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Het boek is geen ‘hoe-boek’. Er wordt niet aangegaan op hoe je het moet aanpakken. Martin Packer kiest 
ervoor om uit te gaan van de waarom-vraag. Waarom doen we aan kwalitatief onderzoek. Hij is 
geïnteresseerd in enkele epistemologische basisassumpties van kwalitatief onderzoek. Waarom doen we 
dat? Wat lever het ons op? Packer kiest ervoor om kwalitatief onderzoek te verbinden aan een 
emancipatorisch perspectief. We doen onderzoek met perspectief op het verbeteren van de praktijk. Niet 
om het interveniëren van de praktijk, maar we doen onderzoek met het oog op emancipatie. Waarom 
kwalitatief onderzoek? Voor het emancipatie perspectief.  
 
Onderscheid tussen verklaringen (causation)  en redenen (constitition). Waarom doen mensen wat ze 
doen? Ze kunnen een verklaring geven, maar ze hebben ook redenen waarom ze iets doen. Het gaat 
over oorzaak-gevolgrelaties. Als we de oorzaken kennen, kunnen we daar ook in ingrijpen. Bij kwalitatief 
onderzoek gaat het om de redenen. Welke redenen hebben mensen om te doen wat ze doen? We zijn 
geïnteresseerd in constitutie. Waarom zijn we de mensen die we zijn? Welke elementen maken wie we 
zijn?  
 
Het bestuderen van mensen als objecten is niet hetzelfde als het bestuderen van mensen die een 
bepaalde situatie leven. Het verklaringsparadigma gaat ervan uit dat we de mensen als een object 
bestuderen. Voorbeeld: het bestuderen van het hart. Gevoelens tellen hier niet mee. Dit is iets anders 
dan mensen bestuderen als wezens die leven in een bepaalde situatie.  
Waarom hebben we vandaag zoiets als opvoedingsondersteuning? Dit was er vroeger niet. Waarom 
hebben we dit? Dit is een zoektocht naar redenen. Welke mens zijn we vandaag? Nu is deze 
opvoedingsondersteuning vanzelfsprekend. Wat maakt dit vanzelfsprekend? 
Het soort van kwalitatief onderzoek dat Packer interessant vindt, is het soort onderzoek dat een soort van 
kritische blik werpt op onze hedendaagse bestaansconditie (= historische ontologie). Dat kritische 
onderzoek zegt ons iets over waarom we bepaalde dingen doen en belangrijk vinden. 
 
De twee meest gebruikte methode om bij mensen dingen te gaan bevragen, zijn het interview en 
observaties. Het boek bestaat uit drie delen: 

1. Het kwalitatief onderzoek: Interview. Wat is dat? Wat denken we te weten te komen? De 
basisassumpties over taal en over kennis. Welke aannames zitten in het interview als het gaat 
over taal en over kennis? (H2-5) 

2. Etnografisch onderzoek: Observatie. Wat zien we als we zeggen we gaan observeren? Waar 
gaan we naar kijken? En als we zaken gaan noteren, wat is dat noteren? Een representatie of 
een kopie? (H9-10) 
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3. Kritisch emancipatorisch onderzoek: Wat verstaat men onder emancipatie? 
(H11-15) 

 

Voorbeelden van onderzoek 
Twee voorbeelden van kwalitatief of interpretatief onderzoek. 
In het achterhoofd houden: ‘Hoe zou Packer dit onderzoek beoordelen? Goed onderzoek of niet? 
Bepaalde vragen stellen? Een kritiek formuleren en waarom?’  
Met behulp van deze voorbeelden helpen nadenken over kwalitatief onderzoek. Op het examen wordt 
een voorbeeld uit deze teksten gegeven en uw oordeel hierover gevraagd.  
 

PLAY-BASED INTERVIEW METHODS FOR EXPLORING YOUNG CHILDREN’S 
PERSPECTIVES ON INCLUSION 
 
Waarover gaat het? 

Het onderzoek gaat over inclusief onderwijs in een aantal scholen in Canada bij jonge kinderen van 2-8 
jaar. Men is geïnteresseerd in hoe die jonge kinderen bepaalde praktijken van inclusief onderwijs beleven.  
 
De aanleiding of achtergrond van het onderzoek? (p. 610-611) 

Een van de reden voor het onderzoek is: het is belangrijk dat kinderen kennis maken met kinderen met 
een beperking. Het is belangrijk dat er directe interactie is tussen deze kinderen. Een andere reden is dat 
er nog al onderzoek verricht is bij andere groepen over inclusief onderzoek bij bijvoorbeeld leerkrachten, 
ouders, … maar nog niet bij deze jonge kinderen. 
In dit deel geeft met een inzicht in waarom ze dit onderzoek gedaan hebben. Dit onderzoek is nog niet 
onderzocht, hierdoor is het relevant. 
 
Wat gaat men onderzoeken? (p. 611 - onderaan) 

1. Men wil de percepties van de jonge kinderen onderzoeken. 
2. Men wil de play-based methode van interviewen testen (p. 612) 

 
Stilstaan bij de belevingen van jonge kinderen. Men spreekt over het onderzoeken van de belevingen van 
kinderen. Op heel veel plaatsen in de kinderen zie je een verwijzing naar de perceptions of young 
childeren, maar steeds met andere woorden: 

x Access to children’s fielings (p. 613) – het toegang krijgen tot 



Sara Coppens 2015-2016 

4 
 

x Exploring the perspectives and lived experiences (p. 614) – de beleefde ervaringen en 
perspectieven 

x Their opinions and experiences (p. 615) – hun meningen en ervaringen 

x The unique perspectives (p. 624) – de unieke perspectieven 

x Individual voices (p. 624) – de individuele stem 
 
Een bepaald gebruik van deze uitdrukkingen verraadt iets over de epistemologische basisassumpties. 
Wat ligt hierachter over wat onderzoekers denken dat goede kennis en objectiviteit is? 
 
Theoretisch kader: 

Ze ontlenen deze van de nieuwe sociologie. Ze gaan ervan uit dat kinderen competente, sociale actoren 

zijn. Ze kijken op een bepaalde manier naar het kind zijn. Ze zijn geen onmondige wezens, maar hebben 
iets te zeggen. Kinderen kunnen zelf betekenis geven aan de wereld. De auteurs schrijven zich hier in 
om op een bepaalde historische en culturele manier te kijken naar de kinderen. 
 
Data-verzameling (p. 615 – bovenaan): 

Er wordt gezegd dat die interviews worden afgenomen door een onderzoeksassistent of door de 
hoofdonderzoeker, diegene die het onderzoek leidt. De interviews worden dus afgenomen door twee 
personen. De onderzoeksassistent werd op een bepaalde manier getraind om het interview te kunnen 
afnemen. Men wil de procedure zo goed mogelijk standaardiseren (p. 615). Men maakt er ook een punt 
van om te werken aan die power imbalance (machtsverhouding). De hiërarchische houding tussen 
kinderen en volwassenen Men heeft zo goed mogelijk geprobeerd om dit te reduceren. Ze hebben 
geprobeerd om af te stappen van de rol van volwassenen en zich op het niveau van het kind te brengen. 
Er worden allerlei middelen ingezet: beeld- en spelmateriaal om die kinderen te helpen om dingen te 
zeggen over kinderen met een beperking. Een soort van herkenbaarheid proberen uit te lokken bij de 
kinderen. Men spreekt over het feit dat men aan etnografische interviews doen. De prof begrijpt niet 
waarom ze aan etnografisch onderzoek doen. Ze benadrukken dat zo’n interview informeel is. Al 
spelenderwijs proberen ze een aantal zaken te weten te komen. Ze gaan 5 thema’s exploreren (p. 617). 
 
Data-analyse (p. 618): 

Elk interview wordt opgenomen en dan wordt dat letterlijk getranscribeerd. Wat schrijf je op? Hoeveel 
schrijf je op? Zeg je iets over de pauzes, de non-verbale gebeurtenissen, …? Vervolgens gaat men op 
zoek naar codes. Het coderen van het uitgeschreven materiaal. Deze codes gaat men dan in thema’s 
gieten. Ze hebben het ook over interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Kennen de verschillende 
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beoordelaars dezelfde codes toe aan dezelfde tekst? Bij coderen gaat men de tekst opdelen in 
betekenisvolle gehelen en elk geheel krijgt een bepaalde code. 
 
De taal zegt iets over de epistemologische basisaannames van het onderzoek. 
 
Ze beschrijven de onderzoeksresultaten als findings. Men vindt iets. Dit is een relevant woord. 
 

IMAGINING THE POSSIBILITIES: QUALITATIVE INQUIRY AT THE INTERSECTIONS OF 
RACE, GENDER, DISABILITY, AND CLASS 
 
Waar gaat het onderzoek over? 

Langs de ene kant wil ze op zoek gaan naar manieren om belevingen op een bepaalde manier beter weer 
te geven. Ze gaat gebruik maken van poëzie en verhalen om de data te representeren. Ze is 
geïnteresseerd in intersectionality (= het gegeven dat mensen te maken hebben met uitsluiting). 
Onderzoek bij Afro-Amerikaanse vrouwen die een functiebeperking hebben. Op drie vlakken 
gemarginaliseerd: 

1. Vrouw 
2. Afro-Amerikaans 
3. Functiebeperking 

 
Achtergrond: 

Je vindt onderzoek naar één van deze aspecten, maar je vindt geen onderzoek dat op dat kruispunt zit. 
Sommige mensen hebben op hetzelfde moment met verschillende manieren van marginalisering te 
maken. Hoe doe je onderzoek naar multi-dimensional experiences? 
 
Theoretisch kader: 

Ze schrijft zich heel expliciet in, in de visie van Gadamer over wat inzicht is (= Verstehen). Ze onderschrijft 
zijn hermeneutische insteek. Ze gaat ervan uit dat er zoiets is als multiple realities. Ze bedoelt niet dat er 

meer dan één wereld is, maar dat afhankelijk van wie we zijn, we bepaalde betekenis geven aan de 
wereld. Iedereen doet dit anders. Ze zal ook heel expliciet iets zeggen over haar rol als onderzoeker. De 
vorige onderzoekers zeggen niets over de eigen rol in het onderzoek. Zij vraagt zich expliciet af wat haar 
rol is in het onderzoek? Wat is haar rol in de constructie van de betekenis? De interviewsetting is een 
interactieve setting. Zij ziet die setting als een actief proces, waarin onderzoeker en participant interactief 
te werk gaan. Ze heeft ook een heel specifieke doelstelling. Ze gaat niet met codes werken, maar met 
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poëzie en verhalen. Ze zegt hierover dat ze het gebruikt om de lezer uit te dagen om zelf te gaan 
interpreteren. In het vorige onderzoek zou je kunnen afleiding dat ze de data gewoon meedelen. (p. 809) 
Ze wil de lezer op een bepaalde manier betrekken en soort van engagement krijgen van de lezen. Poëzie 
en verhalen werken op die manier, dat de lezer nauwer wordt betrokken en waarbij inleving mogelijk wordt 
gemaakt. (p. 805) Ze spreekt over emancipatorisch, participatorisch onderzoek. 
 
Methode: 

Ze gebruikt diepte-interviews. Ze positioneert zich op een bepaalde manier. Een van de belangrijkste 
begrippen: negotiated. Ze onderhandelde over de betekenis en setting. Net zoals de vorige onderzoekers 
probeert ze tot een gelijke relatie te komen met de participanten. Ze probeert zich op te stellen op een 
manier waardoor de participanten zich als gelijke voelen. Dit is heel moeilijk, omdat ze zelf blanke 
middenklasser is. Dit maakt het moeilijk om op gelijke positie te komen. Ze probeert dit in elk geval te 
doen. Ze is geen leeg blad, maar brengt haar hele persoonlijke kijk mee (p. 806). Ze was zich heel erg 
bewust van haar persoonlijke kijk.  
 
Ze spreekt niet van data-analyse, data-collectie, … . Hoe kan ze nu die belevingen van de vrouwen zo 
goed mogelijk representeren? Ze kiest ervoor om die belevingen niet in een droge academische tekst te 
gieten. Tijdens het afnemen van de interviews, heeft ze heel veel aandacht gegeven aan de non-verbale 
gegevens. Ze heeft wel van de interview transcripts gemaakt. Ze heeft letterlijke stukken uit de transcripts 
genomen en ze heeft daarvan gedichten en verhalen geconstrueerd. In het vorige onderzoek rapporteert 
men de resultaten. Hier knutselt ze zelf gedichten en verhalen in elkaar met de woorden van de vrouwen. 
Deze onderzoeker legt haar creativiteit hier in. Dit laat toe om op een meer authentieke manier iets te 
zeggen over deze belevingen. (p. 810). De nadruk ligt hier ook op ‘lived experiences’ van die vrouwen, 
maar op een hele andere manier weergegeven. (p. 814) Ik heb dat geschreven, ik heb dat samengebracht 
en op een bepaalde manier meegegeven.  
 
Wat is ware kennis? Welk van de twee is een goed of een beter onderzoek dan de ander?  
Heeft objectiviteit hier een invloed?  
 
Packer zal meer geneigd zijn om het tweede onderzoek te zien als goed kwalitatief onderzoek. 
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PART I 

THE OBJECTIVE STUDY 

OF SUBJECTIVITY  
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Hoofdstuk 2: 

The Qualitative Research Interview 

CHARACTERIZATIONS OF THE QUALITATIVE INTERVIEW (P. 43) 
 
Het kwalitatief onderzoek wordt doorgaans onderscheiden van twee andere manieren van spreken of 
interviewen: 

x Een conventionele survey 

x Een dagdagelijkse conservatie 
Waarom vergelijkt hij deze? Hij doet dit om bepaalde aannames en taal te achterhalen. Welke aannames 
liggen er in die interviewpraktijken. Hoe denken we over taal? 
 
Het kwalitatief interview. Je hebt een gesloten (= de vragen liggen vast en worden bij iedereen in dezelfde 
volgorde afgenomen en op dezelfde manier), semi-gestructuurd (= de vragen liggen vast en zijn een soort 
van houvast voor de onderzoeker, maar moeten niet in dezelfde volgorden afgenomen worden) en open 
interview (= er liggen geen vragen vast). Voordeel dat het veel flexibeler is en dat toelichting wel mogelijk 
is. 
 

CONTRASTED WIT CONVENTIONAL SURVEY INTERVIEWS (P. 44) 
 
Een survey wordt in grotere groepen afgenomen en worden vaak met de post opgestuurd. Verschillende 
gezinnen krijgen een vragenlijst opgestuurd om in te vullen. Er is geen interviewer bij betrokken. Iedereen 
krijgt dezelfde vragen. Zo’n survey is doorgaans gestandaardiseerd. Men gebruikt het begrip ‘neutraliteit’. 
Men wil het standaardiseren om de neutraliteit van de onderzoeker te waarborgen. Dit kan ook één op 
één. Packer merkt op dat in zo’n survey geen ruimte is voor toelichting. Je kan als respondent geen 
toelichting vragen, want de onderzoeker is er niet. Bij een één op één vragenlijst kan je wel toelichting 
geven. Men standaardiseert om betrouwbaarheid te garanderen. Men wil aan iedereen dezelfde stimuli 
geven, zodat de antwoorden vergelijkbaar zijn. Het onder controle houden van bepaalde condities.  

Opmerkingen door Packer: Het is de vraag of een gestandaardiseerde vragenlijst kan leiden tot 
valide informatie. Wanneer is een kind bijvoorbeeld overactief? Wat is vaak, weinig, minder, meer, 
…? Mensen krijgen een vragenlijst en vullen deze onbewust in. Als we willen dat deze 
vergelijkbaar zijn met elkaar, weten we niet wat de invullingen zijn van de mensen. Er is geen 
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toelichting. De elementen van de dagdagelijkse gesprekken worden geëlimineerd. Men doet alsof 
de betekenis ergens verborgen ligt in de woorden zelf.  

 

COMPARED WITH EVERYDAY CONVERSATION (P. 47) 
 
Men vergelijkt een kwalitatief interview ook eens met een gewoon gesprek, omwille van de flexibiliteit en 
de openheid van het gesprek.  
Kanttekening: als het kwalitatief onderzoek een gewoon gesprek is, is het een gesprek met een aantal 
bijzonderheden: 

1. Afspraak maken en niet spontaan 
2. Het vindt plaats tussen mensen die elkaar niet kennen 
3. Het heeft een bedoeling en is bedoeld voor een derde partij (de promotor van het onderzoek). 
4. Er blijft een asymmetrie tussen de interviewer en de geïnterviewde. Die ongelijkheid blijft bestaan. 

Je komt als onderzoeker binnen met een bepaalde agenda = joint production. 
5. Het gaat niet over het hier en nu, maar over een bepaald onderwerp. 
6. Als interviewer moet je een attitude aannemen, anders dan bij een dagdagelijkse conversatie. 
7. Het is een plaats waar je verhalen van de geïnterviewde krijgt. 

