analyse ook voor de 'wetenschappelijke reflexiviteit' van Bourdieu, die al die 
collega-intellectuelen die zich nog niet zijn eigen kritische sociologie van het intel- 
lectude veld hebben eigen gemaakt van een reflexief tekort verdenkt. Maar zij gaat 
ook op voor Gouldner, die op pontificale toon diegenen beschuldigde van een ge- 
brek aan reflexieve ruggegraat (en zelfs van 'vals bewustzijn') die niet deelden in zijn 
eigen visie op de 'persoonlijke presentie' van intellectuelen en de 'sentimentele' gela- 
denheid van de sociale theorie (Gouldner i973,87-89,123-24,148-50).^ O p  deze ma- 
{lier wordt het toekennen van de eretitel van de reflexiviteit een achterbakse metho- 
de om lof en blaam uit te delen: hoera voor mezelf! Weg met de anderen! 

De none van constitutieve circulariteit heeft tenminste als voordeel dat de 'fron- 
tale' polemische relatie tussen de cnticus en het onderwerp van zijn kritiek in ere 
wordt hersteld. Wat het spel van de objectivisnsche reflexiviteit zo verraderlijk 
maakt is juist het feit dat een evidente cirkelredenering niet als zodanig wordt gei- 
denrifi~eerd.'~ Anders gezegd: de kritische woordvoerder die objectieve impulsen of 
belangen toeschrijft aan andere actoren en ze een reflexief tekonaanwrijfc, trekt zich 
listig uit de cirkel terug, zodat de gang ervan wordt afgebroken, en een circulair en 
performanef verhaal verandert in een lineair of objecnvistisch verhaal. Methodolo- 
gische reflexiviteit veronderstelt echter altijd een inhoudelijke theorie (over rationa- 
liteit, wetenschap, intellectuelen of de maatschappij) die de voorwaarden van zijn 
eigen reflexieve verdubbeling vastlegt. De performatieve cirkel is steeds actief, ook al 
wordt het spoor ervan gedeeltelijk iiitgewist 

D e  kwadratuur  van d e  c irkel  i: Hard ings  standpunt-denken 

In het vervolg wil ik twee voorbeelden van circulair redeneren uitwerken die zichzelf 
onvoldoende rekenschap geven van hun eigen circulariteit - die als daarvan 



een vicieus karakter aanneemt. Het is geen toeval dat reflexiviteit in beide benade- KWSZS 60 

ringen is gericht op het versterken van objectiviteit en wetenschappelijkheid. Vanuit 
mijn ~erspectief leveren ze daarmee echter onwillekeurig een reeks argumenten om 
de epistemologie van de circulariteit p is t  te radicaliseren. Zij versterken stuk voor 
stuk mijn pleidooi voor een 'zwakke' none van objectiviteit waarin de woordvoerder 
nadrukkelijker wordt opgenomen en gesitueerd binnen de performatieve represen- 
ratiecirkel zelf. Ik wil eerst kort aandacht hesteden aan de combinatie van 'sterke re- 
flexiviteit' en 'sterke oh~ectiviteit' m de feministische epistemologie van Harding, 
om vervolgens wat langer stil te staan bij de reflexieve sociologie van Bourdieu, die 
een strenge 'wetenschappelijke' reflexiviteit verdedigt tegenover afkeurenswaardige 
vormen van 'narcistische' en 'nihilistische' reflexiviteit die in het veld zijn gebracht 
door bijvoorbeeld Gouldner, de reflexieve etnografie en de consrrucrivistische we- 
renschapsstudies." De cirkelredenering is in beide p a l l e n  dezelfde, aangezien een 
inhoudelijke sociologische theorie (een theorie over de vrouwelijke ervaring, of een 
qiiasi-economie van intellectuele velden) de vanzelfsprekende oordeelsbasis vornit 
voor haar eigen reflexieve verdubbeling. 

Hardings standpunt-denken is illusrratief voor de circulariteit van alle stand- 
punt-epistemologieen - vanaf het klassieke Marxisme via de Mannheimiaanse ken- 
nissociologie tor en met recente Femmisusche en postkoloniale varianten - die 
wordt veroorzaakt door het feit dat de situanes voor gesitueerde kennis' conceptueel 
worden ingekaderd door en dus logisch afhankelijk zijn van voorafgaande definities 
van de~ttuatie (Pels 199713). Wat geldtvoor het Marxistische 'standpunt van het pro- 
letariaat' is ook van kritische toepassing op sociale identiteiten die worden gedefi- 
nieerd m termen van gender of ras in plaars van klasse: zij worden gepositioneerd 
door een kritische theorie, en moeten dus theoretisch worden 'opgeschoond' om 
'echte' standpunten te kunnen worden, dat wil zeggen standpunten die het (theore- 
risch) vereiste en passende kritische bewustzijn uitdrukken. Die theorie-afhankelijk- 
held van standpunten roept het gevaar op van een potenu'ele overheersing van de re- 
presentant of de kritische intellectueel over de sociale categorie die zij representeert. 
Deze dreiging wordt echter weggewoven door de suggestie van identiteit tussen re- 
presentmt en gerepresenteerde, waarbij de woordvoerder zich op metonymische 
wijze in de plaats stelt van de groep zelf. Deze conceptuele verglijding tussen intel- 
c r u e l e  voorhoede en bredere klasse, die een veelbesproken kenmerk is van her klas- 
sieke proletarische' standpunr-denken (vgl. Gouldner 1985), wordt in grote trekken 
herhaald in recentere feministische en postkoloniale bewerkingen ervan. In deze 
context beperk ik me tot een korte bespreking van de feministische var~ant. '~ 

Het oorspronkelijke argumenr voor een feministische identiteitspolitiek - en 
voor een robuustere toepassing van de eis van reflexivneit - was dat feministen niet 
langer wensten te spreken namens abstracte zaken zoals de Mensheid, de Rede, of de 
Rechtvaardigheid, of namens andere klassen en categoriekn dan hun eigen groep 
(bijvoorbeeld her proletariaat of de natie), maar voortaan alleen voorzichzelfzouden 
spreken, en hun eigen emancipatievoorrang zouden geven aan die van anderen (De 
Laureris 1990,138; Harding 1993, 62). Ondanks die tekenen van reflexieve beschei- 
denheid is het probleem van het woordvoerderschap m het feminisme niet verdwe- 
nen. De feministische theorie hikt dit probleem eerder te verplaatsen dan op te los- 



