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Er zijn zo van die diskussies waarbinnen alles mogelijk is. 
De diskussie over aktie-onderzoek lijkt daar &&n van te zijn. 
Aktie-onderzoekers leggen uit dat zij partijdig zijn, dat die 
partijdigheid konsekwenties beeft voor methoden en technieken 
die men gebruikt; en zij krijgen vervolgens het verwijt dat 
zij uitgaan van de neutraliteit van methoden. Of aktie-onder- 
zoekers geven aan dat zij bezorgd zijn over de kloof tussen 
(akademiese) theorie en (maatschappelijke) praktijk, dat zij 
daarom willen uitgaan van een nauwere band tussen die twee, 
waardoor er gefundeerde theorieÃ« gevormd kunnen worden; en 
krijgen dan te horen dat zij vijandig staan ten opzichte van 
theorievorming. 
Het komentaar dat Bernadet Maas en Frans van der Pol op ons 
hoek geven lijkt op deze vorm van kritiek; "van dik hout zaagt 
men planken" en "men zegt a, maar bedoelt b". Gelukkig zaten 
er ook nog andere elementen in hun verhaal en kunnen wij het 
zelfs benutten om een aantal zaken die ons ter harte gaan ter 
diskussie te brengen 

De eerste kritiek die Bernadet en Frans op ons hebben lijkt 
ai meteen raak. Wij halen begrippen van de stromingen (empi- 
ries-analyties, symbolies-interaktionisties en marxisties) Uit 
hun specifieke kontekst en vergelijken vervolgens zaken die 
je niet met elkaar kunt vergelijken. Nu zijn dit soort argu- 
menten als het gaat om konfrontatie tussen stromingen al eer- 
der naar voren gebracht. In de zeventiger jaren bijvoorbeeld 
verzetten empiries-analytici zich tegen het vergelijken van 
de marxistiese en de empiries-analytiese opvatting. Volgens 
hen waren de stromingen volstrekt onvergelijkbaar: wat marxis- 
ten onder wetenschap verstonden was ideologie, de dialektiese 
logika was niet vergelijkbaar met de logika van de empiries- 
analytici, etcetera. En heden ten dage komen wij nog steeds 
wetenschappers tegen die beweren dat elke vergelijking tussen 
stromingen zinloos is. Als de symbolies-interaktionisten het 
bijvoorbeeld over theorie hebben is dat volgens hen iets to- 
taal anders dan wat empiries-analytici daaronder verstaan. De 



kontekst van waaruit de verschillende stromingen werken is zo 
anders dat onderlinge vergelijkingen niet zinnig zijn. 
Bij een dergelijke opstelling, en dat geldt ook voor Bernadet 
en Frans, heeft men in het algemeen een merkwaardig 'ver- 
steend* beeld van wat een stroming is. Het lijkt wel een ding 
op zich dat zich niet verder ontwikkelt. Onze opvatting is in 
ieder geval niet zo staties. Wij denken dat onder druk van de 
maatschappelijke omstandigheden zich een konfrontatie ontwik- 
kelt tussen de verschillende stromingen, zo men wil in weten- 
schappelijke produktiepraktijken, waardoor in de loop der tijd 
zich ook de dominantieverhoudingen wijzigen. Aktie-Onderzoek 
zien Wij als het trefwoord waaronder de wijze waarop de weten- 
schap in de maatschappij intervenieert opnieuw ter diskussie 
wordt gesteld. Vanuit dit gezichtspunt ondervragen wij de 
stromingen en er is dus geen sprake Van dat wij klakkeloos me- 
thoden overnemen. 
Als Bernadet en Frans kritiek willen leveren, dan moeten zij 
specificeren waar wij begrippen uit hun kontekst lichten, aan- 
geven waarom methoden vanwege hun aard ongeschikt zijn voor 
aktie-onderzoek en niet alleen 'vrij associÃ«ren ('Condannation 
by Association' zou je dat kunnen noemen). De Delphi-methode 
is bijvoorbeeld volgens Bernadet en Frans fout omdat deze door 
het Pentagon gebruikt wordt. Zo redenerend zou je van nu af 
aan gefaseerde en gestruktureerde groepsdiskussie (een belang- 
rijk element van de Delphi-methode) als progressieve weten- 
schapper moeten verbieden. 