 

FLEXIBILITY IN SERVICE OF ASYMMETRY (P. 50) 
 
De idee dat een kwalitatief onderzoek altijd een soort van gedeelde/gezamenlijke productie (= joint 
production) is. Hij legt de nadruk op dat een interview is een collaboratief iets. De interview en 
geïnterviewde werken samen. Wat zie je in de praktijk van het opnemen? Je ziet dat precies door de 
praktijk van het opnemen, verdwijnt als het ware de interviewer uit beeld. De luisteraar verdwijnt. Een 
asymmetrie van visibiliteit. Wie is er zichtbaar tijdens het interview? Het lijkt alsof de woorden van zo’n 
interview de woorden zijn van slechts één iemand. In het analyseren van het uitgeschreven interview zie 
je nauwelijks de gedachtegang van de interviewer. Je ziet de commentaren van de interviewer niet. In de 
uitgeschreven teksten zie je dit niet. De praktijk van het standaardiseren doet de interviewer verdwijnen. 
Enkel de helft wordt getoond. Dat is toch aannemelijk? Het gaat toch om de geïnterviewde? Kwalitatief 
onderzoek wil juist weergeven wat we niet kunnen vatten met kwantitatief onderzoek, het gaat om de 
missing subjective component.  
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MIXED METAPHORS (P. 52) 
 
Wat zie je in kwalitatief onderzoek terugkomen? Het gaat om de studie van de betekenis die de mensen 
geven. Het gaat over de toegang krijgen over de subjectieve interpretaties. Packer stelt een diepe vraag: 
‘Wat wordt hier nu allemaal mee bedoeld?’. Als men zegt dat een interview toegang verleent tot de 
subjectieve betekenisgeven/beleving/interpretaties van de geïnterviewde. Packer zegt dat er heel vaak 
een visuele metafoor wordt gebruikt: een venster bieden op de betekenisgeving van de betrokkene (p. 
53).  
 
Er zijn een aantal problemen aan verbonden.  

1. De vooronderstelling van de metafoor is dat de ervaringen van de respondenten verborgen zijn 
voor de interviewer. Ergens verborgen in de persoon zelf. Die andere persoon is afgesloten van 
een andere. De ervaringen, belevingen en ideeën zijn opgesloten in de persoon. Het is taak van 
de interviewer om daar een opening te forceren. Door de focus te leggen op de subjectiviteit van 
de respondenten en de interviewer buiten spel te laten, doen we alsof de ervaringen verborgen 
zijn in de geïnterviewde. 

2. We doen alsof woorden de uitdrukkingen zijn van deze verborgen ervaringen. Hier ligt een 
belangrijke misvatting over hoe taal functioneert.  

 
Packer spendeert tijd in H2 en H3 over de verkeerde insteek van taal = Conduit metaphor of language. 
 

THE CONDUIT METAPHOR (P. 53) 
 
De idee dat erachter zit, is dat men doet dat ervaringen verborgen zijn in het hoofd van de persoon. Dat 
is niet iets ongewoon. Het is een opvatting over taal waar we vaak van uit gaan. Dat spreken/schri jven, 
het tot uitdrukking brengen van de woorden, zijn het omzetten van de betekenissen, gevoelens en 
gedachten in woorden. We plaatsen de betekenis in de woorden en zinnen. Deze worden gestuurd naar 
diegene die luistert. De interviewer krijgt de woorden en zinnen en gaat deze zinnen beluisteren of lezen. 
Hij gaat deze zinnen uitpakken en de betekenis eruit halen. Woorden zijn een soort van containers. Dit is 
een zeer gebruikte opvatting over taal. Woorden zijn dozen waarin de betekenis inzit. Als je de woorden 
hebt uitgepakt, krijg je de betekenis (p. 53).  
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Drie vooronderstellingen van de conduit metaphor: 
1. De ideeën zijn gescheiden van de woorden waarin ze gelegd worden. Langs de ene kant heb je 

de ervaring (moe, blij, verveeld), langs de andere kant heb je het geschreven woord (moe, blij 
verveeld). 

2. De woorden hebben een betekenis op zich, los van de context of los van de spreker. 
3. De mensen zijn compleet van elkaar onafhankelijke/afgescheiden individuen, die elk hun eigen 

private meningen en ervaringen hebben. 
 
Packer wil laten zien dat de conduit methaphor is een naïeve opvatting van taal. Het is veel complexer 
dan we in dit metafoor. 
 
De ideeën zijn gescheiden van de woorden waarin ze gelegd worden. 

Het is niet mogelijk om een strikt onderscheid te maken tussen taal en wereld. Er is een onderscheid 
tussen ‘de stoel’, het ding, en het woord ‘stoel. Je kan niet tegen het woord aanlopen, maar wel tegen het 
ding. Waarom noemen we dit een stoel? Er is geen verdere rechtvaardigen voor. Het woord dat we erop 
plakken, kunnen we niet verder funderen. Als er geen mensen meer zijn, is dit dan nog een stoel? De 
betekenis valt weg als er geen mensen meer zijn om de woorden uit te spreken. De dingen hebben pas 
betekenis binnen de menselijke talige gemeenschap. Dit zijn duidelijke externe referenten. Je kan ernaar 
wijzen en tegenlopen, maar wat met zoiets als moe, blij, verdrietig? Je heb hier geen extern referentiepunt. 
Je kan daar niet naar wijzen. Je kan geen onderscheid maken tussen taal en beleving. Als er geen taal 
zou zijn, zouden we dan die ervaringen hebben? Als mensen groeien we in deze betekenissen en kunnen 
we onze gevoelens uiten door taal waar we in groeien. Als de mensheid ophoudt met bestaan, houdt het 
bestaan van moe, verdrietig, blij, … ook op met bestaan. Niemand kan bijvoorbeeld nog uitleggen wat 
lesgeven is, wat onderwijs is. Schrijvers kunnen bijvoorbeeld uw eigen ervaringen verfijnen, door het zeer 
mooi te omschrijven. We kunnen niet in elkaars huid kruipen, maar we kunnen onze gevoelens alleen 
maar delen door taal te gebruiken.  
 
De woorden hebben een betekenis op zich, los van de context of los van de spreker. 

Wittgenstein maakt duidelijk dat de betekenis van een woord kan niet los worden begrepen van de context 
(= meaning-as-use). ‘Waar zitten we?’ – niet in Jean Monnet, maar waar zitten we in de leerstof? Welke 
betekenis geef je aan het woord ‘arm’? Het lichaamsdeel of niet rijk zijn? De betekenis hangt van het 
woord hangt af van de context waarin het woord wordt uitgesproken. De toon, de context ligt niet in de 
geschreven woorden. De betekenis zit daar niet in. Die woorden worden niet gewoon verstuurd. De 
betekenis van het woord hangt fundamenteel vast aan de context. 
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De mensen zijn compleet van elkaar onafhankelijke/afgescheiden individuen, die elk hun eigen private 

meningen en ervaringen hebben. 

Er wordt uitgegaan van dat mensen opgroeien in een web van betekenissen. Kinderen maken zich 
gaandeweg die betekenissen eigen. Taal is fundamenteel gedeeld. Betekenis is intersubjectief. Er bestaat 
niet iets zoals een private taal of individuele beleving. Is pijn voor iedereen exact hetzelfde? Hoe weet je 
dat? We kunnen niet in elkaars huid kruipen. We hebben de taal om uit te drukken hoeveel pijn het doet. 
Het is via taal dat we met elkaar kunnen communiceren. We drukken bepaalde ervaringen uit met 
bepaalde woorden. Als we met elkaar in gesprek gaan, delen we heel veel betekenissen en maken we 
veronderstellingen. We verstaan elkaar, doordat we zoveel met elkaar delen. 
 

CONLUSIONS (P. 56)  
 
Dit gaat hier vooral over het afnemen van het interview. Het in vraag stellen op wat daar gebeurt in het 
afnemen van het interview. De vraag op langere termijn: Wat gebeurt er dan eigenlijk in zo’n 
interviewsetting? De subjectiviteit moeten we niet zien als aanwezig in een ander, maar is een effect van 
het interview zelf. Subjectiviteit krijgt vorm door de setting zelf. De subjectiviteit is niet iets dat daar ligt, 
maar wordt door het interview geproduceerd. 
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Hoofdstuk 3:  

The analysis of Qualitative Interviews 
Wat is de standaardmanier van analyseren van interviews? Packer behandelt in zijn boek alleen de 
standaardanalyse van het interview.  
 
Wat is die standaardanalyse van het interview?  

We hebben langs de ene kant de opgenomen versie van het interview. Dat opgenomen interview wordt 
getranscribeerd (= letterlijk uitgeschreven). Packer gaat uit van die standaardmanier waarbij alleen wat 
gezegd wordt, wordt uitgeschreven. Het uitschrijven zonder al te veel details. Wat houdt die analyse is? 
Het analyseren hangt samen met het coderen. Coderen houdt dat in dat je tekst gaat opdelen in 
afzonderlijke fragmenten (= incidenten). Dat zijn eigenlijk een soort van betekenisvolle gehelen. Men gaat 
de tekst in stukjes kappen. Fragmenten van die teksten worden dan gecodeerd. Er wordt een code, 
categorie, concept aan elk fragment geplakt. Men gaat deze codes met elkaar vergelijken. Zo komt men 
eventueel tot hoger liggende concepten die we thema’s noemen. Als we de thema’s samenleggen,  
kunnen we een theorie ontwikkelen.  
 
Drie vooronderstellingen over de standaardanalyse van het interview: 

1. Het proces van coderen is een proces van inductie. Men wil op basis van ruwe data, de 
transcripties, zonder afgaand op theoretisch kader, tot theorievorming wil komen. (Glaser en 
Strauss = grounded theory). De grounded theory is dat de theorie gegrondvest wordt in de ruwe 
data.  

2. Het proces van coderen is een proces van abstraheren. Het element van abstraheren zit hem in 
het opdelen van de tekst in fragmenten (= een transparante representatie van wat onderzocht 
wordt). Het proces van abstraheren zit ook in het toekennen van een concept/code/categorie. Dit 
gebeurt op basis van vergelijking van fragmenten met elkaar. Vanuit deze vergelijking proberen 
een bepaalde betekenis te halen uit deze fragmenten en hier een code opplakken.  

3. Het proces van coderen is een proces van generaliseren. In het toekennen van die codes zit ook 
een proces van generaliseren in. Door te vergelijken en het gemeenschappelijke te zoeken, 
generaliseer je. Je gaat van het particuliere naar het algemene. Het doel van het proces van 
abstraheren en generaliseren is om onderliggende regelmatigheden tot uiting brengen. Het motief 
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is om de objectieve kennis uit de subjectieve uitdrukkingen te halen. Waarom willen we deze 
objectieve kennis uit de subjectiviteit halen? Objectieve kennis betekent algemene kennis.  

 
Het proces van coderen is een proces van inductie. 

Wanneer beslis je dat aan een bepaalde paragraaf het concept ‘ervaren of onervaren’ aan te kennen. Om 
zoiets te doen, kan je niet anders dan de taal te gebruiken om een bepaalde betekenis te geven aan deze 
fragmenten. Ongeveer hetzelfde probleem als bij conduit metaphor. De betekenis zit niet in de woorden. 
(p .67) Coderen hangt af van de competentie van de codeerder. In zo’n procedure van coderen worden 
verschillende mensen aan het werk gezet om codes te geven en deze vervolgens met elkaar te 
vergelijken. Geef deze codes aan een veertienjarige, die doet er iets helemaal anders mee. Je moet een 
grote taalgevoeligheid hebben om te coderen. Je zet ook al betekenissen in (= prior/tacit understanding 
of een voorafgaand/stilzwijgend begrijpen). Als onderzoeker ken je de context van het onderzoek. Je gaat 
dus in de tekst bepaalde dingen zien waar je al dingen over weet. Je bent niet onbevooroordeeld. Je kan 
een bepaalde vorm van interpretatie niet vermijden als je aan het coderen bent. Er zijn altijd assumpties 
mee gemoeid (p. 67-68). Je kan geen afstand doen van je voorafgaande assumpties (H4 – Hermeneutiek, 
Gadamer). 
 
Het proces van coderen is een proces van generaliseren. 

Bij het generaliseren hangt de betekenis samen met wat gemeenschappelijk is. Hier zit een belangrijke 
misvatting. Denken dat de betekenis ligt in dat wat gemeenschappelijk is en dus algemeen is. Wittgenstein 
geeft hier een aantal voorbeelden over (p. 67). De betekenis ligt niet in wat gedeeld wordt, in wat als 
algemeen wordt beschouwd. Wat verstaan we allemaal onder het woord ‘spel’ verstaan? We hebben 
bordspelen, rollenspelen, de Olympische spelen, individuele spelen, groepsspelen, … . Hebben deze iets 
gemeenschappelijk wat ze tot ‘spel’ maakt? Dit is de verkeerde vraag: leg ze naast elkaar en vergelijk ze. 
Ze hebben dan bijna niets meer met elkaar te maken. Ze zijn gelijk door zogenaamde ‘family 
resemblances’. Sommige zijn heel verschillend, maar toch een beetje gelijk ook. Kijk naar de diversiteit 
en leg dat naast elkaar. Dit brengt je kennis op. Bij de zoektocht naar het algemene houdt men geen 
rekening met de context. In kwalitatief onderzoek waren we op zoek naar de individuele beleving, maar 
in het proces van coderen gaan we alles objectiveren. We gooien de subjectiviteit, datgene wat we willen 
te weten komen, over boord. Heeft de onderzoeker geen subjectiviteit? Je ziet in kwalitatief onderzoek 
de ‘bracketing’. Dit is het tussen haakjes zetten van de vooronderstellingen van de onderzoeker. Het zelf 
van de onderzoeker kan niet worden uitgeschakeld. De kennis ligt niet in het gemeenschappelijke. 
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Het proces van coderen is een proces van abstraheren. 

Onderliggend daaraan is de conduit metaphor of language. Men doet alsof de betekenis in de materiële 
woorden zit en dat we die hieruit moeten halen. We doen alsof de concepten verborgen zitten in de 
woorden. Die ambitie die men heeft om van het particuliere naar het algemene te gaan, kunnen we 
onmogelijk waarmaken. Het algemene is hier contextloos. Door een fragment apart te nemen, los te 
halen, haal je de fragmenten uit hun context. Je weet niet meer wat er aan voorafgaat of wat er achteraf 
nog komt. Dit is onmogelijk om waar te maken. Hij vergelijkt het particuliere met zogenaamde indexicale 
(verwijzen naar een bepaalde context) uitdrukkingen en de omzetting naar het algemene vergelijkt hij met 
non-indexicale uitdrukkingen (p. 74-75). Het is niet mogelijk om alle indexicale uitdrukkingen om te zetten 
naar non-indexicale uitdrukken. Je moet dit steeds uitbreiden en dit houdt niet op. In elke beschrijv ing 
betrek je context om die beschrijving duidelijk te maken. 
 
Wat wil het zeggen als we de subjectiviteit van de onderzoeker in het onderzoek betrekken? 
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Hoofdstuk 4:  

Hermeneutics and the Project for a human 

science 
Er zit een bepaald soort van streven in dat kwalitatief onderzoek: het streven naar objectiviteit, validiteit. 
Er zit een wil in om op een methodische manier te werk te gaan. Dit allemaal met het oog op het verkrijgen 
van objectieve kennis. Om tot die objectieve kennis te komen, moet de onderzoeker afstand (bracketing 
– zijn eigen subjectiviteit tussen haakjes zetten, wat zou leiden tot het neutraliseren van deze 
subjectiviteit) doen van zijn eigen subjectiviteit. Maar: Packer laat zien dat er een voorafgaand verstaan 
is, een stilzwijgend begrijpen, waaraan niet aan valt te ontsnappen. Je maakt deel uit van de taal, je hebt 
greep op die betekenissen en je neemt zelf een bepaalde betekenis mee. 
 
Een aantal dingen vertellen over de voorlopers van de hermeneutiek: Schleiermacher, Dilthey en 
Kerdeman. In hoofdstuk 4 gaan we dieper in op volgende vragen: 

x Wat is subjectiviteit? 

x Wat is pre-reflexief begrijpen? 

x Wat is de rol van het stilzwijgend (tacit) voorverstaan? 
 
Het gaat in het kwalitatief onderzoek om de sociale, pedagogische werkelijkheid. Die werkelijkheid is 
inherent betekenisvol en moet voortdurend geïnterpreteerd worden. De mensen die deel maken aan deze 
praktijken, interpreteren zelf voortdurend dat met wat ze bezig zijn. Mensen zijn zelf-interpreterende 
wezens. Als we ons dat realiseren, komen we voor twee vragen te staan (Kerdeman p. 18): 

1. Is het interpreteren van de pedagogische wetenschap verschillend van het interpreteren in het 
dagelijkse leven? 

2. Is het mogelijk voor pedagogische onderzoekers om valide, objectieve interpretaties te maken 
van deze sociale werkelijkheid, pedagogische praktijken? 

 
De drie belangrijke figuren in de hermeneutiek zijn: 

x Schleienmacher 

x Dilthey 
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x Gadamer: de standaardpositie omtrent de hermeneutiek, interpreteren en subjectiviteit. Packer 
gaat grotendeels met hem mee. Hij is het eens met wat Gadamer zegt. 