s 6% sen, doordat zij een voortdurende semantische verglijding toelaat tussen de bredere 
categorie van 'vrouwen' en de engere categorie van 'feministen' (dat wil zeggen femi- 
nistische intellectuelen). Wederom is de kritische theorie het vehikel dat deze identi- 
ficatie tot stand moet brengen. Vrouwenlevens of vrouwelijke ervaringen bieden 
wellicht een bevoorrecht standpunt voor theorievorming en onderzoek, maar moe- 
ren niet als simpele gegevenheden worden gehanteerd; zij moeren worden bemid- 
deld en verdiept via feministische strijd en feministische wetenschap (Hartsock 
1983, 284-88). Het zwarte feministische denken heeft rot  aak, in de veelzeggende 
formulering van Hill Collins, 'het standpunt van Zwarte vrouwen te verduidelijken 
van en voor Zwartevrouwen zelf' (1986,16, 24; 1 9 9 1 , ~ ~ ) .  Een standpunt, zo stelt ook 
Harding, is iets anders dan een perspectief; er is wetenschap en politiek voor nodig 
om het te bereiken (1991, 27611, 15on). Vrouwelijke ervaringen of de dingen die 
vrouwen zeggen, vormen op zichzelf geen betrouwbare gronden voor kennisclaims; 
het z i p  wellicht goede plekken om het onderzoek te beginnen, maar het is 'het ob- 
jectieve perspectief vanuit de levens van vrouwen' dat pas legitimiteit verschaft aan 
feministische kennis. Omdat de ervaring ons kan bedriegen, moet zij worden waar- 
genomen door de lens van de feministische theorie (~991,123,167,~8~,  286-87). 

Deze stilzwijgende soevereiniteit van de gepolitiseerde theorie (en van politiek 
geengageerde feministische theorenct) is ook te vinden in een algemenere variant 
van het srandpunt-denken, die zich oriSnteerr op de epistemologisch geprivilegieer- 
de positie van vrouwen als 'vreemdelingen' of 'outsiders withm (Hill Collms 1986; 
Harding 1991, 124 e.v.). Terwijl positionele uitsluiting of vervreemding een primair 
epistemologisch voordeel verschaft, is het het feminisme dat vrouwen (en mannen) 
in feite moer leren hoe ZIJ de sociale orde kunnen zien vanuit her perspectief van een 
buitenstaander (Harding 1991,125).'" Pas het feministische politieke activisme en de 
feministische theorievorming maken het mogelijk 'achter de schqn van een onrecht- 
vaardige sociale orde de realiteitwaar te nemen van de manier waarop deze orde w 
feite wordt geconstrueerd en in stand gehouden' (127, mijn curs.). Dus het is demili- 
tante methode die vrouwen zowel 'intellectualiseert' als op de juiste wijze 'ver- 
vreenidr7: er is zowel intellectuele als politieke activiteit voor nodig om de 'verrader- 
lijke identiteiten' te lokaliseren die 'verraderlijke analyses' van de bestaande sociale 
orde genereren: 

'We can leun EO rhmk and act not out of the spontaneous consciousiiess ofthe socsal lo- 
canons rhar hisrory has hesrowed on us but OUT of the iraitorous ones we choose with the 
issistanceofcrit~ca/soc~aitheor~es~~~~eraxedÃ¬y the emanciparory movemenr' (290, mijn 
curs.) 

Niet alleen is het standpunt in laatste instantie afhankelijkvan de theorie; de theorie 
kan ons blilkbaar ook bevrqden uit standpunten, aangezien zij ons 'vreemd kan ma- 
ken'; zij srelt ons in staat een 'verraderlijke' identiteit te kiezen, zodat we onszelf 
daadwerkelijk kunnen 'heruitvinden als een Ander' (268 e.v.). 

Het is dan ook duidelijk op welke deze theorie objecnef en reflexief wil 
7 i p .  Men claimt een 'sterke' vorm van objectiviteit tegenover de 'zwakke' objectivi- 
teit van de waardevrije, belangeloze en onpartijdige wetenschap, die het eigenbelang 
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weet te verdoezelen. Een hoger niveau van objecnviteit kan worden bereikt door het 
onderzoek te funderen in de levens van vrouwen, omdat onderzoek dat wordt ge- 
stuurd door emancipatorische belangen en waarden 'doorgaans beter is uitgerust om 
partiele en partijdige claims en vertekenende assumpties te lokaliseren' (Harding 
1991,148). Door hun eigen historische locatie te gebruiken ter versterking van hun 
objectiviteit, leggen standpunt-theoneÃ© tegelijkertijd strengere maatstaven aan 
voor reflexiviteit. Tegenover de 'zwakke' reflexiviteit van bijvoorbeeld de etnogtafi- 
sche wetenschapsstudies, die geneigd zijn om grotere sociale, economische en poli- 
tieke variabelen tussen haakjes te zetten, vereist een 'sterkere' reflexiviteit: 

'rhat die objects ofinquiry he conccptiiahzed as gazing back in all theit cultural parncu- 
lariry and [har the researcher, thtough theory and methods, stand hehind them, gazing 
back at 111s own socially situated research project in all lts cultutal parnciilariry and lts re- 
lanonships ro ether projects of his culture- many ofwhich f...) can he seen only from lo- 
cations far away from the sciennsÃ¬ actual daily work. "Strong reflexiviry" requires the 
development of opposinonal theory ftom the perspcctwe of the Iives of those Others 
f. 1, since intuinve expenence, for reasons discussed earliet, is frequently nol a rehahle 
guide t0 the regularities of nature and social Iife and their undetlying causal tendenties' 
(Harding 1991, 163). 

Deze 'sterke' eisen van objettiviteit en reflexiviteit zijn misschien circulair, maar lei- 
den niet tor een vicieuze cirkel (141). Helaas licht Harding deze stelling niet verder 
toe;  erw wijl mijn uiteenzetting toch voldoende aanleiding geeft om het tegendeel te 
vermoeden. De regel: 'begin te denken vanuit de levens van vrouwen' versterkt de 
objecnviteit en reflexiviteit van het onderzoek; maar de standpunten van vrouwen 
moeten wel worden bewerkt door de feministische theorie om uberhaupt als geloof- 
waardige standpunten te kunnen gelden. De  theorie construeert dus her standpunt 
n plaats van dat her standpunt de theorie bepaalt - hetgeen de circulaire en stellige 
claim opleven dar de feministische standpunt-theorie simpelweg objectiever en re- 
flexiever is dan de theorieen die zij bekritiseert. Terwijl deze zich immers wentelen 
in noodzakelijke schip, biedt zij een directe toegang tot de werkelijkheid. Deze kri- 
nek bagatelliseert niet de intrigerende inhoudelijke suggesties die deze variant van 
feministische epistemologie doet, wat betreft het verband tussen gesitueerde erva- 
ringen en kennisclaims. Ik benadruk 'slechts' de circulariteit van de performatieve 
constructie van deze standpunten en identiteiten, en relativeer zodoende de alomte- 
genwoordige retoriek van feitelijkheid, realisme, en perspectivische 'vertekenmg'. In 
haar poging om de cirkel re kwadrateren, gaat de feministische standpunt-theorie re 
gemakkelijk voorbij aan haar eigen beginpunt, en problematiseert LIJ onvoldoende 
het standpunt van de theorie zelf. 