Enigszins vreemd keken wij op van de kritiek dat wij uitgaan 
van de neutral i te i t  veen methoden en teomeken .  Want wij pro- 
beren nu juist in ons boek uit te leggen dat de stellingname 
en de positie van de onderzoeker tot in de kleinste details 
van de (re)konstruktie van onderzoeksinstrumenten meespeelt. 
Maar Bernadet en Frans schijnen met partijdigheid iets anders 
te bedoelen. Zij stellen dat methoden bepalend zijn voor het 
verschijnen van het objekt van de wetenschap. TheorieÃ« en 
feiten worden geproduceerd door de methoden die wetenschap- 
pers hebben ontwikkeld. Wetenschap produceert werkelijkheid 
en omdat wetenschappelijke kennis in onze samenleving domi- 
nant is (hetgeen Bernadet en Frans als feit lijken te konsta- 
teren) is het een faktor van politieke betekenis. 
Dat wetenschap niet neutraal is vinden wij ook. Wij vragen 
ons echter wel af of het wetenschappelijk betoog inderdaad 
zoveel in de melk heeft te brokkelen. Wij menen van niet, met 
name niet bij de sociale wetenschappen. De feiten van bijvoor- 
beeld de Reagan-ekonomie leren ons anders. Verder zouden wij 
ook willen stellen dat wetenschap niet elk willekeurig feit 
kan produceren of elke theorie kan waarmaken. Ook een onder- 
zoeker is afhankelijk van de omstandigheden waarin een samen- 
leving verkeert en van de politieke wilsvorming die de samenleving 
binnen bepaalde grenzen , - de mogelijkheden van de natuur, de 
technologie, etcetera -, verder ontwikkelt. Onderzoekers hebben 



in die zin feiten te aksepteyen, c.q. vinden feiten tegenove- 
zich. En daarbij gaan wij er vanuit, zoals Bernadet en Frans 
vermoeden, dat wetenschappers van verschillend pluimage het 
ergens eens kunnen worden over die feiten en de daarop geba- 
seerde theorieÃ«n Dat betekent niet dat het politieke karak- 
ter van de Wetenschapsbeoefening verdwijnt. Wel draait het in 
de wetenschapsbeoefening, naast alle politiek, uiteindelijk 
om bet empiriese gehalte van theorieÃ«n Het spreken dat van 
geen waarheid weet is wellicht interessant, maar minder voor 
de empiriese wetenschappen. 

Bernadet en Frans stellen echter dat waarheid in het betoog 
zelf wordt geproduceerd. Wetenschap, zeggen Bernadet en Frans, 
kan op zich geen waarheid spreken, want de waarheid zelf is 
poLi-ti-ek. Als metafoor hebben wij daar begrip voor. Ook wij 
erkennen dat datgene dat voor waar wordt aangezien beÃ¯nvloe 
kan zijn door macht en politieke faktoren en niet waar hoeft 
te zijn. In ons boek hebben wij duidelijk aangegeven dat wij 
met dit soort verschijnselen rekening willen houden. Waar 
wij echter bezwaar tegen maken is dat dit soort metaforen 
worden verheven tot wetenschaps- en kennistheorie, waarin men 
moet geloven op straffe van uitsluiting van de 'linkse en 
rechtse diskussie'. 
Neem nu Foucault. Deze schetst in de 'orde van het vertoog' op 
een meeslepende wijze hoe de wil tot waarheid in de loop van 
de geschiedenis werd geÃ¯nstitutionaliseerd Als filosofies en 
sociologies impressionisme is dat heel aanvaardbaar. Maar wat 
moeten wij bijvoorbeeld met het door hem vermelde 'symboliese 
feit' (blz. 17 in nederlandse vertaling) dat de rekenkunde - 
uitgaande van de gelijkheid (!?) - in demokratiese gemeenschap- 
pen in Griekenland kon worden beoefend; maar dat de meetkunde - 
uitgaande van de ongelijkheid (I?) - alleen kon worden beoefend 
in oligarchieÃ«n Foucault hanteert dit soort 'bewijzen' in 
overvloed (zie ook bijvoorbeeld De Wit in: 'recht en kritiek' 
nr. 3 1981) wat op zich niet zo erg is, maar knoopt daar dan 
wel een 'theorie over wetenschap en waarheid' aan vast. Op 
die manier geeft hij aanleiding tot levensgrote misverstanden, 
zeker als men kijkt naar de wijze waarop zijn discipelen, zijn 
aanpak reÃ¯ficere als de nieuwe wetenschappelijke methode. 
En nemen wij de andere franse filosoof die Bernadet en Frans 
beÃ¯nvloe schijnt te hebben. Althusser heeft in onder andere 
'Lire Ie capital' op akseptabele wijze aangegeven hoe er in 
een bepaald opzicht een breuk bestaat tussen kennis en erva- 
ring. Hij heeft het over de verschillende praktijken die el- 
kaar beÃ¯nvloeden maar wel relatief autonoom zijn: de poli- 
tieke, de ekonomiese, de ideologiese en de wetenschappelijke 
praktijk. Vervolgens gaat Althusser uit van een spinozistiese 
herwaardering van de kennistheorie van Marx -, en stelt dat 
het beeld van het objekt niet verward mag worden met het ob- 
jekt zelf (hetgeen een juiste opmerking is) en dat daarom ge- 
steld kan worden dat kennis over de werkelijkheid onafhanke- 