 
Alle drie auteurs vetrekken vanuit het gewone alledaagse begrijpen. Ze proberen een soort van theorie 
van het begrijpen/interpreteren uit te schrijven en ze vertrekken vanuit het dagdagelijkse begrijpen (= pre-
reflexive understanding). Pre-reflexive understanding = we begrijpen elkaar en we weten hoe we de 
dingen rondom ons moeten gebruiken. Dit is geen proces dat zich op een bewust cognitief niveau afspeelt. 
Het vreemde aan de zaak is dat ze allemaal aan een andere uitwerking komen van dat interpreteren. Bij 
Schleienmacher en Dilthey is de vraag: Hoe gaan we van een pre-reflexief verstaan naar een reflexief 
verstaan? Hoe gaan we van een dagdagelijks begrijpen naar wetenschappelijke kennis? 
 
Algemene zaken die je nog moet weten: 

1. Hermeneutiek is afkomstig van hermeneuse. Dit is de uitleg van Bijbelteksten. Deze moesten 
worden geïnterpreteerd. De hermeneutiek is de leer van het uitleggen/interpreteren van teksten. 
Later is dat hermeneutiek niet alleen toegepast op tekstmateriaal, maar ook op het interpreteren 

van andere menselijke artefacten, zoals gebouwen, kunst, … . Hermes is de boodschapper van 
de Goden. Was hij een tolk, vertolker? Of was hij iemand die interpreteert? De Goden spreken 
een bepaalde taal en Hermes is een tussenfiguur. Hij moest ons zeggen wat de Goden te zeggen 
hadden. We konden niet controleren of wat hij zei, juist was. Wat doet hij met de woorden van de 
Goden? Interpreteren of vertolken is geen exacte gebeurtenis.  

2. Oorspronkelijk ging het om religieuze teksten. 
3. In de 19e eeuw hield men er een strakke definitie op na wat wetenschap is. We moeten Dilthey 

hier in plaatsen. Science gaat over de harde wetenschap (fysica, chemie, …). Onze wetenschap 
is geen harde wetenschap en is verschillende van de ‘science’. 

a. De objectieve wetenschap van het subjectieve is mogelijk. 
b. Iets is maar wetenschappelijke kennis als het gebaseerd is op onpartijdige, neutrale, 

afstandelijke observatie. 
c. De conclusies zijn maar valide als het onbetwijfelbaar is. 

Als je dit als uitgangspunten neemt voor wetenschap botsen we op een aantal problemen. 
 
Dilthey was er zich heel erg van bewust dat die betekenissen voortdurend veranderen. Wat onderwijs nu 
voor ons betekenis is anders dan vroeger. Hij was er zich ook van bewust dat de  onderzoekers deel uit 
maken van datgene dat ze aan het interpreteren zijn. Hoe kunnen we dan tot objectieve kennis komen? 
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SCHLEIENMACHER: RECONSTRUCTING THE AUTHOR ’S INTENTION (P. 83) 
 
Het algemene idee van Schleienmacher is om de intentie van de auteur te reconstrueren voor het 
schrijven van een tekst. 
 
Schleienmacher gaat uit van het alledaagse, gewone begrijpen. De hermeneutiek als specifieke leer 
maakt op een systematische manier gebruik van wat we op een alledaagse dag gebruiken. Daarin zitten 
allerlei regels of vaardigheden. De hermeneutiek gaat deze regels of vaardigheden proberen te 
expliciteren, concreet te beschrijven. Schleienmacher gaat er van uit dat het spreken en schrijven van 
een bepaalde auteur, dat dat uitdrukkingen zijn van de individuele gedachten en gevoelens van die 
auteur. Een tekst van een bepaalde auteur is een objectieve manifestatie van een private innerlijke 
beleving (= conduit metaphor). Een auteur is daarbij een soort van geïnspireerd genie. 
 
Wat is interpreteren van zo’n tekst? Wanneer kunnen we zeggen dat we een tekst begrijpen? Het 
begrijpen van een tekst is de omgekeerde beweging die we maken dan de auteur die de tekst schreef. 
Gedachten worden omgezet in taal (een tekst). Deze twee samen is het begrip discourse. Begrijpen is 
het vatten van die gedachten (to grasp thoughts). Er zijn twee niveau’s waarop we dit aanpakken. Je hebt 
langs de ene kant de subjectieve component en de tekst zelf verwijst naar een objectieve component. De 
subjectieve component is het psychologisch interpreteren en de objectieve component is het 
grammaticaal interpreteren. De psychologische interpretatie is een subjectieve reconstructie van die 
auteur en hoe die zijn tekst geschreven heeft, met de bedoeling om het proces van de auteur beter te 
verstaan. Je kan een tekst pas begrijpen als je de persoon achter de tekst begrijpt. De grammaticale kant 
van de tekst gaat over het feit dat je kennis van taal moet hebben. Je moet kennis hebben van de 
verschillende manieren van schrijven en de verschillende soorten teksten die er bestaan. Je moet voeling 
hebben met, weet hebben van verschillende soorten teksten. De grammaticale interpretatie betekent ook 
het kunnen plaatsen van een tekst in het oeuvre van de auteur. Op dit niveau zit het begrijpen van een 
tekst in het geheel van de teksten van de auteur. 
De grammaticale en de psychologische interpretatie zouden de lezer moeten toelaten om de bedoeling 
van de auteur te kunnen vatten, te herontdekken (= rediscover the original relationship between writer 
and audience).  
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Schleienmacher zegt dat die twee manieren van interpreteren twee methoden inhouden: 
1. De divinatorische methode: een intuïtief moment van het interpreteren van de tekst. Je zou 

kunnen aanvoelen over wat de tekst gaat gaan. Het invoelend vermogen om de tekst te kunnen 
begrijpen Æ feminine force. (one must be willing to leave one’s own consciousness and to enter 

the author’s) 
2. De comparatieve methode: het vergelijken van een tekst van de auteur met de andere teksten 

van dezelfde auteur of het vergelijken van teksten van een auteur met teksten van een andere 
auteur. Dit is een oneindig proces van vergelijken, van zoeken en naast elkaar leggen. 
Schleienmacher geeft niet aan wanneer dit proces eindigt. 

 

DILTHEY: RECONSTRUCTING A SHARED FORM OF LIFE (P. 88)  
 
Dilthey wou de menswetenschappen (= geesteswetenschappen) funderen naast de 
natuurwetenschappen. Het paradigma van het verklaren is karakteristiek voor de natuurwetenschappen, 
oorzaak-gevolg (erklaren). Een kenmerk van de menswetenschappen is dat men wil begrijpen en wil men 
op zoek gaan naar redenen (verstehen). Ze bestuderen allebei hetzelfde object, de mens. Kant heeft een 
aantal kritische studies geschreven: de kritiek van de zuivere rede en de kritiek van de praktische rede. 
Dilthey heeft geprobeerd om de kritiek van de historische rede te schrijven. Dit is niet gelukt. Het gaat om 
het maken van de overgang van het pre-reflexief bestaan naar een theoretische kennis. Het interpreteren 
is het interpreteren van culturele artefacten (kunst, onderwijs, Kerk, …) Als we deze culturele artefacten 
proberen te begrijpen, maken wij als onderzoeker deel uit van de geschiedenis, cultuur van deze 
artefacten. Je maakt deel uit van al deze cirkels van het maatschappelijke leven. Je bent van binnenuit 
deze artefacten aan het bestuderen. De onderzoeker is involved in the human world. Dit is geen nadeel. 
Dat geeft ons precies een soort van directe toegang. Het feit dat we daar deel van uit maken is een vorm 
van gedeelde ervaring. Dit is een directe toegang die op een bepaalde manier faciliteert. Hoe faciliteert 
die? Daar blijft Dilthey vaag over. Als ik iets wil weten over jullie studentenleven? Dan is het feit dat ik zelf 
student ben geweest, geen nadeel, maar helpt me om jullie te begrijpen. De culturele artefacten die de 
mens heeft geproduceerd, worden door Dilthey gezien als objectiveringen of veruitwendigingen van de 
menselijke geest. Je ziet hier een soort van conduit metaphor gedachte. 
 
Het begrijpen is een soort van proberen te vatten van de intenties van de auteurs. Niet alleen een soort 
van contact krijgen met de auteur, maar ook een reconstructie van het historisch proces dat geleid heeft 
tot de productie van dat artefact. Het is het op spoor komen van het creatieve proces achter die uiting. 
Een belangrijke vooronderstelling van Dilthey is dat we als mensen allemaal dezelfde natuur delen. We 
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hebben allemaal een zelfde structuur. Hier kunnen we vandaag allemaal kanttekeningen bij maken. 
Vandaag nemen we niet meer aan dat mensen een zelfde natuur delen. Hierdoor kunnen we elkaar 
volledig begrijpen. Je moet jezelf bewust projecteren in het leven, in de situatie van de ander. Uw beleefde 
ervaringen zijn hier de toegang toe. Inleven en herbeleven zijn twee centrale begrippen van Dilthey.  
 
Het belangrijkste probleem is dat Dilthey langs de ene kan uitgaat van het feit dat elk subject historisch 
gesitueerd is. Door de wijze waarop hij zijn theorie van het interpreteren uitschrijft, blijkt dat hij de 
historiciteit van het subject niet serieus neemt. Je kan niet zeggen: elke beleving is fundamenteel 
historisch gesitueerd en terwijl kan je je door die betekenis inleven in een situatie. Dit betekent dat je je 
kan losmaken van je eigen historisch gesitueerd zijn.  
 
Dilthey gaat ervan uit dat je voor 100% kan begrijpen wat de ander doormaakt. Het gaat bij hem om een 
volledig begrijpen. Dit klopt niet! 
 

GADAMER: APPLICATION AND MEANING AS AN EFFECT (P.92) 
 
Packer onderschrijft de positie van Gadamer. 
 
Gadamer neemt de historiciteit van het object wel serieus. Hij zal dat proberen te verduidelijken door het 
begrip horizon. Het proberen begrijpen van een tekst is niet het op het spoor proberen te komen vanuit 
een achterliggend proces, maar vanuit een vraag voor de tekst (= applicatie). We lezen een tekst vanuit 
een bepaalde vraag of vanuit een bepaalde interesse. Begrijpen is een bepaalde manier van toepassen. 
Als je de historiciteit van het object serieus neemt, moet je inzien dat er meerdere interpretaties mogelijk 
zijn. Gadamer gaat niet uit van een strakke definitie van wetenschap. 
 

WAARHEID EN METHODE 
 
Uitgangspunten rond de positie van Gadamer in de hermeneutiek: 

1. Waarheid en methode 
2. Verstaan – Verstehen 
3. Historiciteit 
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Waarheid en methode 

De algemene boodschap dat Gadamer probeert te verkondigingen in zijn boek is: er is meer waarheid en 
er is een ander soort van waarheid in de wetenschappen, dan die waarheid die we methodisch kunnen 
verkrijgen. Zijn boek ‘Waarheid en methode’ is eigenlijk één lange zoektocht en uitleg naar welk soort van 
waarheid dat dat eigenlijk is. Wat wil hij zeggen met waarheid die methodisch verkregen is? Het 
heersende wetenschapsideaal zegt eigenlijk dat ware kennis, die kennis is die zeker is of aan zekerheid 
grenst. We noemen iets waar als het zeker is (Descartes). Bij Descartes was de centrale vraag: ‘Hoe kan 
ik zeker zijn van datgene wat ik denk te weten?’. Descartes werkt dit uit in zijn boek ‘het discours van de 
methode’. In dit boek legt Descartes uit op welke problemen hij stoot als hij een goed leven wil leiden. 
Hoe kan ik weten wat juist is? Zijn zintuigen lijken zich hem te bedriegen (potlood in water). Hij komt op 
een punt waarin hij denkt dat hij aan het dromen is. Hoe weet ik met zekerheid die dingen die ik denk te 
weten? Descartes onderneemt een hele constructie om uit te komen bij de rede (cogito ergo sum). Later 
heb je Hume, een empirist, die de zekerheid van de kennis wil ophalen uit de zintuigen, de empirie. 
Popper zegt dat het in wetenschap niet gaat om verificatie maar om falsificatie. We moeten niet proberen 
bewijs te zoeken voor iets, maar we moeten proberen onze hypothese te weerleggen. Hoe langer we dit 
pogingen van falsificatie doorstaat, des te zekerder we zijn. In het heersende wetenschapsideaal wordt 
ware kennis gelijk gesteld met zekere kennis. Deze zekerheid is op een bepaalde methodische manier 
gevonden. Gadamer zegt dat er een ervaring is van waarheid die aan die eis van falsificatie/verificatie 
voorbijgaat. Het is een ervaring van waarheid die de controle van wetenschappelijke methodiek 
overschrijdt.  

x De ervaringen bij het lezen van klassieke filosofische werken. De tekst van de allegorie van de 
grot spreekt een soort van waarheid uit. Als je de tekst leest, kan je de ervaring van inzicht 
hebben: ‘Ahja, dat is juist!’. Dit is geen methodisch verkregen waarheid.  

x De ervaringen bij romans, poëzie. Je kan de ervaring hebben dat een bepaalde passage heel 
mooi uitgedrukt is. ‘Dat is heel goed gezegd, dat klopt, zo is dit’.  

x De ervaringen bij kunst. 

x Het gaat over ervaringen die van generatie op generatie worden doorgegeven.  
 
Dit alles is niet vervat in wetenschappelijk onderzoek. Dit geheel van waarheid is geen geheel van 
rationele waarheid, niet methodisch verkregen. Het gaat over een waarheid waarvan ‘zeker’, ‘niet zeker’, 
niet de juiste beschrijving is. We moeten op zoek gaan naar andere beschrijvingen voor die 
waarheid/ervaringen. We kunnen eerder spreken van ‘verhelderend’ of ‘niet verhelderend’. Opvoeden is 
de kunst van het omwenden bij Plato – Ben je daar zeker van? Nee, maar het is wel verhelderend om na 
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te denken over opvoeden als het omwenden. We kunnen deze waarheid niet toetsen aan een zekerheid, 
maar wel op een andere manier. 
 
Gadamer gaat deze waarheidsvraag eerst behandelen vanuit de estethica en vervolgens vanuit de 
geesteswetenschappen. 
 
Verstaan - Verstehen 

Het verstaan is geen epistemologisch gegeven. Het is geen methodisch middel of techniek dat we kunnen 
inzetten. Verstaan is een ontologisch gegeven. Het is een zijnsconditie (Heidegger). De menselijke 
zijnswijze is wezenlijk een conditie van verstaan.  
 
Historiciteit 

Elk bewustzijn is fundamenteel een historisch bewustzijn. Het is onmogelijk om de subjectiviteit los te 
koppen van de historiciteit waarin we ons bevinden. Ons denken, hier en nu, is fundamenteel getekend 
door het verleden. De geschiedenis en het verleden zetten zich door in ons denken (bewust of onbewust). 
Niet alles gaat mee veranderen. Een voorbeeld is de idee van de hoofse liefde. We krijgen hier 
beschrijvingen van, maar we weten niet meer wat dat betekent. De afstand is te groot. Deze dingen z ijn 
verandert, maar we kennen wel allerlei soorten en vormen van liefde. De geschiedenis bepaalt mee hoe 
we denken, of we ons er bewust van zijn of niet. Hoe we denken over man-vrouw verhoudingen is nog 
een voorbeeld. Dit verandert doorheen de tijd. We voelen bijvoorbeeld een spontane weerzin bij het 
denken aan het eten van honden. Hier zit een historische ontwikkeling is, die in andere culturen anders 
is verlopen. Je krijgt dingen mee door het doen en het aanvoelen. De geschiedenis zet zich door in ons 
denken, maar kunnen veranderen. 
 
Hermeneutische cirkel (p. 255): 

Het is een proces dat zich afspeelt tussen verstaan (understanding) en begrijpen/interpretatie/uitleggen 
(interpretation). Het verstaan is datgene wat pre-reflexief is en voor-thematisch is. Het begrijpen is 
gethematiseerd.  
 