De kwadratuur van de  cirkel 2: Bourdieus reflexieve sociologie 

Deze feministische krachtpatserij versterkt alleen maar mijn eigen verlangen naar 
epistemologische zwakheid. Dit verlangen wordt verder aangewakkerd door een 



K R I S I S  68 tweede voorbeeld van 'sterke' reflexiviteit, dat eveneens de objectiviteit en weten- 
schappelijkheid hoog in het vaandel voert, en even nerveus reageert op mogelijke 
openingen naar het relativisme: de reflexieve sociologie van Pierre Bourdieu. Het is 
een centrale stelling van Bourdieus sociologie dat 'alle uitspraken van deze weten- 
schap kunnen en moeten worden toegepast op her subject dat deze wetenschap be- 
oefent'. De sociologie van de sociologie, of de sociologie van intellectuele velden, is 
daarom niet een doorsnee-specialisme maar een noodzakelijke propedeuse voor alle 
sociologische arbeid (1990,177-78). Een reflexieve sociologie moet alles objectiveren 
dat het zicht op het object te danken (of te wijten) heeft aan het gezichtspunt, dat 
wil zeggen depositie die de waarnemer inneemt in de sociale ruimte en het weten- 
schappelijk veld (1993a, 3,10). Dat wil zeggen dat de reflexieve sociologie haar eigen 
werk systematisch moet verdubbelen door haar blik op de realiteit 'daarbuiten' (de 
socio-analyse) aan te vullen en af te ronden met een wending 'naar binnen' (de zelf- 
analyse). De sociologie objectiveert niet alleen de 'anderen' maar ook de ohjective- 
rende blik die op de anderen geworpen wordt; tijdens het onderzoek naar het object 
onderzoekt zij ook de relatie tussen subject en object, om ie vermijden dat deze rela- 
tie (bijvoorbeeld in de vormvan onbewuste aspiraties of ressentiment) op een onge- 
controleerde manier op het object wordt geprojecteerd (Bourdieu & Wacquant 
199z, 68-69). Een reflexieve sociologie laat zien op welke manieren onderzoekers in- 
vesteringen doen in hun analytisch object, of zich ermee identificeren, hetgeen be- 
langen met zich meebrengt die materieler, strategischer, en dus ook dubbelzinniger 
zijn dan het 'belangeloze belani van de zuiver wetenschappelijke of intellectuele 
blik. Een dergelijke poging om her subject van dewetenschap terug ie plaatsen in de 
geschiedenis en de maatschappij is geen vrijbrief voor relativisme, maar staat in 
dienst van een strenge vorm van wetenschappelijkheid. 

Door de 'onbevlekte onrvangenis' van de kennis en het ideaal van wetenschappe- 
lijke neutraliteit af te wijzen, kiest Bourdieu hetzelfde polemische startpunt als Har- 
ding (Bourdieu 1989, 205; i993a, 10-11, 20-21; Harding 1992). Een cruciaal verschil 
ontstaat echter door Bourdieus andere inschatting van de bemiddelende rol van kri- 
tische intellectuelen, en zijn thematisering van het 'straalbrekingi-mechaiiisme van 
autonoom opererende intellectuele velden. Hiermee biedt Bourdieu een meer ver- 
fijnde en gelaagde analyse van de performatieve logica van het woordvoerderschap, 
die het positiedenken radicaliseert door expliciet aandacht te besteden aan de twee- 
de-ordeposmes en de positionele rivaliteiten die structuur geven aan het weren- 
schappelijke en intellectuele veld Intellectuelen handelen typisch als 'overheerste 
heersers' in het sociale veld als geheel en nemen posities in die in dit opzicht homo- 
loog zijn aan die van de overheersten tout court. Maar deze gedeeltelijke overeen- 
komst russen woordvoerders en de groepen waarvoor zij het woord doen moet niet 
worden verward met een conditie van identiteit - vooral met omdat intellectuelen 
er gemakkelijk toe worden verleid om dit spel van mzstaken identzty te spelen (1990, 
140-46; 1791,243-45). 

Bourdieus drang naar een sterke wetenschappelijke reflexiviteit is het duidelijkst 
voelbaar in zijn nietsontziende kruistocht tegen wat hij neerbuigend aanduidt als 
'narcistische' reflexiviteit; de titel van zijn recentste overzichtsstuk bevat in dit op- 
zicht een heel kennispolitiek programma (Bourdieu 1993b). Het alom zichtbare ver- 
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epidemie van wild geworden reflexiviteit veroorzaakt, die niets van doen heeft met 
echte wetenschappelijke reflexiviteit. Anders dan wordt gesuggereerd door 'egologi- 
sche' standpunten zoals die van de etnomethodologie, de fenomenologische sociolo- 
gie of Gouldners reflexieve sociologie, kan men niet blijven stilstaan bij de geleefde 
ervaring' van het kennend subject; in plaats daarvan moeten de sociale voorwaarden 
van de act van het objectiveren zelf worden geobjectiveerd, en die zijn gelokaliseerd 
m de structuur en de werking van het wetenschappelijk veld. Bij Gouldner bleef de 
reflexieve sociologie een vaag programma dat niet veel verder kwam dan het opsom- 
men van biografische details en het aanroepen van de 'tijdgeest'. De moderne et- 
nografie gaat op haar beurt gebukt onder een decadente 'dagboeken-diarree', een 
schijnradicalisme dat zich liever verliest in de poetica en de politiek van tekstuele 
constructies dan behoorlijkveldwerk te doen. Ook de deconstructivistische filosofie 
en de constructivistische wetenschapsstudies (het is treffend dat Bourdieu hier geen 
enkel onderscheid maakt tussen het Sterke Programma en andere, radicalere benade- 
ringen) bevorderen een houding van reflexief scepticisme die grenst aan nihilisme en 
irrationalisme (i993b, 365-66; Bourdieu & Wacquant 1992,71-72). 