lijk is van de werkelijkheid. Voor wetenschap betekent dat, 
- en daarbij refereert hij aan de wiskunde -, dat theorie 
niet geconfronteerd hoeft te worden met de empirie, zichzelf 
kan uitzuiveren en een intern gesloten cirkuit moet zijn met 
haar eigen logika. Waarheid kan onafhankelijk van het maat- 
schappelijk sukses van de theorie gekonstateerd worden. Nu is 
het bezwaar dat wij tegen deze ideeÃ« hebben niet dat er ge- 
konkludeerd wordt dat er in het wetenschappelijke cirkuit kri- 
teria (zoals konsistentie) bestaan die grenzen aangeven van 
wat men wel en niet mag stellen. Waar het ons om gaat is dat 
Althusser die interne kriteria mystificeert en laat monopoli- 
seren door een kaste van wetenschappers, die zijn onttrokken 
aan de kontrole van niet-wetenschappers. Althusser pretendeert 
de burgerlijke wetenschap af te wijzen, maar hij is 'positi- 
vistieser' dan bijvoorbeeld Popper. Bij Popper is het tenminste 
nog mogelijk een theorie te falsifiÃ«re met behulp van empi- 
riese uitspraken. Bij Althusser is de Wetenschap immuun gewor- 
den voor kritiek (zie voor een nauwkeuriger analyse hijvoor- 
beeld de bundel 'Actie-onderzoek in discussie', vakgroep An- 
dragologie, Utrecht 1982). 
Nu lijkt Althusser daarmee diametraal ten opzichte van Fou- 
cault uit te komen. Waarheid als intern wetenschappelijk be- 
paald, tegenover waarheid bepaald in het spel van politiek en 
macht. Toch verwonderen wij ons niet dat Althusser en Foucault 
in de aktie-onderzoeksdiskussie in &&n adem worden genoemd. 
Immers bij beide auteurs wordt het klassieke waarheidsbegrip 
afgewezen, en in de plaats daarvan verwezen naar een nieuw, 
zij het onkontroleerbaar waarheidsbegrip, dat ruimte laat voor 
willekeurig Impressionisme en merkwaardig genoeg voor een te- 
rugval in het 'positivisme of erger'. Daarin past o.i. ook het 
verwijt van suhjektcentrisme/humanisme. Zo kunnen wij de (ra- 
zende) associaties van het begrip niet goed volgen: bijvoor- 
beeld hoe uit ons model zou volgen dat wij het humanisme zou- 
den willen herstellen en waarom dat overigens zo (moreel?) 
verwerpelijk is. Voor ons gaat het bij subjektcentrisme om 
een uit de hand gelopen begrip. Wij hebben het in het boek 
uitdrukkelijk over de subjekt-objekt verhouding. Dat is niet 
hetzelfde, maar het heeft wel konsekwenties voor de verhouding 
tussen de onderzoekers en onderzochten. Beide partijen worden 
gevormd door suhjekten met hun subjektieve handelingsregels, 
die echter beperkt worden door objektieve regelsystemen van de 
maatschappelijke situatie waarin zij verkeren. 

Dat Bernadet en Frans konkluderen dat ieder mens een voortdu- 
rende heksenketel is begrijpenwij intussen, nahet doorlezen van 
hun tekst ook wel. De vraag is echter wat je ermee moet. Wij 
voelen er niets voor ons te laten meevoeren in het vat vol 
tegenstrijdigheden dat ons de franSe filosofie, met name wat 
betreft wetenschapstheorie, biedt. Aan de andere kant hebben 
wij ons in het boek afgevraagd wat er dan wel te gebruiken 
was van de franse benadering. Op die manier schetsen wij de 
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waardevolle aanknopingspunten bij teksten van Foucault, Alt- 
husser, Irigaray,Deleuze, en van de helaas te weinig bekende 
Loureau (Analyse institutionelle, 1970). Wij doen dat wel van- 
uit de boven beschreven uitgangspunten. Dat het dan lijkt dat 
wij de onredelijkheid in de dwangbuis stoppen, komt omdat wij 
laten blijken er weinig voor te voelen ons in de dwangbuis van 
het vertoog te laten meevoeren, - zoals die zo genereus door 
lieden als Foucault en Althusser wordt aangeboden. 

(vervolg van pagina 27) 

Bibliografie 

(de boeken en artikelen die slechts in het Italiaans te ver- 
krijgen zijn, zijn niet opgenomen) 

M. Foucault, Swve i l l ev  e t  puni-r; flaissanee de la  prison, Pa- 
rijs, 1975. 

G. Deleuze 'Geen schrijver maar een nieuwe kartograaf' in: 
Te Elfdep Ure, nr 29. 
In ItaliÃ is dit artikel opgenomen in een bundel, die ook 
een diskussie (Dialoog) tussen Deleuze en Foucault bevat 
over het politieke. Cacciari verwijst hier in het arti- 
kel naar. Een Nederlandse vertaling van deze diskussie 
Is te vinden in: Raster 10, september 1979, onder de ti- 
tel: 'Gesprek over intellektuelen en de macht'. 