Wat gebeurt er nu als we een tekst aan het lezen zijn? 
De lezer vertrekt nooit als een leeg blad, maar met een bepaald voorverstaan of vooropgezette meningen. 
Waar komt dat voorverstaan vandaag? We groeien in, in een web van betekenissen. We nemen deel aan 
betekenissen die er zijn en wij nemen deze aan. Met dat geheel van betekenissen gaan we naar een 
tekst. Deze tekst proberen we te begrijpen. In confrontatie met een tekst gaan we een betekenis 
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ontwerpen of vooruitwerpen. We werpen een mogelijke betekenis van de tekst vooruit. Dit speelt zich niet 
bewust af, maar gebeurt heel spontaan. We gaan naar een tekst altijd met bepaalde verwachtingen. Je 
gaat met andere verwachtingen naar een Humo-artikel dan naar een filosofische tekst. Packer zegt dat 
we altijd aan een tekst een bepaalde vraag stellen. Dit is ook niet volledig bewust. Je leest een tekst niet 
zomaar, maar met een bepaalde bedoeling, een bepaalde vraag. We hebben allerlei verwachtingen. Deze 
verwachtingen spelen mee met het vooruitwerpen van een betekenis. Die betekenis wordt niet alleen 
ingegeven door de verwachtingen, maar ook door intersubjectief gedeelde betekenissen. Dit zijn 
betekenissen die we in onze gemeenschap delen. ‘Dat is een filosofische tekst, dus dat zal  wel moeilijk 
zijn.’ We ontwerpen betekenissen en werpen deze vooruit op de tekst. Dit proces is een cyclus proces. 
We vertrekken als lezer met een allereerst voorverstaan en we proberen greep te krijgen op de tekst door 
een eerste betekenis die we vooruitwerpen op de tekst. Het zou kunnen dat verschillende 
betekenisontwerpen naast elkaar staan. Je kan verschillende verwachtingen hebben en er verschillende 
betekenissen aan geven. Vanuit de lezing van de tekst gaan bepaalde vooruitgeworpen betekenissen 
niet meer kloppen of bevestigd worden. Dit zorgt voor een tweede voorverstaan en je creëert vanuit dit 
nieuwe voorverstaan werp je betekenissen vooruit en kom je zo tot een verder begrip van de tekst. Dit 
voltrekt zich niet in stapjes. Wat de tekst ons zegt, verandert onze betekenisontwikkeling met een ander 
verwachtingspatroon. In de eerste lezing van de tekst gebeurt dit proces al een aantal keren. 
 
In het hermeneutische proces anticiperen we een bepaalde betekenis. In dit proces is het belangrijk om 
gefocust te blijven op de zaak. Het gaat er niet over om de intentie of de bedoeling van de auteur te 
achterhalen (Schleienmacher en Dilthey), maar om bij het onderwerp van de tekst te blijven (Gadamer). 
Het proberen begrijpen van de tekst van Plato – Schleienmacher en Dilthey wouden weten wat Plato 
bedoelde met deze tekst, maar Gadamer zegt dat het gaat om het begrip rechtvaardigheid en wat daar 
over wordt geschreven. Objectiviteit bestaat hier uit het al dan niet uitgewerkt worden van die 
vooropgezette meningen of betekenisanticipaties. Sommige van die anticipatie gaan worden verworpen 
en sommige gaan worden bevestigd. Dit wil niet zeggen dat we er af en toe naast zitten. Er zijn dwalingen 
mogelijk. We moeten zo snel mogelijk dwalingen op het spoor komen. Hoe geraken we eigenlijk uit de 
ban van de eigen vooropgezette meningen (p. 257)? Dit gebeurt spontaan en spontaan wordt vermeden, 
wanneer we aanstoot nemen aan een tekst. Dit gebeurt wanneer de tekst iets helemaal anders bevat, 
dan wat we dachten dat hij ging bevatten. We moeten zo open mogelijk proberen zijn ten aanzien van 
een tekst. Het hermeneutisch geschoold bewustzijn wil niet zeggen dat men zichzelf moet uitwissen. We 
hebben gezien dat in een bepaald streven naar objectiviteit de onderzoeker zijn eigen verstaan tussen 
haakjes moet zetten (bracketing), met het oog op een bepaalde vorm van neutraliteit. Gadamer zegt dat 
je je juist niet moet uitwissen. Het betekent dat je je eigen voorverstaan jezelf moet toe-eigenen. Je moet 
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je bewust worden van je eigen anticipaties. Gadamer houdt een pleidooi voor een verstaan dat zich door 
methodisch besef laat leiden. 
Gadamer zegt dat we altijd naar een tekst gaan met bepaalde vooroordelen. Elk verstaan is 
bevooroordeeld. In de Verlichting (Descartes, Kant) heeft men proberen komaf te maken met alles dat 
naar vooroordelen ruikt. Kant zegt dat Verlichting is zelf durven nadenken en laat je niets wijsmaken, 
voorzeggen door iemand anders. De idee daarachter is dat alle vooroordelen ongegrond zouden zijn en 
Descartes deelt de vooroordelen in, in twee categorieën: op grond van het aanzien van de mensen en 
ten gevolge van overhaasting (niet goed te werk gaan). Er wordt inde Verlichting een grote nadruk gelegd 
op de rede. Rede wordt er geplaatst tegenover autoriteit en traditie. De rede is in de Verlichting als het 
ware puur en zuiver, nog niet getekend door vooroordelen. Het is vanuit het denken dat we terug tot 
zekere kennis kunnen komen. Je ziet hier een tegenstelling optreden tussen rede en traditie. Men is hier 
iets te snel te werk gegaan volgens Gadamer. Een vooroordeel is een voor-oordeel. Het is een beslissing 
die genomen werd voor de beslissing (p. 259). Dit kan zowel positief als negatief zijn (p. 260). Er kunnen 
legitieme en niet-legitieme vooroordelen zijn. De belangrijke kwestie is: Hoe kunnen we een onderscheid 
maken tussen legitieme en niet-legitieme vooroordelen? Hij wil autoriteit en traditie in ere herstellen. 
Gadamer ontkent niet dat er een tegenstelling kan zijn tussen autoriteit en rede, maar hij ontkent dat e r 
een tegenstelling moet zijn. Juist begrepen autoriteit is een kwestie van erkenning. In de Verlichting deed 
men alsof luisteren naar autoriteit een kwestie is van blinde gehoorzaamheid. Autoriteit houdt een moment 
van oordeel in door diegene die zich beroept op deze autoriteit. Hetzelfde met betrekking tot traditie. Een 
traditie moet worden voortgezet en moet worden gekoesterd. Dit voortzetten, koesteren is een daad van 
de rede. Traditie en rede zijn niet zo tegengesteld zoals in de Verlichting verondersteld werd. 
Vooroordelen moeten niet aan de kant worden geschoven, maar zijn net datgene dat ons toegang 
verleent tot de tekst.  
 
Hoe situeert dit zich in onderzoek? 

x Voor de geesteswetenschappen staat het object niet buiten ons zoals het object in de 
natuurwetenschappen buiten ons staan. De natuurfenomenen bestaan nog als wij er niet meer 
zijn. Opvoeding bestaat niet meer als wij er niet meer zijn. Het object maakt fundamenteel deel 
uit van onze cultuur. 

x Kan je spreken van vooruitgang in het onderzoek? In de natuurwetenschappen kan je spreken 
van cumulatieve vooruitgang. Het ene onderzoek kan verder bouwen op het andere onderzoek. 
In de natuurwetenschappen kan je problemen oplossen aan de hand van zekere kennis. Je kan 
dieper in de natuur doordringen (p. 272). We hebben hier geen equivalent voor in de 
geesteswetenschappen. We kunnen niet dieper doordringen in een tekst zoals in de natuur. We 
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dringen voortdurend anders door in een tekst. Je weet niet ‘meer’ over een tekst, maar je weet 
andere dingen over de tekst. We kunnen niet anders dan een tekst te lezen vanuit het heden en 
vanuit een bepaalde interesse (= application). We zijn altijd op een bepaalde manier gemotiveerd. 
We hebben bepaalde redenen om naar een tekst te kijken. Je hebt nog een aantal vragen over 
een bepaalde tekst. Je stapelt de kennis over een tekst niet op, maar het is steeds een anders 
begrijpen van de tekst, gemotiveerd vanuit de eigen tijd en de interesses. Vanuit een specifiek 
gemotiveerde vraag gaan we naar de tekst kijken. De claim op volledigheid, zoals bij de 
natuurwetenschappen, is er niet in de geesteswetenschappen. Je kan een tekst nooit volledig 
begrijpen. Jaar na jaar merk je andere dingen op.  

 
Historische afstand 

Wat cruciaal is in dat hele proces van interpreteren is de historische afstand ten opzichte van een tekst. 
Bij Schleiermacher en Dilthey gaan ze ervanuit dat je maar goed aan het interpreteren bent als je je 
verplaatst in de auteur. Je moet de intentie van de auteur achterhalen. Wat ze eigenlijk zeggen dat goed 
begrijpen impliceert dat we de afstand tussen onszelf en de tekst moeten weten te overbruggen. Deze 
historische afstand is voor hen een probleem. Ze staat het interpreteren in de weg. Deze historische 
afstand is geen probleem als je deze afstand meeneemt in de tekst. Deze werkt volgens Gadamer 
productief. Het is constitutief voor het begrijpen zelf. Dat wil zeggen dat het noodzakelijk is, dat we maar 
kunnen begrijpen door die afstand. De hermeneutische cirkel van de subjectieve component bij 
Schleienmacher is een heen en weer tussen de onderzoeker en de auteur. De objectieve component 
heeft een cirkel waarbij er heen en weer wordt gegaan tussen de ene en de andere tekst. We moeten 
niet zo denken bij deze hermeneutische cirkel. Dit is een cirkel tussen de vooronderstellingen van de lezer 
en de tekst. Uiteindelijk gaat het over de zaak, de thema, de kwestie waar het in een tekst over gaat.  
Het lezen van een tekst/het begrijpen van een tekst gebeurt altijd in een soort van polariteit van 
vertrouwdheid en vreemdheid. Je hebt allerlei van verwachtingen over een tekst. Je gaat er al vanuit dat 
je een notie hebt over het begrip van begrijpen. We zijn op een bepaalde manier met begrippen vertrouwd. 
Je neemt je dagdagelijkse begrip mee. Er zit ook een vreemdheid in. Wanneer je woord voor woord weet 
wat er in de tekst staat, daagt het je niet uit. Er moet iets bekend zijn om je uit te dagen, maar er moet 
ook nog iets onbekend in staan om uitgedaagd te worden (p. 282). Gadamer zal zeggen dat elke tijd zijn 
tekst op een bepaalde manier moet begrijpen. Hoe wij de tekst vandaag begrijpen is anders dan 
bijvoorbeeld 100 jaar geleden. Er is geen objectief, juiste manier om een tekst te interpreteren. Je gaat 
niet kunnen zeggen: ‘En nu kunnen we het onderzoek naar Nietzsche afronden’. Dit geldt ook zo voor 
opvoeding. We gaan nooit kunnen zeggen dat we alles over opvoeding weten. 
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De betekenis van een tekst gaat de auteur altijd te boven/overstijgen. De auteur heeft een bepaalde 
bedoeling met de tekst, maar welke betekenissen de lezers eruit gaan halen, heeft de auteur niet in de 
hand. Het ‘übermensch’ van Nietzsche heeft een andere betekenis gekregen in de WOII. Dit was niet de 
intentie van de Nietzsche. In elke tekst gaan mensen betekenissen leggen die de auteur er niet in heeft 
gelegd. ‘Kunnen we spreken van een beter begrijpen?’ Het is misschien niet zo geschikt om te spreken 
over een beter begrijpen, maar wel over een anders begrijpen.  De tijdsafstand is productief en 
reproductief.   
 
Hoe maken we het onderscheid tussen negatieve en positieve vooroordelen? Dit gebeurt door provocatie 
uitlokking. Ons eigen voorverstaan wordt hierdoor duidelijk.  
Volledige transparantie van die vooroordelen is onmogelijk. Hier introduceert hij het begrip horizon. Je 
kan je niet volledig bewust zijn van al je betekenissen en vooronderstellingen. Wij staan altijd in een 
bepaalde traditie, situatie (= horizon). Je hebt een blikveld en buiten je blikveld zie je niet wat er gebeurt. 
Maar het blikveld schuift met je mee op. Dit is hetzelfde met de culturele horizon. Je kan bepaalde 
aspecten oplichten, maar tegelijkertijd verdwijnen er aspecten. Je hebt geen volledig zicht op al datgene 
dat je bepaalt. Een horizon verschuift voortdurend. Het is nooit afgebakend of gesloten, het ontwikkelt 
mee. Het begrijpen is niet het verplaatsen in de ander, maar het is een versmelting van horizonten. Als je 
je wil verplaatsen in het perspectief van een ander, neem je altijd je eigen perspectief mee.  
 

PHILOSOPHY AT WORK IN THE STUDY OF PARENTING AND PARENTING SUPPORT IN 
FLANDERS –  STEFAN RAMAEKERS 
 
Dit is een voorbeeld bij Gadamer. De tekst maakt deel uit van het boek ‘Interpretatie van pedagogisch 
onderzoek’. Een heel stuk van de tekst gaat over hij opvoedingsondersteuning wil thematiseren. De wijze 
waarop hij te werk is gegaan, is volgens het proces van hermeneutiek zoals Gadamer het beschreef. Hij 
is vertrokken vanuit een bepaalde interesse, een bepaalde ‘unease’ met het hedendaagse discours van 
opvoedingsondersteuning (inleiding van de tekst). Heel het proces was geen lineair proces. Hij had geen 
afgebakende onderzoeksvraag en geen methode. Hij was geïnteresseerd in iets en is dan beginnen 

graven. Hij verwijst naar Wittgenstein: alles wat we vanzelfsprekend vinden, is helemaal niet zo 
vanzelfsprekend. We hebben twee zaken uit onze tekst gehaald: de professionele en de psychologische 
kijk. In zijn tekst zijn er geen resultaten of discussie. De interpretatie speelt zich af doorheen het hele 
proces. Het is geen kwestie van gegevens te verzamelen en vervolgens te interpreteren. In een eerste 
stap gaat hij in op de traditionele manier van opvoeding. In de tweede stap zegt hij iets over de 
ontmoetingen met de ouders. In een derde stap gaat hij in op een project om een alternatief beeld te 
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schetsen. In dit project wordt een ander concept van opvoedingsondersteuning uitgetekend en wordt dit 
toegelicht in de praktijk. Het geheel van betekenissen dat je meekrijgt vanuit je eigen levensloop, kan je 
niet van jezelf afzetten of losmaken. Je kan niet uit je horizon gaan, je neemt altijd je horizon mee. Je 
vertrekt van een set van vooroordelen. Interpretatie gebeurt altijd en overal. Niet iedereen zal het eens 
zijn met de reconstructie van de dominante invullen en de wijze waarop hij een invulling van 
opvoedingsondersteuning geeft. Dit met de bedoeling om de discussie hierrond gaande te houden. 
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Hoofdstuk 5:  

Qualitative Analysis Reconsidered 
Hoofdstuk 5 is een toepassing op wat gezegd werd over Gadamer. Wat volgt uit de hermeneutiek voor 
de analyse van kwalitatief onderzoek? Packer komt hierin terug op hoofdstuk 2, 3 en 4. Waarom doen we 
aan kwalitatief onderzoek? Wat zijn de epistemologische, ontologische vooronderstellingen? Hoe ver 
geraken we in onderzoek als we de notie van subjectiviteit van de onderzoeker serieus nemen (H4)? 
 
Wat hebben we nu eigenlijk aan die discussie over de hermeneutiek in het kwalitatief pedagogisch 
onderzoek? Wat hebben we eraan voor de kwalitatieve interpretatieve gegevens? Bij Gadamer hebben 
we gezien wat begrijpen is. Dit is niet het reconstrueren van de intentie van de auteur, maar het uitwerken 
van de eigen vooronderstellingen. De betekenis komt los van de tekst en is een effect van diegene die 
leest. Wat halen we uit een tekst? Dit is verschillend voor iedereen. We gaan met een bepaalde 
achtergrond/vooronderstellingen naar een tekst. Deze zijn voor een stukje gedeeld, maar toch ook 
verschillend. We moeten accepteren dat er verschillen zijn in de betekenis die we geven aan de tekst. 
 
Wat wil hij bespreken in hoofdstuk 5: 

1. Eerste algemene element 
Hij wil terugkomen op het belang van de actieve betrokkenheid van de onderzoeker in de analyse 
van het interviewmateriaal. Vanuit de kritiek op het coderen komt de hermeneutiek ter spraken 
en kunnen we vaststellen dat een onderzoeker altijd actief betrokken is in het analyseren. Hoe 
moeten we deze actieve betrokkenheid juist zien? Wat is deze actieve betrokkenheid? 

2. Tweede algemene element 

Hoe het gebruik van een specifiek gebruik van taal, strategieën of devices verbonden aan taal, 
de lezer uitnodigt om op een bepaalde manier naar de wereld te kijken.  

 
Hoe zou een analyse eruit zien als we het stilzwijgende voorverstaan van de onderzoek niet zouden 
elimineren, maar als we dit proces zouden serieus nemen? Je hebt allerlei interviews opgenomen en 
deze worden uitgeschreven in tekst. Het gaat om die uitgeschreven tekst die je als onderzoeker gaat 
analyseren. Met coderen is allerlei dingen fout. Wat kunnen we wel analyseren, rekening houdend met 
het voorverstaan van de onderzoeker? Hoe zou een analyse eruit zien dat de interactie serieus neemt 
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tussen de onderzoeker en de geïnterviewde? De uitkomst van een interview is niet datgene dat zich in 
het hoofd van de geïnterviewde afspeelt, maar wel het resultaat van de setting. 
 