Voor Bourdieu daarentegen is de vruchtbaarste vorm van reflexiviteit para- 
doxaal' want ten diepste anri-narcistisch. Tegen de banale nieuwsgierigheid Van het 
'intimisme', de zelfgenoegzame wending naar de privÃ©-persoon mobiliseert zij een 
streng-objecnverend onderzoek naar de sociale dwang die wordt uitgeoefend op de 
individuele denker, die in de eerste plaats wordt gezien als een Ausgeburt des F e h ,  
een product van de logica van het intellectuele veld. Tegen het charismatisch zelf- 
beeld van intellectuelen als vrij zwevende actoren die denken dat zij ontsnappen aan 
alle sociale bepaaldheid, benadrukt Bourdieu dat er niets unieks of buitengewoons 
s aan hun structurele positie; zij behoren eenvoudigweg tot de sociale categorie van 
academische onderzoekers die tezamen een specifiek sociaal veld vormen. Het doel 
van een reflexievesociologie is pist om het onpersoonlijke achter het persoonlijke te 
onthullen, om het sociale te ontdekken in het hart van het individuele personage 
(1993b, 369). Waar hij zichzelf altijd als een object van eigen waarneming koos, zo 
stelt Bourdieu, gebeurde dat 'niet in narcistische zin, maar als vertegenwoordiger 
van een categorie' (Bourdieu & Wacquant 1992,  ZO^)." 

Bourdieu onderscheidt vervolgens een aantal niveaus of circuits van reflexiviteit 
waar potenti'ele vertekeningen kunnen optreden. Allereerst dient men de sociale 
voorwaarden van de productievan de producenten van cultuur te objectiveren, dat 
wil zeggen de houdingen en belangen die voortvloeien  ui^ hepaaldheden van sociale, 
seksuele, of etnische aard Hier loopt men licht het risico om te vervallen in 'kon- 
sluitende' verklaringen, die een onmiddellijk verband leggen tussen cognitieve in- 
houden of intellectuele patronen en bredere sociale variabelen als die van klasse, 
gender of ras, en te miskennen dat die externe bepalingen worden gerefracteerd' of 
&broken' door de bepalingen van het relatief autonome veld van de culturele pro- 
ductie zelf. Vandaar de noodzaak om tegelijkertijd deze culturele microkosmos te 
objectiveren, de autonome sociale wereld waarin intellectuelen strijd leveren om 
specifieke inzetten en belangen - die alleen belangeloos lijken wanneer zij worden 
vergeleken met enger gedefinieerde economische of politieke belangen. Bovendien 



K m m  68 acht Bourdieu het hoognodig om een andere, nog wezenlijker bron van reflexieve 
vertekening aan te boren, die schuilt in de reeks van vooronderstellingen die zijn in- 
gebakken in de positie van wetenschappers in hun rol van profes- 
sionele academici. Wanneer zij vergeten dat de sociale theorie een product is van een 
contemplatieve blik en afhankelijk is van een zich terugtrekken uit praktische acn- 
viteit en beslis~m~sdruk, vallen beroepsmatige waarnemers van de sociale wereld ge- 
makkelijk ten prooi aan een 'theoreticiscische' of 'scholastische' bias, een 'etnocen- 
trisme van de geleerde blik' dat leidt TOE een intellectualisrische projectie van hun 
eigen manier van denken en doen in de hoofden en harren van de door hen bestu- 
deerde subjecten. Vandaar de noodzaak om alle theorieen van de sociale praktijk te 
completeren met een reflexieve theorie over de relane tussen theorie en praktijk 
(Bourdieu & Wacquant 199~69-70;  Bourdieu 1993h, 369-71). 

Volgens dit programma leidt de reflexieve sociologie van de sociologie niet tot 
scepticisme of relativisme maar tot een strengere toepassing van de wetenschappe- 
Iqke methode. Die drang naar wetenschappelijkheid leidt echter opnieuw tot een 
vicieuze cirkel Die circulaire beweging wordt 'opgestarr' door Bourdieus evidente 
pnoritenug van de objectivistische fase van de sociologische constructie boven het 
iiubjectivistische of represenrationele moment (bijvoorbeeld 1990,123 e.v.; 1991, 229 
e.v.). Gezichtspunren kunnen alleen volledig worden begrepen door eerst het veld 
van objectieve structurele posities te  construeren die deze gezichtspunten dwangma- 
tig bepalen, hetgeen vereist dat we breken met de subjectieve voorstellingen van ge- 
wone actoren in het dagelijks leven. In een tweede stap dienen deze voorstellingen 
opnieuw te worden ingebouwd in de analyse, omdar de stabiele reproductie van 
structuren in belangrijke mate afhangt van de herhaalde performaneve definitie 
door de handelende actoren van de structurele situaties waarbinnen zij handelen 
(1988b. 782). 

De complicatie die hier ontstaat, is dat de epistemologische breuk of het 'objecri- 
visrische moment' waarin de socioloog hei (intellectuele) veld construeert, niet zelf 
weer wordt gezien als een performaneve constructie, als een definitie van de situatie 
die de situatie die zij beschrijft mede tot stand brengt, maar toch weer een bevoor- 
rechte Fundering meent te kunnen vinden in de objectieve werkelijkheid. Ondanks 
herhaalde uitspraken over de radicaal geconstrueerde aard van de sociale ruimte en 
de wezenlijke performanvireit van alle beschrijvingen ervan (zie bijvoorbeeld 1988b, 
782; 1990, 125-27, 179-81; 1991, 220 e.v.), wordt de narratieve aanwezigheid van de 
sociologische woordvoerder (wie zegt het' Wie definieert deze velden? Wie constru- 
eert die bepaaldheden die ons allen bepalen?) niet voldoende geproblematiseerd. De 
performatieve cirkel van de representatie, die subtiel en kritisch wordt getraceerd 
wanneer het gaat om politieke delegatie en dageliikse praktijken van classificatie (vgl. 
1991,203 e.v.) wordt niet reflexief aanvaard voor Bourdieus eigen project van de we- 
tenschappelâ€¢j representatie van de sociale wereld, dat bij herhaling vervalt in een 
conventionele werkelykheidsretoriek en een holistische pose van transcendentie (zie 
bijvoorbeeld 1989,212.; 1990,181,184; Bourdieu & Wacquant 1992,259-6o)." 

Zoals blijkt uit Homo Academicus, zijn exemplarische studie in de reflexieve so- 
ciologie van intellectuelen, zorgt Bourdieu er inderdaad voor dar hij zichzelf op- 
neemt m het sociologisch plaaqe; maar het is nog steeds Bourdieu zelf die de verkla- 
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waarbinnen hij zichzelf en de anderen 'objectief' kan positioneren (1988a, xv-xxvi). 
Wanneer de reflexieve sociologie aanspraak maakt op epistemologische privileges, 
omdat 7ij in staat is 'haar eigen wetenschappelijke resultaten Te herinvesteren in de 
wetenschappelijke praktijk', dan veronderstelt dit duidelijk het voorafgaande pnvi- 
lege van Bourdieus eigen veldtheorie van de wetenschap. De wetenschapsso~iolo~ie, 
zo vindt hij, moet zich realiseren dar zij ook zelf functioneert volgens de wetten van 
alle (tindere) wetenschappelijke velden (1981, 212); maar het is alweer Bourdieus ei- 
gen verklarende wetenschapssociologie die de voorwaarden voor deze reflexieve ver- 
dubbeiing dicteert. Sociologen kunnen volgens hem alleen ontsnappen aan de 
dwang van het sociale door hun eigen wetenschappelijke wapens tegen zichzelf te 
nchren. Maar maskeert Bourdieu daarmee niet de circularireit en fragiliieit van zijn 
eigen cons~nicries door deze eerst als 'objectief bestaand' re definieren, om zich ver- 
volgens 'vrijelijk' te onderwerpen aan die zelfopgelegde dwang? Herhaalt deze over- 
tuigde ann-Sartre niet de logica van de Sartreaanse muuvaisefoi door deze binnen- 
stebuiten te keren?" 

Door vast te houden aan de werkelijkheidsretoriek van een streng wetenschappe- 
lijke sociologie lijkt Bourdieu zichzelf gevangen te zenen in dezelfde vicieuze cirkel 
als Harding, die eveneens de situatie voor gesitueerde kennis' lijkt te willen definie- 
ren in termen van een objectieve matrix van sociale identiteit. De zogenaamde 'eer- 
lijkheid' en 'logica' van de reflexieve verdubbeling, van de eis om 'de' instrumenten 
van 'de' wetenschap te keren regen de wetenschapper zelf, veronderstelt niet alleen 
een universele en enkelvoudige wetenschappelijke methode maar ook een specifieke 
wetenschapssociologie. Deze cirkel blijft vicieus zolang de wezenlijke circulariteit 
ervan niet wordt onderkend. Bourdieus regelmatige verket teni~~ van het 'zelfbe- 
drog' van intellectuelen, zijn herhaalde claim omrrent de superioriteit van zijn zich- 
zelf verklarende sociologie, en zijn niet aflatend (en bepaald narcistisch) vertoon van 
reflexieve heroiek, suggereren alle dar er een sociologisch gezuiverde blik mogelijk is 
die op een of andere manier uit de magische cirkel ontsnapt. Terwijl zqn reflexieve 
sociologie 'slechts' $Ã© variant is (toegegeven: een sterke variant!) te midden van ve- 
le, blijft Bourdieu menen dat hij de waarheid kan onthullen van het spel 'als geheel', 
'zoals het werkelijk is'. Maar dergelijke totaliserende constructies treden nooit bui- 
ten hun eigen performarieve cirkel, zelfs niet (vooral niet) wanneer zij bedoeld zijn 
om er hoog boven te cirkelen. 

Reflexieve kr i t iek e n  intel lectuele r iva l i te i t  

Zowel Harding ais Bourdieu, zo hebben we gezien, proberen de reflexieve cirkel te 
kwadrateren door een 'sterke' objecnviteit en reflexiviteit re claimen voor een vorm 
van positioneel denken die niettemin aanspraak maakt op een realistische ontologie 
en een omvattende blik op het 'geheel'. In mijn eigen zwakkere opvatting loopt po- 
sitioneel denken onvermijdelijk uit op een deugdzame circulariteit, die alle transcen- 
dentale werkelijkheidsoordelen uitbant ('circulair realisme') en geen sluitende syn- 
these van partiele en partijdige gezichtspunten meer nastreeft. Voor Harding, die de 
standpunt-epistemologie wil vrijwaren van de verdenking van relativisme, is een 



K x dergelijk perspectivisme nier sterk genoeg om werkelijk iets te betekenen in het poli- 
tieke debat: 

N o  cnncs of racism, irnpenalism, male supremacy, or the class system think that the evi- 

dence and arguments they present leave their claims valid only "from their perspecnvÃ« 
they argue for thevalidity of these claims on objective grounds, not on "perspect~valist" 
ones 

Standpunt-theorieen laten het onderzoek beginnen vanuit marginale posities, niet 
om 'etno-wetenschap' maar om wetenschap te bedrijven, die een minder partijdige en 
vertekende beschrijving oplevert van de sociale orde als geheel (1992, 576,582-83). 

Ook Bourdieu benadrukt dat reflexief zelfonderzoek niet hoeft uit te monden in 
een nihilistische of irratiooalistische aanval op de wetenschap; de sociologie kan 
daadwerkelijk ontsnappen uit de vicieuze cirkel van her historicisme of sociologisme 
via. een specifieke methodevan 'participerende objectivering' (1988a, xiii; igXXb, 784; 
Bourdieu & Wacquant 1992, 2.53 e.v.). Het is natuurlijk moeilijk voor intellectuelen 
om te ontsnappen aan de logica van een conflict waarin iedereen zich met genoegen 
opwerpt tot de socioloog van zijn vijanden, maar zelf zijn eigen ideoloog blijft, 'in 
overeenstemming met de wet van de gekruiste blindheid en helderziendheid die alle 
sociale strijd om de waarheid bepaalt'. Alleen wanneer zij het spel als geheel overzien 
zijn mtellectuelen in staat om hun eigen belangengebonden betrokkenheid te over- 
zien en zich los te maken uit het spel van partiele en wederzijds reductieve objective- 
ring. De sociologische waarnemer kan ontsnappen aan de onvermijdelijke positie- 
gebondenheid en beperktheid van zijn classificaties door 'zich tot de tweede macht 
te verheffen' en 'de ruimte van de classificatiestrijd te beschnjven zoals zij werkelijk 
is' (1990,180-84)." 

In mijn alternatieve opvatting van reflexiviteit verzet ik me tegen dergelijke sce- 
nano's van verd~ibbelin~, volgens welke de sociologie haar analytische hulpmiddelen 
onafgebroken tegen zichzelf moet keren om niet een 'chronische tegenwerping te 
zijn tegen haar eigen claims' Zoals we hebben gezien gaat die 'verdubbelingswoede' 
al re gemakkelijk mt van de validiteit van de theorie die reflexief moet worden gedu- 
pliceerd, en maakt gemene zaak met vormen van 'sterke' objectiviteit die een last- 
mrnute ontsnapping beloven uit de logicavan het perspectivisme zelf. Hiertegenover 
heb ik reflexiviteit gedefinieerd als een zelfbewuste oefening in circulair redeneren, 
waarin de zoektocht naar een transcendente objectiviteit wordt stopgezet, en waarin 
men tevreden is met 'met meer dan partiele en partijdige' perspectieven (op her ge- 
heel), zelfs waar deze worden ondersteund en gesystematiseerd met behulp van een 
wetenschappelijke kennissociologie. 