Iser en White kunnen we samen nemen. Waar moeten we situeren wat zei zeggen? Begrijpen is het 
working-out (uitwerken) van de vooronderstellingen. Dat begrijpen moet gaandeweg ontwikkelt worden. 
Packer gebruikt hier het woord ‘to articulate’. Het is precies het articuleren van het voorverstaan dat we 
interpretatie noemen. Wat gebeurt er als je de uitgeschreven interviewer aan het doornemen bent? Wat 
gebeurt er tussen de lezer en uw tekst? 
 
Iser wijst heel specifiek op wat zich afspeelt in het proces van de lezer.  
White wijst op het vermogen dat de tekst heeft om de lezer de wereld op een andere manier te laten zien. 
 

ISER: THE ACTIVITY OF READING (P. 104) 
= de actieve rol van de lezer 
De lezer heeft een construerende rol tijdens het lezen. Dit leunt dicht aan bij Gadamer. Iser was een 
leerling van Gadamer en heeft bepaalde stukken concreter proberen uitwerken. De betekenis van de tekst 
gaat voorbij aan de auteur. Dit betekent dat de lezer een actieve/construerende rol heeft in het lezen. Wat 
is dan het potentieel van de tekst dat toelaat dat een lezer begint te construeren? Een tekst brengt niet 
zomaar een boodschap over (= conduit metaphor). De betekenis ligt niet vast in het woord/de tekst. De 
lezer componeert de betekenis van de tekst. De lezer stelt de betekenis van de tekst zelf samen. De 
theorie van Iser is de ‘reader-respons theory’. De lezer reageert op een bepaalde manier op een tekst. 
De lezer beantwoordt de tekst op een bepaalde manier. De lezer reageert op bepaalde kenmerken van 
een tekst. In deze theorie gaat Iser verder in op bepaalde kenmerken van een tekst die de lezer uitnodigen 
op betekenisconstructie. Bepaalde elementen in een tekst vragen om een antwoord, een reactie. 
Bepaalde elementen in een tekst nodigen de lezer uit om te reageren (= response-inviting features). Elke 
tekst heeft bepaalde kenmerken/structuren die de lezer op een bepaalde manier uitnodigen. Deze 
structuren zijn hetzelfde voor elke lezer, maar hoe een lezer erop reageert is anders.  
 
Packer bespreekt twee van deze response-inviting features: 

1. Elke tekst confronteert de lezer met een opeenvolging van verschillende perspectieven 

(personages, de setting, tijdsinvullingen… ).  
Bij de dialogen van Plato zijn verschillende personages aan het woord. Elk personage aan het woord is 
een bepaald perspectief. In dat opzicht is een tekst een voortdurend door elkaar gaan van allerlei 
perspectieven. Het is juist dit gegeven in de tekst, dat een tekst bestaat uit verschil lende perspectieven, 
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en het feit dat een tekst een bepaalde eenheid/coherentie van betekenis impliceert (= je verwacht dat 
alles met alles samenhangt, dit is een punt van discussie) maakt precies dat een tekst de lezer uitnodigt 
om zelf aan de slag te gaan met de tekst. Dit proces speelt zich grotendeels onbewust af. Als je je achter 
een tekst zet, ga je ervan uit dat je op het einde weet waarover het gaat. Je probeert de verschillende 
perspectieven samen te brengen. Je probeert een eenheid hiertussen. Je gaat zelf actief aan de slag met 
die tekst. Je wordt als lezer bewogen om met die tekst zelf aan de slag te gaan. Dat proces van 
construeren gebeurt vanuit het eigen voorverstaan. Dit is niet volledig individueel, maar we delen ook 
betekenissen in onze cultuur. We gaan automatisch construerend aan de slag vanuit het eigen 
voorverstaan. Je geeft betekenis aan een tekst vanuit het eigen voorverstaan. We groeien op in een 
bestaand web van betekenissen dus we delen heel veel dingen. 

 
2. Een tekst heeft altijd bepaalde gaten en ontkenningen (blanks and negations).  

Als je een tekst een eerste keer leest, weet je niet van alles wat het betekenis. Je begrijpt een aantal 
delen niet. Na meerdere keren lezen ga je deze gaten proberen te vullen. Gaten die u opnieuw verplichten, 
uitdagen om die op te vullen. Negaties gaat letterlijk over dingen die in de tekst gezegd worden, die 
tegenstrijdig zijn over de dingen die jij dacht te weten. Het is iets dat expliciet tegenspreekt wat jij denkt 
te weten. Deze negaties nodigen je uit om te stoppen en na te denken en actief betekenis te geven aan 
bepaalde dingen. De afstand die daardoor gecreëerd wordt, zorgt ervoor dat je wordt uitgenodigd om 
verder te lezen of om opnieuw te lezen. Denk aan Gadamer en de nood aan de historische afstand. Dit 
is geen te overbruggen probleem, maar net door deze afstand word je uitgenodigd om de tekst te gaan 
begrijpen. Er moet een minimale vertrouwdheid zijn om uitgenodigd te worden, maar als alle gaten zijn 
opgevuld, word je ook niet uitgenodigd.  
 
Het proces dat Iser beschrijft is het proces van het lezen. Het articuleren van het voorverstaan ontwikkelt 
zich door de structuren/features van de tekst. 
 

WHITE: THE ONTOLOGICAL POWER OF NARRATIVE (P.107)  
 
White heeft het erover hoe een tekst door de specifieke technieken/strategieën in de tekst om de lezer 
de wereld op een andere manier te laten benaderen. Narrative kan je moeilijk vertalen. Doorgaans 
vertaald als ‘verhaal’, maar dit is niet de juiste betekenis. Narrative kan gebruikt worden voor elke soort 
van tekst. Een tekst heeft altijd een soort van overtuigingskracht. Een narrative is een persuasive device. 
Het gaat hier over het onderzoeksrapport dat je schrijft van het onderzoek. Een soort van manier om de 
mensen daarover iets te vertellen. Het is een rapport dat je schrijft om de lezers er iets over te vertellen. 
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Elke tekst overtuigt op een bepaalde manier. Niet iemand overhalen, maar een bepaalde 
overtuigingskracht heeft en de lezer uitnodigt om op een bepaalde manier naar de wereld te kijken. De 
woorden/de concepten die je gebruikt om iets te beschrijven is zeer belangrijk. De stijl die je hanteert is 
heel belangrijk. ‘Er was eens …’. We weten met deze drie genoeg om op een bepaald spoor te worden 
gezet. Dit zijn de drie openingswoorden om een sprookje te vertellen. Een tekst die begint met ‘uit 
onderzoek blijkt dat …’ Deze vier woorden zijn genoeg om je op een bepaald spoor te zetten. White zegt 
dat het soort van objecten/subjecten/relaties dat je verwacht in die tekst is heel anders in verschillende 
teksten. White wil zeggen dat de woorden je gebruikt, de lezer op een bepaald spoort zet. Ze installeren 
bepaalde epistemologische, ontologische engagementen. Je moet eens vergelijken hoe verschillende 
kranten rapporteren over hetzelfde artikel. Je ziet dat er anders over geschreven wordt en dat er andere 
woorden worden gebruikt. Deze woorden zetten je als lezer in een bepaalde positie. Het schrijven van 
een narratief, de onderzoeker die schrijft is bezig met een poëtische act (= maken). Je bent aan het 
creëren, aan het maken. Welke woorden je gebruikt, maakt veel uit. Bepaalde ‘tropes’ worden gebruikt. 
Dit is het figuurlijk gebruik van bepaalde woorden. De lezer wordt uitgenodigd om bepaalde analogieën 
te maken en deze zetten de lezer weer aan om de wereld op een bepaalde manier te zien.  
 
Wat hebben we hieraan voor kwalitatief onderzoek? Er ligt heel veel gewicht bij de onderzoeker zelf. In 
het uitschrijven van dat rapport moet je heel goed stilstaan van hoe je bepaalde onderzoeksresultaten 
presenteert. Waarom kies je voor dit citaat en niet het andere? Je moet ook nadenken over de vorm. Je 
moet inschatten welke vorm het beste is. De implicaties van Iser en White wijzen allemaal naar de 
subjectiviteit, de construerende rol van de onderzoeker zelf. Die interviewsetting is al een bijzondere 
setting, het is een joint production. Daarnaast ga je er nog iets mee doen, je schrijft er een rapport over. 
Het kan, volgens Iser, interessant zijn om bepaalde perspectieven mee te nemen. Deze perspectieven 
dagen de lezer uit om zelf betekenissen te construeren. 
 

RICOEUR: TRANSCRIBING AS FIXING (P. 113) 
 
Ricoeur heeft het over de overgang (het transcriberen) die gemaakt wordt van de interviewsetting 
(gesproken taal) naar de uitgeschreven interviews (tekst). Dit is een activiteit van fixeren. Wat gebeurt er 
daar allemaal? Wat is het belang hiervan? De prof is aan het spreken en wij zijn aan het noteren. We zijn 
aan het fixeren wat op dit moment gezegd wordt. Wat is dat proces?  
 
Het transcriberen is al een keuze op zich. Voeg je stiltes toe? Voeg je handelingen toe? Dit zijn 
interpretatieve keuzes van de onderzoeker. Je zou ook kunnen beslissen om geen enkele interpunctie 
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weer te geven. Dit is daarom niet de juiste keuze. Fixeren is noodzakelijk. Je moet dit noodzakelijk 
vastleggen om een analyse van de tekst te kunnen doen.  
 
Tabel 5.2. The transformation of fixing. 

Het moment van het spreken is een vluchtig moment. Er zit een tijdsstructuur aan dat spreken. Er zit een 
bepaalde onmiddellijkheid in het spreken. Deze onmiddellijkheid heeft te maken met het hier en nu. Het 
heeft maar belang in een situatie omwille van het publiek. Wat gebeurt er als we dit neerschrijven? We 
leggen niet het gehele gebeuren vast, maar dat wat gezegd wordt. Je bent aan het schrijven wat er gezegd 
wordt. Als je dat uitschrijft, kan dat ook vrijgegeven worden. Wat er gezegd wordt, is geadresseerd aan 
het publiek. Het geschrevene kan je doorgeven. Je kan dit vrijgeven. De tekst kan een eigen leven gaan 
leiden. Wat mensen met deze tekst doet, kan anders zijn dan wat jij er mee doet.  
 
Door het fixeren wordt de tekst losgekoppeld van de context. Ricoeur ziet dit niet als een nadeel. Het 
heeft positieve implicaties. We worden losgemaakt van de idee dat die transcripties gaat over de 
subjectiviteit van de ander, maar dat de tekst een uitnodiging wordt om de wereld op een andere manier 
te zien. We leren niet over de subjectiviteit van de spreken, maar we leren iets over de levensvorm waarin 
de schrijver is groot geworden. Begrijpen is altijd gemotiveerd door een bepaalde interesse, vraag of 
toepassing (form of life – disclosure). 
 

CONCLUSIONS (P. 118)  
 

1. De lezer is altijd actief in het lezen en intrageert in een tekst. Het gevolg hiervan is een betekenis 
van de tekst. De betekenis is een gevolg van de interactie tussen te de tekst en de lezer. Dit is 
een toe-eigenen van de tekst (implicatie). 

2. Het onderscheid tussen vorm en inhoud moeten we opgeven. De woorden en de stijl brengen de 
lezer op een bepaald spoor. Het narratief, de overtuigingskracht hiervan, geeft op voorhand al 
vorm. Het prefigureert de wereld al voor de lezer. 

3. De analyse van kwalitatieve gegeven is niet de reconstructie van subjectieve ervaringen. Het is 
niet wat iets voor hen betekent. De analyse is precies dat proces van interpreteren. Dit is het 
articuleren van het begrijpen/verstaan. Wat is het doel hiervan? De onderzoeker zegt: dit is mijn 
lezing, mijn interpretatie, mijn weergave van deze transcriptie en dit is mijn poging op een 
antwoord op een vraag. Dit heeft de analyse tot doel.  

4. Het gaat niet om een inkijk in de subjectiviteit van de geïnterviewde, maar om het uitgenodigd 
worden om de wereld op een andere manier te zien. 
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Hoofdstuk 7:  

Dualism and constitution: the social 

construction of reality 
Hij spreekt hier over onze dagdagelijkse manier van denken. Dit is gekend want we hebben allemaal een 
verstand/een geest/een bewustzijn. We denken na over het mentale als iets persoonlijk, iets innerlijk, iets 
subjectief. Ons brein is een soort van verwerkingscomputer. Van waar komt dit idee eigenlijk? 
 
We bevinden ons in de moderne tijd. De tijd van de Verlichting. Het middeleeuwse denken wordt doorprikt. 
In het middeleeuwse denken staat God centraal. Er is een overkoepelende manier van denken, een soort 
eenheid van het weten. Alles hangt aan elkaar en dat wordt doorprikt in de moderne tijd. De mens komt 
centraal te staan, het subject komt centraal te staan en de wereld wordt niet langer bekeken als door God 
geschapen, maar heeft een bepaalde wetmatigheid over zich. Er stelt zich een probleem. Als hoe we ons 
moeten gedragen niet langer van God komt, moeten we zelf op zoek gaan. We moeten zelf oprakelen 
over wat we waar en onwaar vinden. Hoe kunnen we zekerheid hebben, hoe kunnen we iets zeker weten? 
Het eerste antwoord is het antwoord van het rationalisme (Descartes) en het tweede antwoord is dat van 
het empirisme (Locke en Hume). Emmanuel Kant maakt een synthese van deze twee antwoorden. 
 

KANT AND THE PROBLEM OF GROUNDING KNOWLEDGE AND ETHICS (P. 141) 
 
Wat is het rationalisme? 

Het herleid alles tot de ratio, ons denken. Descartes is gecharmeerd door de wiskundige methode van 
denken en wil deze methode gebruiken om tot zekerheid te komen. De doel van Descartes is om 
uiteindelijk te komen tot een absoluut uitgangspunt, een punt dat we zeker weten. Hierop kunnen we 
verder bouwen. Hoe doet hij dat? Via de methode van de methodische twijfel. Je kan aan alles twijfelen:  

1. De traditie, want hierin zijn tegenstrijdige meningen aanwezig.  
2. De zintuigen, want een stok in water is gebroken en niet recht. Ze nemen een loopje met ons. 

Het is een illusie. De zintuigen gaan ons soms bedriegen omdat we niet zeker zijn of we dromen. 
3. De wiskunde. 
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Hij komt uiteindelijke tot het bekende punt: cogito, ergo sum. Ik twijfel en ik kan niet twijfelen aan de twijfel, 
want dat is al de twijfel. Zo gaat Descartes alles terug opbouwen vanuit dit uitgangspunt. Het denken is 
het centrale uitgangspunt in het rationalisme. 
 
Wat is het empirisme? 
Dit is tegengesteld aan het rationalisme. Locke zegt dat we allemal geboren worden als een leeg blad en 
dit wordt gevuld door de ervaring. Dit kan zowel inwendig (reflexief) als uitwendig (zintuigen). Zo’n 
inwendige ervaring is dat we beseffen dat we bepaalde dingen willen, geloven. Een uitwendige ervaring 
is dat we kleuren opmerken, of geuren of smaken. Die ervaring levert enkelvoudige ideeën of complexe 
ideeën op. Enkelvoudige ideëen is iets dat we zien zoals dit is groen, dit is rond. Een complex idee is dan 
dat we er de notie appel opplakken. Die combinatie van enkelvoudige en complexe ideeën geeft ons 
kennis. Hume gaat verder op Locke en gelooft dat ervaring het begin is van onze kennis en niet de ratio, 
maar hij gaat dat radicaliseren. Hume spreekt hier over een radicaal empirisme, ook wel scepticisme. Alle 
ideeën/vooronderstellingen in ons hoofd kunnen we niet bewijzen, tenzij de werkelijkheid ons dit opbrengt. 
Causaliteit bestaan niet volgens hem. Dit is een mogelijkheid, maar geen realistische gedachte. We 
kunnen dit niet zien of opmerken. De causaliteit ligt niet in de realiteit. In hoeverre geeft de realiteit ons 
de bewijzen hiervan. 
 

KANT: TRANSCENTAL IDEALISM (P. 143)  
 
De kritiek van de zuivere rede. Dit boek handelt enerzijds over de rede, het heeft de rede als onderwerp, 
en anderzijds is het het boek door de rede, dit is ook de methode. Hij begint met een probleemstelling 
‘Hoe kunnen we zeker zijn?’ en heeft hierover twee vragen: 

1. Hoe is weten mogelijk? Hoe is wetenschap mogelijk? Wat zijn de mogelijkheden van onze 
kennis? 

2. Is de metafysica mogelijk? Wat zijn de grenzen van onze kennis? Hoe weten we dat we weten? 
 
Weten(schap) is een geheel van oordelen/statements. Bij gevolg als we weten willen onderzoeken, 
moeten we die oordelen onderzoeken. Hij beschrijft drie oordelen. De eerste twee vindt hij minder 
problematisch, de derde daar bijt hij zich op vast: 

1. Analytische oordelen a priori: het gaat over analyse en het onderzoeken van wat er is. We hebben 
een predicaat (= het gezegde, wat wordt toegeschreven aan) en we hebben het subject (= het 
onderwerp). Het predicaat zit vervat in het subject. Het is vooraf en we hebben er geen ervaringen 
voor nodig. We hoeven geen beroep te doen op onze zintuigen. Die oordelen hebben iets 
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algemeen. Ze hebben iets noodzakelijk. De cirkel is rond. Het object is de cirkel en als je weet 
wat de cirkel is, weet je ook dat die rond is. Dat gezegde voegt niets toe en zit al in de het subject. 
Je kan het zeggen zonder het continu te controleren. Deze hebben een rationalistisch kantje. Het 
zit in ons denken.  