Waarom is het eigenlijk nodig om te breken met de logica van wederzijdse objec- 
tivenng en reductie die zogenaamd de dagelijkse communicatie ontsiert? Is het niet 
een scientisnsch vooroordeel (de drang om epistemologisch sterk te staan) om een 
probleem te maken van het feit dat de kennissociologie misschien niet mÃ©Ã is dan 
'de meest onberispelijke strategie om je tegenstanders te diskwalificeren' (Bourdieu 
1981,212)? Waarom niet erkennen en epistemologisch gebruikmaken van her feit dat 
elke socioloog een goede socioloog van zijn rivalen is, maar per definitie zijn eigen 
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blijft een agonzstisch veld waarin elk standpunt is mgeweven in het spel van rivaliteit 
tussen partiÃ«l perspectieven. Bourdieus sociologischevisie is Ã©Ã voorstel te midden 
van vele, en moet concurreren met alleandere in z i p  ambitie om het veld te totalise- 
n vanuit een specifieke en beperkte gezichtshoek. 

Dit komt in feite neer op een consequentere hantering van Bourdieus eigen in- 
zicht dat het wetenschappelzjk veldhet eigenlijke subject is van de wetenschappelijke 
kennis (en dus van de reflexiviteit) - een sociologisch geradicaliseerde versie van 
Poppers overtuiging dat wetenschappelijke objectiviteit niet een product is van de 
onpartijdigheid van de individuele onderzoeker, maar van de 'vriendschappelijk-vij- 
andschappelijke samenwerking tussen vele wetenschappers' (1969, 217, 220). Het 
mtemdelijke doel van een radicale kennissociologle is inderdaad om reflexiviten te 
installeren in het veld via een gereguleerde wederzijdse surveillance en productcon- 
trole die wordt ingegeven door motieven van belangengehonden rivaliteit. Terwijl 
Bourdieus reflexiviteit de zelfgeformuleerde 'wet van de wederzijdse blindheid en 
helderziendheid' op miraculeuze wijze buiten werking stelt, wil ik zelf de wezenlijk 
polemische aard van alle objectivering blijven benadrukken (zie ook Sloterdijk 1983, 
652 e.v.) en her spel van kritische 'ontmaskerin$ of 'diskwalificatie' rehabiliteren dat 
zowel Bourdieu als de radicale constructivisten (overigens om diametraal tegenover- 
gestelde redenen) perse een halt willen toeroepen. 

In mijn eigen opvatting valt de epistemologische breuk tussen wetenschap en 
common sense, of tussen waarnemer en waargenomene, niet samen met het traditio- 
nele onderscheid tussen gezichtspunten die 'slechts partieel' zqn en gezichtspunten 
die een totaliteitsclaim behelzen, maar met het onconventionele onderscheid tussen 
gezichtspunten die zelfbewust circulair zijn en gezichtspunten (zowel in het dage- 
Iqks leven als in de sociale wetenschap) die deze circulariteit ontkennen en op zoek 
gaan naar een transcendente fundering. De demarcatie ten opzichte van de common 
sense (en de bijbehorende waarheidsclaim) wordt nier geannuleerd of genivelleerd, 
maar verplaatst naar een andere dimensie vanverschil. Dit gaat ook in tegen een ab- 
stract agnosticisme dat alle normatieve afstand russen waarnemer en waargenomene 
wil afschaffen omdat zij, zoals constructivisten graag stellen, betrokken zijn in 'we- 
zenlijk gelijksoortige' epistemische praktijken, zodat beschrijvingen van de rweede 
orde geen groter gezag kan worden toegekend dan eerste-orde-beschnjvingen 
(Woolgar 1 9 9 ~ 3 9 ;  Latour 1994, 68-69). De circulaire reflexiviteit poneert haar eigen 
demarcatiecriterium en richt zich daarmee kritisch tegen lineaire verhalen (zowel 
dagelijkse als wetenschappelijke), die zich beroepen op een objectivistische ontolo- 
gie en een conventionele logica van representatie. Wij wetenschappers zijn inder- 
daad niet superieur aan onze onderzoekssubjecten (en rivaliserende collega's) in het 
spel van de wederzijdse reductie, de verklaring 'achter andermans mg om', en de po- 
lemische toerekening van 'objectieve' belangen. Maar we kunnen nog steeds een 
epistemologische voorsprong claimen als we erkennen -wat onze subjecten nier zo 
gauw zullen doen - dat al onze feiten, waarden, onderscheidingen, belangen en 
identiteiten zijn ingebed in cirkelredeneringen, en dat dit een radicale onzekerheid 
mstalleert in al onze beschrijvingen van de wereld, en in al onze kritische manoeu- 
vres in de agonistische ruimte van de wetenschap. 



t arsis cix Ik heb gepleit voor een one step up-reflexiviteit die het verhaal terugbuigt naar de 
verteller, en de performaneve of projectieve relatie laat zien tussen de woordvoerder 
en die- of dargene waar hij het woord voor voert. Omdat deze reflexiviteit cirkelvor- 
mig is en een constitutieve zwakheid installeert in het hart van alle represenratie- 
praktijken, is zij tevens 'wezenlijk' beperkt, onaf, onvoldoende. Men kan met recht 
stellen dat verhalen die voortdurend verwijzen naar hun geconstrueerde en circulai- 
re karakter, zo niet 'fysiek' onmogelijk, dan toch vaak communicatief dysfiincnoneel 
zijn: verhalen (zoals het verhaal dat u nu leest) moeten enigszins lineair worden ver- 
teld, en kunnen niet chronisch worden onderbroken om aandacht te vragen voor 
hun eigen mogelijkheidsvoorwaarden." De spectrale wet van de objectivering zegt 
dat alle observaties een blindevlek hebben en tot op zekere hoogte 'naief'blijven ten 
opzichte van hun eigen uitgangspunt (vgl. Blom 1997, 33-34). Hieruit volgt dat re- 
flexiviteit nooit volledig kan worden 'uitgevoerd' door het individuele kennissub- 
ject, maar een gedistribueerd proces is dat deels moet worden overgelaten aan het 
agomstische krachtenspel van de wetenschappelijke markt. Anderen zijn wellicht 
berer gepositioneerd, en sterker gemotiveerd, om reflexieve verbindingen te leggen 
tussen wat ik zeg en wat ik doe, of russen m i p  zelfbeeld - dat zij weigeren zonder 
slag of stoot over te nemen - en mijn zogenaamd 'objectieve' positie, zoals zij die 
construeren vanuit hun polemisch gedistantieerde perspectief. Ik kan nog steeds de 
reflexieve coinplexiteit van mijn eigen verhalen bevorderen door hun cirkelgang te 
traceren en er verantwoordelijkheid voor te nemen; maar op een bepaald punt moe- 
ten kritische anderen deze reflexieve taak overnemen en hun afwijkende verklarin- 
gen kruisen met de mijne. De aloude vraag: q u i s  costudiet zpsos custodes? of' 'WIE is 
reflexiefvoor de reflexivisten?' kan nu worden beantwoord: andere wachters, andere 
reflexivisten. Reflexiviteit is dus ook iets wat we moeten delegeren aan onze vrien- 
den, of heter aan onze beste vijanden. 