2. Synthetische oordelen a posteriori: iets toevoegen, iets samenvoegen. Het predicaat zit niet 
vervat in het subject, maar het komt erbij stoelend op de ervaring. Zo’n oordelen zijn dus niet 
algemeen geldig, wetmatig of noodzakelijk. Bartje is ziek. Het is niet omdat je weet wie Bartje is, 
dat je ook weet dat hij ziek is. Je moet dit controleren en zal dit pas achteraf kunnen zeggen. 
Deze oordelen kennen we. Deze zijn meer empiristisch. We moeten het achteraf kunnen 
controleren en ervaren.  

3. Synthetische oordelen a priori: deze zijn werkzaam met een synthese. Er worden nieuwe dingen 
aangebracht, maar deze zijn tegelijkertijd ook a priori, voorafgaand. Ze hebben een wetmatig 
kantje. Ze zijn noodzakelijk en algemeen geldend. Deze oordelen zijn onze wetenschappelijke 
uitspraken. 2+2=4. Water kookt op 100 graden. Ze starten ergens in de ervaring, maar deze 
beginnen een eigen leven te leiden. Ze hebben the best of two worlds. 

 
Hoe zijn die synthetische oordelen a prior mogelijk? Wat zijn de voorwaarden die moeten vervuld zijn om 
die oordelen te verkrijgen? 
We kunnen ons niet keren naar het rationalisme om daar een antwoord op te vinden. Het rationalisme 
opteert op een soort van afgesloten bewustzijn, een ik weg van de wereld, en dit laat ons niet  toe om tot 
zo’n wetenschappelijke uitspraken te komen. We kunnen ons ook niet richten naar het empirisme, want 
dat draait alleen maar om ervaringen. Zowel de ratio als de ervaring zitten vervat in deze oordelen, maar 
het is toch nog iets anders. Transcendentalisme/overstijgen wil zeggen dat we gaan nadenken over de 
wijze waarop we kennen. Wat zijn de voorwaarden die moeten voldaan worden om die synthetische 
oordelen a priori mogelijk te maken. Hij wil het kenvermogen analyseren, het vermogen om iets te kennen. 
Hij voegt het rationalisme en empirisme samen. Eigenlijk is kenvermogen niet leeg. Het is geen tabula 
rasa, dat gaandeweg wordt gevuld, maar evenmin zijn er zoiets als ingeboren vooronderstellingen los van 
de werkelijkheid. Hij komt met idee dat het brein een soort van verwerkingscomputer is. Dat idee van de 
verwerkingsmachine moeten we kunnen onderzoeken. Dat onderzoek bestaan uit drie delen: 

1. Het transcendentale esthetica (zintuigen) 
2. Het transcendentale analytica (kennis) 
3. Het transcendentale dialectiek (denken over denken) 
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Het transcendentale esthetica (zintuigen):  

Dat is de wijze waarop we zaken ervaren, gewaarworden. We kijken naar iets, een tas koffie, en deze tas 
heeft een bepaalde vorm, geur, kleur… Hoe kunnen we nu analyseren hoe we die tas koffie 
gewaarworden. Wat is de structuur van onze waarnemen? Alles wat tot de concrete ervaring hoort, 
moeten we wegdenken. Alles wat overblijft is geen kenmerk of eigenschap van de ervaring, maar hoort 
bij het waarnemen zelf. Hij trekt het waarnemen uit elkaar. We worden iets gewaar en deze 
gewaarwording heeft te maken met het materiaal. Met deze grondstof kunnen we iets doen. Het heeft te 
maken met de inhoud van het object. Het zit in het object. Dan gebeurt er iets. Als we de geur van de 
koffie weglaten en al de rest, wat moet er overblijven dat het object blijft bestaan. Het object bevindt zich 
ruimtelijk en eist de ruimte op. Als het geen plaats inneemt, zien we het niet. De tweede vorm van het 
waarnemen gaat over de tijd. Dit is een soort van chronologie en de tas moet zich hiernaar schikken. 
Gaandeweg wordt de koffie kouder, we kunnen dit chronometreren. Deze twee zaken: de gewaarwording 
en de tijd samen komen tot de waarneming. Die ruimtelijkheid, die uitgebreidheid behoort tot het 
waarnemen. Dit is niet zintuigelijk gegeven. De ruimtelijkheid is niet van het ding zelf, maar zit in al onze 
waarnemingen. Daarin behoort het niet tot een object toe, maar de waarneming toe. Alles van waarnemen 
doet zich voor in de ruimte en hetzelfde geldt voor de tijd. Elke gewaarwording neemt een bepaalde 
tijdsduur in beslag. Het zit niet in het object. Anders gezegd: wat er bij de objecten behoort, de inhoud, 
de waarnemingen, is niet noodzakelijk, maar wat noodzakelijk is, is de vorm van het waarnemen, de tijd 
en de ruimte. Dit zijn a priori structuren. Deze behoren niet het object toe, maar het subject. Men kan alles 
wegdenken, maar de ruimte zelf kan men niet wegdenken. Ze zin voor alle objecten gelijk en zijn daarom 
algemeen geldend. Als we teruggaan naar de synthetische oordelen a priori, kunnen we daar nu iets mee 
doen. Wat is rekenkunde nu dan de verhouding in tijd. Eerst 1, dan 2, … Voor deze rekenkunde hebben 
we geen ervaring nodig om deze uitspraak te doen. We hebben genoeg aan de a priori structuur van de 
tijd. Hetzelfde geldt voor meetkunde. Dit is niets meer dan een bepaalde verhouding in de ruimte. Elk 
voorwerp is voor kant telbaar en meetbaar. Die structuur gaat niet alleen op voor elk object, maar zit ook 
in elke mens. Daarom zijn de stellingen van wiskunde algemeen geldend. Ze zijn voor iedereen gelijk. De 
objectiviteit van de wiskunde wordt gegrond in een transcendentale subjectiviteit. De structuur van de 
synthetische oordelen a priori komt niet uit de dingen zelf, maar zit in onze subjectiviteit.  
 
Het transcendentale analytica (kennis): 

Eigenlijk zouden we moeten zeggen dat we op dat moment nog geen tas zien, omdat dan het begrip ‘tas’ 
wordt geïntroduceerd. Waarom denken we na over substanties als dingen en objecten en zijn het niet 
gewoon prikkels? Waarom zeggen we dit is een stoel, dit is een tafel? Dat zit niet in de werkelijkheid maar 
in ons verstand. We leggen dit verband in ons hoofd, in ons denken. Hoe leggen we dit verband? We 
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maken hier gebruik van bepaalde principes, een bepaalde ordening. Hij onderscheidt twaalf categorieën. 
Dit zijn de basisstructuren van ons denken.  
 
Causaliteit: Hume was hier iets op het spoor, maar toch bestaat volgens Kant causaliteit wel. Het zit hem 
niet in de werkelijkheid, maar of het in de werkelijkheid zit of schuilt, kunnen we nooit met zekerheid 
zeggen. Gelukkig structureert ons verstand bepaalde zaken als oorzaak en gevolg. Er zijn verschijnselen 
in de wereld en de twaalf categorieën brengen een ordening aan. We leggen de ordening op aan de 
werkelijkheid. We vinden de natuurwetten niet in de natuur, maar leggen de natuur onze wetten op.  
 
Wat is weten volgens Kant? Het is de combinatie van de zintuiglijkheid gebruiken en ons verstand 
gebruiken (de categorieën). Ze zijn op elkaar aangewezen en wanneer ze samenvallen ontstaat echte 
kennis. Kennis komt dus voort uit onze aanschouwingen, maar kan niet zonder het verstand. Ons 
verstand legt de structuur in onze waarneming. We nemen gene causaliteit waar, maar we plakken die 
op de werkelijkheid. En hoe deze werkelijkheid echt is, weten we niet en kunnen we niet weten. Dus 
betalen we een prijs. Deze prijs is dat we dingen alleen kennen zoals ze zich aan ons voordoen. Het ding 
op zich is een onbekende. We kunnen nooit naar het ding op zich geraken, want wij staan in de weg. De 
categorieën in ons brein kunnen we niet uitschakelen. Er is onmiddellijk al een verwerking bezig. De 
wetenschappelijke uitspraken zijn allemaal gegrond in de transcendentale subjectiviteit.  
 
Het transcendentale dialectiek (denken over denken): 

De transcendentale ideeën zoals God en de wereld. Nog abstracter gezien. Ze zijn niet meer gekoppeld 
aan de algemene wetten. Dit zijn de grenzen van ons denken, omdat er zich daar een probleem stelt. Er 
is geen correspondentie tussen bepaalde zintuiglijke ervaringen en iets als God. Kunnen we hier dan wel 
spreken over kennis? Want kennis is het samengaan van onze zintuigen en ons verstand. We kunnen 
ons verstand wel raadplegen, maar we hebben er geen zintuigelijke ervaring van. Het idee God kan wel 
gedacht worden, maar niet gekend worden. Hij houdt de mogelijkheid van het bestaan van God dus open. 
Hij zegt dat het idee van God, kunnen we denken, maar niet kennen. Als we dan toch een soort van 
realiteit denken te zien, zien we een illusie. Er zitten grenzen aan onze kennis. De twee vragen heeft hij 
beantwoordt: Wat is wetenschap heeft hij beantwoordt via de transcendentale esthetica en analytica. Is 
er iets als metafysica mogelijk? Dit is moeilijk want er zijn grenzen aan onze kennis. Onze kennis is altijd 
een constructie. Het is de wetmatige verwerking van onze zintuigelijke gegevens. We verwerken op een 
systematische manier onze zintuigelijke gegevens, verwerken we deze gewaarwordingen.  
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Langs de ene kant heb je een mens, die heeft een bril op. Deze bril kan hij nooit afzetten volgens Kant 
en die bril heeft te maken met de a priori structureringen van tijd en ruimte van die twaalf categorieën en 
zo zien we de wereld. We betalen de prijs hiervan doordat we nooit het ding ansicht kunnen waarnemen.  
 
Wat is de link tussen hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8? In hoofdstuk 7 ligt de nadruk op constitutie. Het maken 
wordt voornamelijk epistemologisch gebruikt, zoals bij Kant. Elk individu creëert kennis over de wereld. 
Elk individu gebruikt dezelfde rede, dezelfde twaalf categorieën, tijd en ruimte. We kennen de wereld door 
het vormen van mentale representaties. De nadruk ligt op onze kennis, het denken, het vormen van 
representaties in ons hoofd, de verwerkingscomputer. Wat kunnen we weten? 
In hoofdstuk 8 gaat Packer verder. Er bestaat ook zoiets als constitutie, ontologie. Hij bespreekt er enkele 
figuren zoals Heidegger en Merleau-Ponty. We vormen niet langer representaties, het is niet langer een 
mentale activiteit. Het vormen vindt plaats op een meer dieper niveau. Het gaat over het bestaan of het 
zijn zelf. Ontologie wist zeggen dat wat we weten en kennis is niet langer onafhankelijk van de wereld, 
maar heeft te maken met een soort van praktische kennis. Weten hoe? Het inde wereld zijn en met de 
wereld bezig zijn. Wat is het zijn? Wat is het bestaan? Hoe komt het dat we als mensen zijn wie we zijn? 
Wat men probeert te doen bij de ontologie, is om de splitsing tussen het subject en de wereld op te heffen 
en dit samen te brengen. Dit gebeurt op verschillende manieren.  
 
Wat is het betoog van Packer? Hij raakt het rationalisme en empirisme aan en gaat verder met Kant. Het 
weten van de wereld is niet genoeg. Er is ook zoiets als het zijn in de wereld. Hoe gaan we nu dat leven 
kunnen vastgrijpen? Hij volgt er de gaandeweg van zaken van de moderniteit naar de postmoderniteit.  
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Hoofdstuk 8:  

Constitution as ontological 

HEIDEGGER: ONTOLOGICAL HERMENEUTICS (P. 176) 
 
Heidegger zijn kritiek op Kant en op het transcendentalisme: Kant is iets vergeten, de wereld. De wereld 
is niet iets dat rondom ons is, buiten ons is. Dat is iets waar we zijn, waar we leven. De leven is de grond 
van alle dingen. Het is alleen voor mensen dat ‘er zijn’ een probleem of een kwestie vormt. Dieren hebben 
dat probleem niet. Ze liggen niet wakker van wie ze zijn. Onze zijnsconditie, datgene wat ons typeert, is 
dat we de dingen die ons pad kruisen proberen te begrijpen. We proberen daar op een bepaalde manier 
zin van te maken. We proberen dit te Verstehen, begrijpen (p. 177). Zijn focus ligt niet op de wezens zelf, 
maar het zijn zelf. Wat maakt zijn mogelijk? Wat maakt dat iets is? De dingen zijn er tegenover een 
bepaalde achtergrond. Deze achtergrond beschouwen we als vanzelfsprekend. Dit zijn onze culturele en 
historische praktijken. Hij maakt een onderscheid tussen bestaan en zijn. Dat bestaan gaat wel zonder 
ons. Het universum gaat wel verder zonder ons. Het zijn, is er alleen maar dankzij de achtergrond van 
ons bestaan, dankzij onze culturele en historische praktijken. De munt, de euro, zal er nog zijn als we er 
niet meer zijn. Maar de euro is pas relevant, nuttig tegenover de achtergrond van onze culturele en 
historische praktijken. Anders is het een gewoon metalen schijfje. Het heeft pas betekenis omdat wij er 
zijn (p. 178). Anders gezegd: Wat is echt? Echt is wat onze culturele en historische praktijken definiëren 
als echt. Sinterklaas is echt omdat hij echt is vanuit onze  culturele en historische praktijken. Zonder ons 
zou hij niet bestaan. Meer nog, alleen mensen zijn bekommerd om wat iets is. Alleen mensen willen 
begrijpen. Als er geen mensen zijn, is er geen bekommernis en als er geen bekommernis is, is er geen 
zijn, maar wel een bestaan. Dit is anders dan bij Kant. Wat is echte kennis? Epistemologisch, Kant, is dit 
datgene dat we kunnen denken, door reflectie, door onze mentale processen. Heidegger zegt: het is 
ontologisch: het is pas in de alledaagse activiteit dat we het zijn kunnen zien, dat we er toegang tot hebben 
en dat we begrijpen wat ze zijn. Daarom spreekt Heidegger over ‘daar zijn’. We begrijpen de wereld niet 
door erover na te denken, maar door het praktisch te beleven, in concrete activiteiten. Het zijn in de wereld 
en fundamenteel één zijn met deze wereld. Er mee samensmelten en er mee bezig zijn (p. 178-180). De 
relatie tussen begrijpen en interpreteren (p. 181). Heidegger werkt met de relatie tussen iets begrijpen, 
iets verstehen (= dit is altijd in een bepaalde ruimte, een bepaalde tijd) en interpreteren. Interpreteren 
ontwikkelen we vanuit dat gesitueerd begrijpen. Eerst moeten we begrijpen daarna situeren.  
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In dat interpreteren onderscheid hij drie vormen van engagement, ons verbinden:  
1. Participatie 
2. Storing 
3. Afscheiding 

Participatie heeft te maken met de dingen die bij de hand zijn. Dit heeft te maken met bepaalde situaties, 
bepaalde momenten waarbij de wereld op een bepaalde manier onzichtbaar voor ons blijft. We denken 
er niet bij na. Die objecten zijn maar werktuigen of middelen. We denken niet na over wat een hamer is. 
We kunnen dit nooit lang volhouden. Er is altijd wel een storing, hiaat dat hierin sluipt. We moeten omgaan 
met deze storing. Dingen die niet langer bij de hand zijn, waardoor bepaalde aspecten van dat object 
zichtbaar worden en waardoor we bepaalde dimensie van deze activiteit beginnen zien. We worden moe 
en worden ons bewust van het gewicht van deze hamer. Alles gaat niet meer zo soepel. Zo’n storing heeft 
te maken met een bepaalde context. Op een bepaald moment worden de dingen, aspecten van het object 
zichtbaar. De storing doet iets met ons. We beginnen zaken te interpreteren. Het derde element heeft te 
maken met een bepaalde afscheiding. De kop van de hamer vliegt van de steel van de hamer. We moeten 
dit eerst maken. We worden ons bewust van dat we een werknemer zijn en niet op tijd klaar gaan geraken 
met ons werk. Er komt een bepaalde circulatie waarin er twee aparte identiteiten worden gemaakt, ik en 
de hamer. Alsof onze kennis nu objectief is. Dat idee van het subject ten opzichte van het object, is 
volgens Heidegger problematisch. Er is niet zoiets als het ontkoppelen of afscheiden. Er is altijd een 
context, een achtergrond. Ook al nemen we die aan als vanzelfsprekend, het zijn ze niet. Het afscheiden 
en ontkoppelen wordt afgeleid uit het participeren en de storing, maar het probleem is dat we alleen maar 
nadenken over het in de wereld zijn als die derde vorm. Hij wil laten zien dat er nog veel meer achter het 
idee, dat er een object en subject is, schuilt. Vandaar dat hij deze drie ideeën onderscheidt (p. 182-183). 
De derde vorm is er pas als we rekening houden met de eerste twee. Deze twee worden echter vaak 
vergeten. Het derde stuk kennen we, maar er schuilt veel meer achter. De andere twee zijn juist 
doorslaggevend. Het is zelf heeft een achtergrond van historische en culturele praktijken. Je hebt een 
traditie zich bezighoudt met de laatste vorm en deze traditie is de wereld vergeten. 
 
Immanuel Kant zegt er is kennis over de wereld en deze kennis bevindt zich in het subject. Heidegger 
zegt dat kennis over de wereld in de praktijken zit, in het zijn. Merleau-Ponty zegt dat kennis over de 
wereld in de geleefde ervaring zit.  
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MERLEAU-PONTY: A PHENOMENOLOGY OF EMBODIMENT (P. 184)  
 
Ponty bekritiseert Kant, want Kant vergeet iets. Kant vergeet ons lichaam. Hij focust dus op de 
belichaming. Waarom focust hij op het lichaam? Het lichaam maakt ons één met de wereld. Het lichaam 
komt voor het reflecteren, contempleren en voor de representaties en dus predikt Ponty voor het 
lichaamssubject. Lichaam is niet zomaar een ding, een object, maar het heeft iets speciaals. Het wordt 
niet alleen wetenschappelijk benadert. Wat maakt het lichaam zo speciaal? Het lichaam heeft geen strikte 
scheiding tussen object en subject. Het lichaam is tegelijk object en subject. Als je jezelf een hand geeft, 
welke hand is dan zender en welke ontvanger? Alles gebeurt tegelijk. Hierbij zeg hij dat je niet enkel een 
lichaam hebt, maar je bent ook je lichaam. Daarom spreekt hij over het lichaamssubject. Hoe ervaren we 
ons lichaam? Ons lichaam ervaren we niet primair visueel, niet alleen vanuit het kijken, we gebruiken ook 
andere zintuigen. Je ervaart het lichaam van binnenuit. Je rechterhand voelt van binnenuit de aanraking 
van je linkerhand. Er is geen tegenoverstaande van het lichaam. Je bent je lichaam. Het is zowel subject 
als object.  Het lichaam als object is het vlees, een abstractie van het lichaam, een ding. Dit kan bij 
anatomie. Het lichaam als subject is het lijfelijke, het absoluut weten van het lichaam. Je weet altijd waar 
je bent. Je kan dit niet uitschakelen. Je weet altijd waar je hand ligt. Een hand dat op tafel ligt, is anders 
dan een telefoon dat op tafel ligt. We hebben een intern zintuig en kunnen ons lichaam niet uitschakelen. 
Vandaar het lichaamssubject. Wat is nu kennis volgens hem? Voordat we denken, nemen we al waar. 
Die waarneming is altijd verbonden aan de waarnemer. Deze waarnemer is het lichaamssubject, het 
lichaam. Het is niet ‘ik denk dus ik ben’, maar ‘ik voel, ik ervaar, ik kan’. Kennis van de wereld om je heen 
en het lichaam dat er dingen over weet. We krijgen kennis over de wereld en over de dingen om ons 
heen. We kunnen hier niet van losgekoppeld worden. We vallen hiermee samen. Als je piano speelt, voel 
je de toetsen van het instrument en je vingers weten waar ze naartoe moeten gaan. Je lichaam neemt 
het in praktijk over. Hetzelfde met autorijden. Je lichaam neemt het over, je hoeft er niet meer over na te 
denken. Als je teveel begint na te denken, je lichaam niet lichaam laten zijn, maak je fouten. Ponty spreekt 
hier van een lichaamsschema. Het samenvallen met de wereld. Er wordt een soort eenheid 
geconstrueerd. Wat niet wil zeggen dat het lichaamsschema niet kan veranderen. Het verandert constant. 
Het past zich aan, aan veranderingen. Het lichaamsschema kan zich uitbreiden. Als we in een auto 
stappen, kunnen we inschatten over met de auto door een smal steegje kunnen. Het actuele lichaam en 
het habituele lichaam. Het actuele lichaam is het materiële object van ons lichaam, het vlees. In het 
habituele lichaam zit een vorm van automatisering, gewoonte. Het heeft te maken met hoe we eten, 
stappen, praten. Het in de wereld zijn. Het verwijst ook naar onze omgeving, habitat. Het lichaam bewoont 
de ruimte. Het is onze manier van ergens te zijn, we zijn er met ons lichaam. Het is gericht of gegrond in 
die ruimte. Het lichaam is onze connectie met de wereld en pas daarna komt onze reflectie, ons verstand. 
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Kennis heeft te maken met belichaming, het is een belichaamde ervaring. Het gaat over de gewoontes 
en het feit dat ons lichaam plaats nodig heeft. Het is niet onze ratio dat de ruimte bewoont, maar in de 
eerste plaats ons lichaam. 
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Hoofdstuk 9: 

The crisis in ethnography 
Er zijn twee dingen waar onderzoekers onmiddellijk aan denken wanneer ze gegevens willen verzamelen 
bij kwalitatief onderzoek: interviews en observaties. We gaan in op de moeilijkheden en 
vooronderstellingen van observaties. Bij observeren is de moeilijkheid: ‘Wat zie je en wat schrijf je neer?’ 
 
Packer begint door te zeggen dat we een aantal dingen hebben gezien, die verwijzen dat mensen 
gemaakt worden door de sociale/culturele omgeving waarin ze zich bevinden. We zijn op een bepaalde 
manier geconstitueerd. De noodzaak dringt zich op om als we iets van andere mensen willen leren 
kennen, als we willen weten wat iets voor iemand betekent, moeten we ons daarmee vertrouwd maken. 
Heidegger en Ponty spreken over ene praktisch bezig zijn met de wereld. Voor onderzoek dient zich ook 
de noodzaak op, om ook praktisch bezig te zijn met de realiteit. Hij spreekt over een practical familiarity. 
Het is de noodzaak om een praktische vertrouwdheid te verwerven, waar je onderzoek doet. Wat is er 
nodig? Veldwerk.  
 
Dat etnografisch veldwerk bestaat uit twee aspecten: participatie en observatie. Als het over participatie 
gaat, is het achterliggende idee ‘becoming one of them’. Als het gaat om observatie, gaat over een ‘thick 
discription’ (een rijke beschrijving). Hij gaat hier van alles over zeggen om aan te tonen dat het 
representeren van de menselijke cultuur in crisis is. De mogelijkheid van representatie wordt in vraag 
gesteld. Vanuit die crisis gaat hij ook nog iets zeggen over wat het veld is. Hoe bakenen we het veld van 
studie af? Het tweede deel spendeert hij aan het herdenken van al die verschillende aspecten die hij heeft 
benoemd: het herdenken van het object, van het idee van participatie, van het uitschrijven en van de notie 
van observatie. 
 

INLEIDING (P. 208) 
 
Heel de problematiek die hij bespreekt draait om hetzelfde punt (p. 249). Dit punt heeft te maken met het 
feit dat je niet kan vermijden om in een soort van dualisme (= het probleem) te vervallen. Een onderzoeker 
die in een of andere stam gaat participeren om zicht te krijgen op hoe ze daar leven. Je hebt het probleem 
van een sociale actie/gebeurtenis aan de ene kant en aan de andere kant heb je de onderzoeker die een 
beschrijving geeft van dat handelen. Er stelt zich onmiddellijk de vraag naar de waarheidsgetrouwheid (= 
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veridicality) van de beschrijving. Dat is de centrale problematiek waarrond dit hoofdstuk draait. Een 
tweede element is dat de idee van etnografische observatie in eerste instantie uit de antropologie komt. 
Malinowski is een van de gangmakers hiervan. Hij heeft een zeer gedreven pleidooi gehouden voor de 
first-hand contact. Hoe gaat het er daar aan toe? Het is letterlijk ver weg gaan om in een stam te gaan 
zitten en te kijken hoe het daar in zijn werk gaat. Het doel van die antropologie van Malinowski was ‘to 
grasp the native’s point of view’ (p. 210). Een antropoloog moet in staat zijn om van binnenuit naar de 
zaken te kijken. The Chicago School of  sociology gaat van hetzelfde standpunt uit.  
 
Wat zie je als je gaat kijken? Wat schrijf je op? We gaan hier veel te gemakkelijk over heen. Het zijn 
allerlei relaties en processen dat zich tijdens het observeren afspelen. Er zijn onderzoekers die de 
hooligan cultuur in het voetbal hebben proberen te beschrijven. Het punt is om deel te nemen aan de 
groep om van binnenuit de informatie te pakken te krijgen. Maar wat is dat deelnemen nu juist? 
 

ETHNOGRAPHIC FIELDWORK (P. 211) 
 
Participerende observatie is het bewaren van een delicate balans tussen subjectiviteit en objectiviteit (p. 
211). Langs de ene kant heb je de persoonlijke ervaringen, maar deze moeten sterk gelimiteerd worden. 
Dit zorgt voor problemen van dezelfde aard als het interviewen, maar dan in het observeren. Er werd 
dezelfde eis opgelet van afstand en objectiviteit, net zoals in het interviewen. Dit is een onmogelijke 
contradictie. Hoe kan je betrokken zijn en toch een objectieve afstandelijke kijk bewaren. 
 

THE WORK: PARTICIPATION (P. 211) 
 
Malinowski 

We nemen deel aan een onbekende levensvorm. Dit alles met het doel om één van het te worden 
(objectieve kijk, cutting off, close contact). Door zich onder te dompelen (immersion) in die levensvorm, 
wordt je een van hen. Een insiders viewpoint ontwikkelen. Hij spreekt over de mogelijkheid om ene 
volledig, volwaardig lid te worden van die groep. Maar in welke mate is dit mogelijk? Tot op welke hoogte 
is het mogelijk om letterlijk een insider te worden?  
 

BECOMING ‘ONE OF THEM’ (P. 212) 
 
Eén van de belangrijkste problemen die men tegenkomt is het toegang verwerven tot de levensvorm die 
je wil begrijpen (gaining access). Geertz geeft hier ene mooi voorbeeld van. Hij vertelt een verhaal over 
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dat hij aan een bepaalde activiteit deelneemt. Hoe krijg je toegang tot de gewone gang van zaken (p. 
213). Op een bepaald moment nam Geertz deel aan zo’n hanengevecht. Er brak paniek uit want er was 
een politie-inval. Ze rennen weg van dat illegale gebeuren en volgen iemand. Ze doen alsof ze thee 
drinken en dit al de hele tijd doen. De volgende morgen was de stad een volledig andere plaats voor hen. 
Door dat gebeuren waren ze iemand anders geworden. Hij en zijn vrouwen werden vanaf dat moment 
geaccepteerd door de groep. Hij beschrijft wat het betekent om toegang te krijgen voor iets. Hij beschrijft 
de overgang van buitenstaander tot aanvaard te zijn. Packer zegt dat als je kijkt naar de beschrijvingen 
die Geertz geeft van die cultuur. Je kan niet beweren dat de beschrijvingen, beschrijvingen zijn die de 
personen daar zelf zouden geven. Je ziet in zijn beschrijvingen zijn culturele beschrijvingen terugkomen. 
De begrippen en woorden die hij gebruikt, worden niet gebruikt door de bevolking. Het zijn complexe, 
gesofisticeerde teksten. Het is geen inside view grasp, ondanks het feit dat Geertz beweert dat hij toegang 
had verkregen. (p. 215) Hoe kan je verwachten dat je op korte tijd dezelfde sensibiliteit ontwikkelt als de 
mensen die je observeert? Het eten van dieren, waar trek je de grens? We ontwikkelen een bepaalde 
gevoeligheid voor de dingen de we eten en deze gevoeligheid krijg je mee vanuit je cultuur. Als onze 
menselijke subjectiviteit/sensitiviteit door onze cultuur gevormd is, hoe moeilijk is het dan om hier afstand 
van te doen? Packer zegt dat je die subjectiviteit niet zomaar kan omkeren. Het is niet onmogelijk, maar 
dan zou er een jarenlange participatie moeten optreden. Geertz zijn beschrijvingen zijn heel goed, maar 
dit is geen inside view grasp. Geertz heeft zijn positie wat aangepast. Hij heeft rekening gehouden met 
bepaalde kritieken. Hij was verkeerd te denken dat de antropoloog een soort van kameleon is. In zijn 
latere werk ligt de focus op het toegang krijgen tot de symbolische interactievormen van mensen (p. 215). 
Een onderscheid dat hier van belang is, is het onderscheid tussen emic en etic concepts. Emic concepts 
zijn concepten die eigen zijn aan de levensvorm die je aan het bestuderen bent. Etic concepts zijn 
concepten die eigen zijn aan het jargon van de onderzoeker. Als de symbolische vormen willen begrijpen 
is dit een voortdurend heen en weer dat zich beweegt tussen emic en etic concepten (p. 216). Om die 
andere levensvormen te begrijpen, hoef je niet meer de ander te worden. Je hoeft niet de ander te zijn 
om de ander te kennen. Het is een wisselwerking tussen deel en geheel. Hij verwijst naar Dilthey om dit 
proces te rechtvaardigen. Er zijn bepaalde problemen mee verbonden. In het stuk over Geertz zal Packer 
heel kort zeggen dat Geertz voortgaat op een vorm van hermeneutiek die al achterhaald is. Geertz blijft 
uitgaan van de idee dat je de native’s inner life te pakken kunt krijgen. Hij probeert dit op twee manieren, 
maar er is steeds iets mis mee. Op de ene manier is hij een kameleon en op de tweede manier wil hij zich 
verplaatsen in de ander zijn schoenen. Packer geeft op dat punt aan (p. 217) dat we het doel van de 
etnografische observatie moeten herdenken. Het subject probeert bij Malinowski en Geertz deel uit te 
maken van de cultuur. Hier moeten we vanaf stappen. We zijn niet zomaar een subject, we zijn door onze 
cultuur gevormd. Elk van ons is een soort van vertegenwoordiger van een bepaalde cultuur. We nemen 
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onze eigen cultuur mee. We moeten een observatie zien als een ontmoeting tussen levensvormen. De 
onderzoeker draagt een hele levensvorm met zich mee en staat in een soort van wisselwerking met de 
levensvorm die hij gaat onderzoeken. Het is een meeting of two cultures and between two forms of life 
(p. 218). Iemand heeft een langdurige observatie bij een gezin gedaan. Je ziet meteen de moeilijkheden 
in deze observatie. Hij is zeven weken lang, heel erg veel dagen, was hij aanwezig bij deze mensen. Hij 
wou proberen om bepaalde zaken over opvoedingsprocessen in dat gezin vast te leggen. Eén van hen 
worden, wat betekent dit? Een derde partner? Het kind in het gezin? Dit kon helemaal niet. Hij is niet 
binnengekomen als een neutraal subject. Hij is zelf in een gezin opgegroeid en in onze samenleving leeft 
een concept van het gezin. Hij staat daar niet als een individu of subject die op een objectieve manier kan 
observeren. Hij neemt heel zijn achtergrond mee. Het is een ontmoeting van één levensvorm met een 
andere. Een ontmoeting van twee culturen. Je kan geen afstandelijke relatie aannemen, zoals bij het 
observeren van bliksem.  
 

THE WORK: OBSERVATION (P. 218) 
 
De insteek van Packer is hier dat we er veel te licht overgaan. We nemen ‘fieldnotes’. Wat schrijf je op en 
waarom? Je gaat kijken en dingen noteren, maar wat schrijf je op en wat niet? Ik stuur van één van jullie 
op pad om bij hetzelfde gezin te gaan observeren. Je begint te kijken en observeren en op te schrijven. 
We gaan andere dingen observeren dan die van de onderzoeker. Wil dit zeggen dat er iemand fout is? 
Neen, dat is de moeilijkheid. Het gaat niet om waarheidsgetrouwheid, omdat je voortdurend met je eigen 
insteek kijkt naar dat gezin. Vanuit wat je meeneemt, zie je bepaalde dingen wel of niet. Elk lezen van 
een tekst is een application, een toepassing, vanuit een interesse. Dit geldt ook hier.  
 