Noten 

i. Mer dank aan Annemane Molvoor dezevragende vorm 
Het posinvi5me van Comre beschouwt alle reflexieve zelfherkenning (en alle vormen van 

gepsychoiogiseer) als een 'illusie', omdat het 'evident onmogelijk' is voor de menselijke geest om 
nrellecmele versch~jnselen waar te nemen tijdens de act van het waarnemen zelf Het denkende 
individu kanzichzelfmet splitsen in een persoon die redeneert en een andere persoon die die rede- 
t waarneemt (Comce 1975,jj-34). 

3 Zie Pollners (1991) he~chrijvin~ van de 'ruk naar rechts' van de etnomethodologie, vanwege 
haar onvermogen om vasr ie houden aan een radicale rererentiele reflexivueit Zie ook mijn be- 
spreking van de receptievan Mannheims kenmssociologie (Pels ,9964 en van de 'race om de sym- 
m n het recente werenschapsonderzoek (Pels 1996h) 

4 '11 has hecome clear that every version of an "other", wherev~r found, is also the consmc- 
[ion of a "self", and the makrng of ethnographic rexts ( ) has always Ã¯nvolve a proces of"self- 
fxhionin; (Ciiffoid 1986, 23-24) 

5. Hier volg ik Gouldners definme van ideologie als een ohject~vistiscli vertoog dar de aanwe- 
ngheid van de spreker in het gesprokene verhult, en van reflexiviteit als kritische tegenhanger er- 
van (1976, xv, 45-46, 50) Daarmee wil ik ook iets van Gouldners oorspronkelijke inspiratie he- 
houden dar 'een Reflexieve Sociologie een ethische sociologie is' (1971, 491,499) Deze normatieve 
en epistemologische benadeling van reflexiviieii contrasreen met de agnostische en 'nivellerende' 
m v recente wetenschapsonderzoekers (zie bijvoorbeeld Woolgar 1991, Latour 198Sa) Zie 
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nornatieve reflexiviteit (1996.98-101,183-87) 
6 Ik verdedig die opvatting bovendien in een traditionele narratieve vorm, dat wil zeggen in 

n ogenâ€¢iclinnh met-reflexieve stijl die geen boodschap heeft aan ingewikkelde deconstructieve 
e overdadig gebruik van aanhalingstekens, wild geworden ironieen, carnavaleske hetero 
g s a ,  of Nieuwe Literaire Vormen M ~ j n  doel is her 'rechttoe rechtaan', dat wil zeggen 'klaix- 
vriendelijk' beargumenteren van een radicaal voorstel met betrekking tor de circulariteit van re- 
piesentiines (zie ook Poner 1996,9,84, 229-30). Het 15 niet nodig dat een verhaal dat gespitst is op 
zuil eigen representat~cpraktijk, speciale literaire kunstjes uithaalt die de basis van wat verteld 
a ~ d t  'ondergraven' 'Vertellen hoe het is'veroordeelt deverteller met per definitie tot epistemolo- 
g r e m  Net als Fab~an (1991, 194) denk ik dat Nieuwe Literaire Vormen een 'overbodige 
onr-inappmg' ZIJ" uit onze epistemologische dilemma's. 

7 hibian (1990, 1991) pleit voor een reflexieve en performatieve etnografie Porters venoog- 
analyse stelt eveneens reflexiviteit gehjk met performativiteit (1996,47-48,228-32). 

S Ook Giddens stelt dar alle kennisclaims in de moderne wereld intrinsiek circulairzijn (1990, 
76-77, vgl. 36-4~,49). Maar dit slaat voord op vormen van instztutionele reflexivneit, waarhrj de 
kennis in een kringloop zit met de omgeving die 711 beschrijft, en lijkt zich nier uit te strekken tor 
de epistemologischecirculariteit van sociologische beschrijvingen Ook Becks theorie van de nsico- 
nâ€¢iiiitschapp geefâ ~ i c h  onvoldoende rekenschap van haar eigen epistemologische c~~cular~ce~c, cn 
behelst als gevolg daarvan een nogal onreflexieve visie op de reflexieve modemisenng (vgl Pels 
,9972). l" een recent artikel suggereerr hij echter een inmeerende notie van 'reflexief realisme' die . 
bemiddelt russen 'na~ef' realisme en even 'nalef' constructivisme, en die dicht scaai bij het circc~ 
lair realisme' dar ik W r  verdedm fReck 1006. 71 ,, 

9 Zie natuurlijk ook Heideggers verzet tegen de afwijzing van de hermeneuiische cirkel als 
e u 'Das Enrs~heiclende 1st nichr, aus dem Zirkel heraus-, sondern in ihn nach der 
cchien Wcise hincmzukommen' (1972, 157) Vgl ook Luhmann (1990, 71-72) en Bloms heldere 
tUteenzetring van diens kennistheoretische opvattingen [bijvoorbeeld 1997,41, 195) 

10 Woolgar nadert dicht tor dit idioomvan de reflexivireir als circulariteit (1981, 382-XS), maar 
bespreekt de cirkel niet in kritisch-epistemologische termen Zijn dubbelzinnigheid is dezelfde als 
die van Garfinkel wanneer diezegt dat etnomethodologische studies niet 'correctief' of 'ironisch' 
bedoeld zijn, en dat de 'wezenlijke' reflexiviteit van verhalen hun vertellers in principe 'niet inte 
resscerr' (1984, mil, 7-9) Maar Woolgars vraag hoe het mogelijk is dar 'in most instances of practi- 
cal argument no significante is attached to ns defeasibihry on grounds of circulaniy, kan direct 
kritisch worden beantwoord omdat niemand in het dagelijks leven die verhalen in feire als cirm- 
'air beschouwt' 

11 In plaats ~ a n  als 'galerqen' die zich lineair van binnen naar buiten uitstrekken, kunnen 
Latouriaanse representanenerwerken beter worden gezien als cirkels ciie worden 'opgestart' en re- 
flexief worden teruggebogen naar de woordvoerder. Daarbij is de circulaire verbinding russen 
representant en gerepresenteerde nier een kwehtie van gehlackboxie identiteit, maar verwijst ZIJ 

juist naar de. gcscheidmheidvan beide posit~es. Tegen de pdsmvisnsclic of idealistische samensmel- 
nngvan woordvoerder en object articuleert zij juist hun verschil, met her doel om de h~jdrage van 
beide aan her 'werkelijkheidseffect' van uitspraken re kunnen meren Zie voor een kritiek op de 
identiteirsreronekvan demor-netwerktheone Pels (1995b). 

12 Zie bijvoorbeeld ook de reflexieve paradox die opduikt in her logisch-positivistische argu- 
ment dat alleen empirisch verifieerbare uitspraken zinvol zijn - dat nier zelf empirisch verifi- 
eerbaar is (Lawson 1985, 19) We kunnen hier her Webenaanse postulaat van de 'absolute hetero- 
gemteit' van feirelijke en normatieve uitspraken aan toevoegen, omdat dit postulaat door ;rjn 
sennahst~sche vorm zrjn eigen grondregel onmiddellijk met voeren treedt (Pels 1990). 

13 Vgl z i p  karakteristieke anrwoord op beschuldigingen van narcisme, navelsraarderil en 
subjectivisme, die volgens hem blijk gaven van an uneasiness wirh al1 efforrs at self-knowmg and 
wlf-refiernon', en die niet veel meer waren dan 'false consciousness's eKort ro protect uself from 
change' (Gouldner 1973,123-24). 

14 Ook Latour lijkt zichzelf vasr re zerten in de reflexieve verdubbeling 'When I porrray 



K 6 scsennfic literarureas in riskof not bemg believed and as bracmg itselfagamst such an outcome by 
musteringall possibie alliesat hand, I do nor require for this account any more than rh~svery pro- 
tess ( )' (19883,171). Zie ookzijn bekende beschrijving van Pasieurs kennispolineke'husselen', 111 

de loop waarvan hu bekent dat ookz~jn eigen beschrijving niet ontsnapt aan de krachtsverhoudin- 
gen die erdoor worden beschreven 'Ik heb gesproken over de volgelingen van Pasteur zoals ZIJ zelf 
spreken over hun microben' (1984,165) Wederom ondersreunr de 'duplicanon mode' op mdirectc 
wijze de eerder gegeven beschrijving- in dit geval van de Pasteimanen als praknsche consctuctivis- 
ren Maar deze rechtgeaarde positivisten zelf geloofden geheel en al in de 'onacceptabele, ondraag- 
l~jke, zelfs immorele' mythe van de Rede en de Wetenschap (1984, 166) waarvan Latour beweert 
dat zij die opportunistisch hanteerden al naar gelang de specifieke context. 

15. Deze kritiek mist in elkgeval doel waar het Gouldner betreft, die net als Harding en Bour- 
dien zelf sreeds pleit tegen het traditionele epistemologische objectiursme en voor een reflexieve en 
dus meer wetenschappelijke objectiviteit(zie bijvoorbeeld Gouldner 1973,865 e v).  

16 Zie hierover uitvoeriger Prins (1997) 
17. Deze positie van de 'outsider within', zo wordt soms toegegeven, past be- 

eer bi, de specifiekere positie van feministische intellectuelen die werken in het (academische) cen- 
rrum (Hill Collins 1986, 14-15,1991~1~~ 22, Harding1991, 131-32.1993, 65-66). 

18 Zie ookzijn opmerking dar 'persons, at their most personal, are essentially thepersonifica- 
[ion of exigencies actually or potentially inscrtbed in the structure ofrhe field or, more precisely, 1 1  

:he posirion occupied withm this field' (Wacquant, in Bourdieu & Wacquant 199z,44) Zie ook 
z~ jn  beschr~jvingvan Homo Academicus als een 'anti-biografie3 en zijn hameren op het feit dat 'the 
most intimate rruth of whar we are, [he most unthinkable unthoughr ( . ) is also inscribed in the 
objectivity and in the history of the social positions that we have held in the past and that we pre- 
sentlyoccupy' (,bid , 213) 

19 Hier moet dekrmek van radicale constructivisten en semiotici op de traditionele verkla- 
rende pretennes van de sociologie veel serieuzer worden genomen Vgl. Woolgars (1981) kritische 
benadering van sociologisch 'interest work of Laiours visie op 'de maatschappij', 'sociale factoren' 
en 'conrexten' als performatieve constructies van sociaal-wetens~ha~pelqke professionals die er- 
naar streven 'nieuwe vormen van calculatie te vestigen in hun instituties' en hun definities onont- 
koombaartemaken voor zoveel mogelijk anderemensen (1988a, 161). Zie ook Latour (igqSb, 27- 
28) 'No matter howsociologisrs and hiscorians love to put t em,  ideas, and events in rheir context, 
this context is always made up of shifted characrers mside another rext. They can add one text ro 
anoiher, bur nor escapefrom !t We have access to co-texts nor to context.' 

zo Door her wiel van het existentialistische acnonisme terug te draaien lijkt Bourdieu inder- 
daad de circulaire logica van her Sarcreaanse valse bewustzijn re herhalen, dat veronderstelt dat 
mensen hun wezenlijke vrijheid nnskennen en zichzelf bedriegen door te doen alsof zij dingen 
n Mensen weem dat zij vrij zijn, zij kennen het wezenlijke verschil tussen mensen en dingen, 
maar doen net alsofhet omgekeerde geldt Bourdieu omarmt een Ii1nrecht tegenovergestelde filo- 
sofie van de vrijheid, die het vermogen postuleert om sociale bepaaldheden te neutraliseren door 
deze te objectiveren 

21 Ondanks al zijn waarschuwingen dar de socioloog de verleidmg van een absolute of 'ko- 
nnkhjke' blik moet weerstaan (bijvoorbeeld Bourdieu 1990,183; Bourdieu & Wacquanr 1992,68), 
t hq daarom af en toe terug m war hij zelf heschrilft: als de intellectualistische of 'theorericisti- 
sche' vergissmg, de verleiding van transcendentale beheersing via een soevereine bhk op het ge- 
heel. Misschien schuilt het ware formaat van een theorie als die van Bourdieu (een compliment 
dar kan worden herhaald voor vele andere 'grote' theorieen) dat zij zo veel productieve tegenspra- 
ken bevat, zodat men altijd nier Boiirdieu tegen Bourdieu in kan argumenteren (zoals men dat 
ook alnjd met Mam of Weber of Freud kan doen). 

22 zie ook noot 5 
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