THICK DESCRIPTION (P. 219) 
 
Een belangrijk begrip in kwalitatief onderzoek is het begrip ‘rijke beschrijving’ (= thick descriptions). Packer 
zal zeggen dat de beschrijving die Geertz geeft van deze rijke beschrijving een juiste beschrijving is. 
Geertz denkt echter dat je er meer mee kan doen, dan datgene wat je er echt mee kan doen. Een rijke 
beschrijving gaat over heel veel details geven over datgene wat je aan het beschrijven bent. Dit is niet 
juist (p. 219). Het punt dat Geertz maakt, en Packer gaat hiermee akkoord, is dat een rijke beschrijving 
altijd al een vorm van inscriptie is, d.w.z. het verhaal dat je vertelt over datgene wat je gezien hebt. Deze 
beschrijvingen zijn verschillende voor elke persoon. Er zal wel wat overlapping zijn. Er zullen andere 
woorden worden gebruikt. Een rijke beschrijving is in zekere vorm al een interpretatie. Het onderscheid 
tussen descriptie en interpretatie kan je niet scherp maken. Packer staat achter deze definitie, maar 
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Geertz blijft maar beweren dat je op die manier toch kan vatten wat een cultuur echt betekent (p. 220). 
Geertz blijft zitten in dat dualisme. Hij blijft ervan uitgaan dat er een waarheidsgetrouwe weergave is. Hij 
blijft zich opstellen als een spiegel die een cultuur waarheidsgetrouw kan weergeven. Geertz blijft ervan 
uit gaan dat een etnografische descriptie juist is. Elke lezing is een toepassing vanuit een bepaalde 
interesse. Er is geen mogelijkheid om in de ander te kruipen en er is geen zuivere interpretatie. Dit is 
dezelfde problematiek en aanpak als bij kwalitatieve interviews.  
 

FIXING ACTIONS (P. 223) 
 
Het nemen van veldnotities (fieldnotes) is een vorm van vastleggen van datgene wat je observeert, fixing 
action. Het is het vastleggen van het handelen. Dit vastleggen van handelen kan je op verschillende 
manieren doen: een notitieboekje, beeldmateriaal, … In de tekst gaat het niet over beeldmateriaal, maar 
over het nemen van veldnotities, het opschrijven. Fixing action door fieldnotes is het vastleggen van het 
gebeuren door dat wat je erover schrijft. Dit kan tijdens, maar ook achteraf. Wat schrijf je op en wat niet? 
Wat zijn de redenen om bepaalde zaken te noteren? Dat vastleggen van het handelen, fixing action, is 
nodig om het achteraf te bestuderen. Dit is je data. Hier spelen zich dezelfde moeilijkheden en processen 
af zoals bij het vastleggen van spreken (Ricoeur). Nu gaat het niet over wat gezegd wordt, maar over het 
handelen. Dit is ook een vorm van fixeren. Hier maakt Packer hetzelfde punt: er gebeurt iets in dat proces. 
Er is een overgang. Die fixatie is niet hetzelfde als dat handelen (schema p. 116). Wat doen die mensen 
in het gezin? Je hebt het handelen en het fixeren, het vastleggen van dat handelen. Dat vastleggen is 
even vluchtig als het spreken. Op het moment dat je fixeert, is het al bijna weg. De materiële dingen die 
ik doe, zijn zo vluchtig als het spreken. Dat handelen had toen ook een bepaalde relevantie, afhankelijk 
van de situatie. Je begint dit te beschrijven en dan fixeer je dat. Bij het fixeren komen zeer veel dingen 
overeen bij het neerschrijven van gesproken taal, het interview. Het fixeren van het handelen is net zoals 
het fixeren van het spreken (p. 224). Net zoals de betekenis van de tekst kan loskomen van de auteur, 
zo ook is dat met het fixeren, het neerschrijven, van dat handelen. Het gebeuren in Parijs is een gebeuren 
dat een tijdje heeft geduurd en dat was dat achter de rug. De mensen die dat gedaan hadden, hadden 
een bepaalde betekenis, relevantie en dit was gericht op iemand. We zijn nu enkele weken verder en 
deze gebeurtenissen zijn beschreven in kranten. Dit is het fixeren, het vastleggen van de gebeurtenis. De 
betekenis van dat handelen kan loskomen van de betekenis op dat moment. Verschillende mensen 
hebben al verschillende invullingen en betekenissen gegeven aan dat gebeuren. De betekenis die er 
binnen honderd jaar aan gegeven gaat worden, is verschillend van nu. Het fixeren maakt dat het ook op 
andere manieren kan worden geïnterpreteerd. Iedereen heeft een andere invulling/interpretatie/kijk op 
deze fixatie. Door het fixeren van de gebeurtenis, komt de betekenis los van de betekenis die het op dat 
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moment had. Dit is de autonomisering van de actie (p. 224). De implicatie hiervan is dat de betekenis van 
het handelen altijd ambigue (= equivical) is en nooit echt vastligt.  
 
Waar leidt dit toe? Het is duidelijk dat het representeren, het exact weergeven van een bepaalde cultuur 
niet mogelijk is. Dit is binnen de antropologie zelf ook een probleem. Het is niet mogelijk om een cultuur 
correct, waarheidsgetrouw weer te geven. Moeten we waarheidsgetrouwheid nastreven? We stoten hier 
op de grenzen van de mogelijkheid van iets te representeren (p. 225). De zogenaamde ruwe data zijn 
eigenlijk altijd al verwerkt. Het zijn nooit louter representaties, maar ook altijd al inscripties. De vraag die 
zich stelt is: ‘Who has the right to write culture for whom?’ (Wie heeft het recht om cultuur te schrijven 
voor wie?) 
 

WRITING CULTURE: THE CRISIS OF REPRESENTATION (P. 224) 
 
‘Wat schrijf je neer? En waarom?’ De vraag die zich stelt is: ‘Who has the right to write culture for whom?’ 
(Wie heeft het recht om cultuur te schrijven voor wie?). Als Geertz iets schrijft over de cultuur en hij claimt 
dan dat hij die cultuur gevat heeft zoals die echt is, met welk recht doet hij dat? Waarom zou hij het recht 
hebben om te zeggen ‘En nu heb ik dat waarheidsgetrouw neergeschreven?’. Dit is de achterliggende 
reden van de crisis van representatie. De ruwe data zijn niet zo ruw, maar zijn al verwerkt. (p. 225) Als 
we iets neerschrijven dat we observeren is dit nooit een exacte weergave van wat daar gebeurt. Je maakt 
altijd keuzes door de woorden die je kiest. Je maakt keuzes doordat je er bepaalde dingen uithaalt. Als je 
zegt ‘Dat is zoals de cultuur werkelijk is.’ De notie werkelijk is altijd al bepaald door culturele aannames 
(codes en conventions). Wat als werkelijk overkomt, is altijd het gevolg van bepaalde afspraken, codes 
en taal die we gebruiken. Het begrip bestaan is altijd verbonden aan bepaalde afspraken, conventies. 
‘Bestaat Sinterklaas zoals dit boek bestaat?’ Dit is een andere bestaan dan dat een boek bestaat. Dit zijn 
voorbeelden van het begrip bestaan, maar ze impliceren niet allemaal hetzelfde. In zekere zin bestaat 
Sinterklaas en in zekere zin ook niet. Je kan hem zien, maar bestaat hij echt? Je ziet hem rondlopen dus 
hij bestaat, maar hij bestaat ook niet. Dit is een moeilijkheid. Wat bestaan is, hangt af van bepaalde 
afspraken, codes, conventies… . De onderzoeker die in het gezin ging onderzoeken. Hij liep er rond en 
een van de kinderen bevindt zich in de zetel. Hij ziet dit en schrijft op: ‘Jan hangt in de zetel.’ Dit kon ook 
‘Jan zit in de zetel zijn’. De keuze van de woorden bepaalt de voorstelling die we krijgen over de 
observatie. Deze keuze is niet onbelangrijk. Dit is niet representeren. Wat is een juiste representatie? Je 
maakt keuzes in je beschrijving. Het kan best zijn dat iemand anders hier een andere visie op hebben. Er 
zal zeker overlap in zijn, maar dit is misschien niet altijd zo. ‘Wat is echt?’. Taal is fundamenteel belangrijk. 
We hebben toegang tot de werkelijkheid via taal. We moeten de exacte representatie loslaten. De wijze 
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waarop je iets beschrijft ligt niet vast. Als je neerschrijft: ‘De papa kijkt verveeld.’ Hoe zie je aan iemand 
dat die verveeld kijkt? Wat is verveeld? Is dit een weergave van de werkelijkheid zoals we kunnen zeggen 
‘Het bord is groen.’  
Etnografisch schrijven is gebonden aan zes manieren: 

1. Contextually - De beschrijving is gelegen in de context (aan wat er voorafgegaan is).  
2. Rhetorically -  Je gebruikt altijd bepaalde uitdrukkingen. ‘De kinderen kijken naar de tv’ of ‘De 

kinderen kijken naar de lichtbak’. 
3. Institutionally – Je beschrijft vanuit een bepaalde traditie, instelling. 
4. Generically – Je kan een etnografie onderscheiden van een roman en een roman van een 

reisverhaal. 
5. Politically – Iemand schrijft altijd vanuit zijn eigen positie in de maatschappij. 
6. Historically – Alle conventies die we afspreken kunnen veranderen doorheen de tijd. 

Exacte correspondentie bestaat niet volgens Packer. 
 
Vier punten over de crisis van representatie. 
The voice of the author (p. 226) 

Door heel de problematiek, de grenzen van de representatie, komt er gaandeweg meer en meer aandacht 
voor de stem van de auteur, van de onderzoeker (voice of author). Je hecht veel meer belang aan wie er 
spreekt. Met elke beschrijving van de ander, gaat ook een beschrijving van het zelf gepaard (self -
fashioning). ‘Jan hangt in de zetel’. Het feit dat je dat hangen noemt en niet zitten, zegt meer over jezelf 
dan over de gebeurtenis. Elke beschrijving van dat andere zegt iets over uzelf. Etnografisch schrijven is 
in zeker zin altijd poëtisch (maken) en is political. Het gebeurt altijd van een socio-cultureel standpunt en 
nooit vanuit een neutraal standpunt. Al deze beschrijvingen hebben een lading.  
 
The mode of writing (p. 226-227) 

Je krijgt niet alleen aandacht voor de stem van de auteur, maar ook voor de manier van schrijven. Hij zegt 
hier niet veel over. Sommige mensen hebben beargumenteerd dat je een balans moet vinden tussen een 
realistische (realist mode) en ironische manier (ironic mode) van schrijven. 
 
I was there (p. 227) 

De problematiek van het ‘ik ben daar geweest.’ Een van de belangrijke redenen van etnografisch 
onderzoek is om daar geweest te zijn. Ik heb het beleefd en zelf meegemaakt. Het geeft de onderzoeker 
een bepaalde autoriteit. Ik, als onderzoeker, ben daar wel geweest. Je hebt als onderzoeker recht van 
spreken, omdat je er aanwezig was. Men wil deze autoriteit tegelijkertijd verdoezelen. Het ironische is dat 
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men vanuit een streven naar objectiviteit van het onderzoek meteen ook de aanwezigheid van het zelf 
probeert te verdoezelen. Men wil niet de indruk geven dat dat wat weergegeven is het resultaat is van dit 
subject. Dan wordt het bekritiseert als subjectief. Men wil niet dat het etnographic account een voorstelling 
is van het subject. Je kan dit niet verdoezelen volgens Packer. Je schrijft altijd vanuit en met de taal van 
je cultuur. Er bestaat niets zoals een ‘view from nowhere’, een kijk van het niets. Elk etnografic accounts 
is geconstrueerd en genegotieerd.  
 

Feminist contribution (p. 228) 

Als onderzoeker objectiveer je datgene wat je aan het onderzoeken bent. Je houdt afstand van de 
mensen. Dit zijn je onderzoeksobjecten. Dat objectiveren is geen onproblematisch gegeven en dit heeft 
men via het feminisme proberen te uiten. Vanuit die geschiedenis van objectiveren van vrouwen, van het 
feminisme, wordt beschreven hoe de onderdrukking van de vrouw plaatsvond. Vanuit het feminisme is 
men goed geplaatst om kritiek te geven op het objectiveren van datgene wat je onderzoekt. Het feminisme 
zegt dat je je veel meer bewust moet zijn van je politieke, maatschappelijke positie, die je als onderzoeker 
hebt als je onderzoek doet. (p. 228-229). Zeggen dat je de cultuur ziet zoals ze echt is, is een retorische 
strategie. Het is een geconstrueerde positie.  
 
Etnographic writing, etnografisch schrijven is altijd een vorm van faction. Dit begrip komt van fictie, maar 
met een meer letterlijke integratie van de stam ‘facere’, maken. Er wordt altijd iets gemaakt, fashioning (= 
vormgeven). ‘Jan hangt in de zetel’. Je krijgt hier een beeld van. Je hebt door het schrijven vorm gemaakt 
van de gebeurtenis. De lezer is niet aanwezig. Hij krijgt een beeld en als onderzoeker heb je door het 
schrijven vorm gegeven. Schrijven dat de verbeelding gebruikt, maar geen verzonnen verhalen zijn. 
Etnographic account is een vorm van faction. Geertz heeft hele goede beschrijvingen, maar hij blijft 
claimen dat hij de cultuur waarheidsgetrouw kan weergeven. Een etnografisch rapport of accounts is geen 
waarheidsgetrouwe representatie, maar een uitnodiging om de wereld op een andere manier te zien. 
Cultuur en de onderzoeker zijn effecten van de tekst. We moeten het doel herbekijken. Het is een 
uitnodiging om de wereld op een andere manier te zien en ook jezelf op een andere manier te zien.  
 
THE FIELD (P.230) 
 
Wat is datgene wat we gaan onderzoeken? Traditioneel wordt dat veld opgevat als een soort van verre 
cultuur (bounded culture). In zekere zin was dit ook zo. Men deed alsof de natuur een soort van afgesloten 
geheel was (boundedness). De klassieke idee is cultuur als een afgerond, makkelijk af te lijnen geheel. 
Culturele antropologie heeft een aantal kenmerken, vooronderstellingen: boundedness, integration 



Sara Coppens 2015-2016 

52 
 

(integratie) en systematicity (systematiciteit). Hier stellen zich allerlei problemen. Als etnograaf ben je 
nooit echt ‘daar’ (there), maar je blijft op figuurlijke wijze altijd ‘hier’ (here). De onderzoeker is fysiek daar, 
maar blijft verbonden met de academische wereld, hier. (p. 232). Ook al ben je daar aanwezig, je bent 
nooit daar aanwezig zoals bijvoorbeeld de gezinsleden er aanwezig zijn. Er blijft altijd een soort van 
afstand. Zoals bij Gadamer is er altijd een historische afstand tussen jezelf en de tekst. Dit werkt 
productief. Je ziet dingen die je anders niet zou zien. Je blijft altijd een stukje onderzoeker.  
 

IMPLICATIONS: RETHINKING FIELDWORK (P. 232) 
 
De vraag die gesteld wordt voor deze vier aspecten worden behandeld: Kunnen we een manier van 
omgaan met de gegevens uitwerken, waarbij we niet denken dat we volledig lid kunnen zijn, maar dat we 
ook iets kunnen observeren dat buiten ons staat? 
 

RETHINKING THE OBJECT OF ETHNOGRAPHY (P.233) 
 
Het specifieke object dat je aan het onderzoeken bent, is altijd multiple (veelvuldig), dispersed (verspreid) 
en contested (gecontesteerd). Gecontesteerd betekent dat je het kan aanvechten. Je gaat observeren bij 
een gezin en dan ga je er binnen. Dit is niet zo gemakkelijk af te bakenen. Het gezin speelt zich ook elders 
af dan thuis. Ze zijn ook gezin als ze niet thuis zijn. In Planckendael zijn ze ook een gezin. Wat is uw 
object? Je bent niet alleen gezin thuis, maar ook aan de schoolpoort, op uitstap, als ze er niet allemaal 
zijn. Dit is de moeilijkheid. Hoe baken je dit af? Waar houdt gezin op? Je moet pragmatische beslissingen 
nemen als onderzoeker. Het is geen eiland waar je naartoe kan gaan. Het object moet mee gemaakt 
worden door het onderzoek. De onderzoeker zoekt mee naar die grenzen. In het onderzoek zelf wordt 
afgebakend wat het object is. Cultuur is niet bepaald op een specifieke plaats. 
 

RETHINKING PARTICIPATION (P. 234)  
 
Je bent altijd een outsider, maar dit is niet slecht. Dit laat toe om vragen te stellen die een insider zich 
nooit stelt. De afstand ten aanzien van de tekst is productief (Gadamer). Doordat je er buiten staat, zie je 
dingen die je anders niet zou zien. Je kan hierdoor vragen stellen, die je anders niet zou kunnen stellen. 
Je specifieke interesse laat toe om bepaalde vragen te stellen. Packer gebruikt het begrip ‘complicity’ 
(medeplichtigheid). Het mooie aan het begrip medeplichtigheid is dat, als je medeplichtig bent aan iets, 
je niet zomaar meedoet. Je werkt op een dubbel niveau. Je doet niet volledig mee, want je hebt een 
andere agenda, de onderzoeksagenda. Hij heeft meegedaan en geparticipeerd. Je doet mee, maar het 
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is geen echt meedoen, want je bent onderzoeker. Een andere notie die gebruikt wordt, is  ‘existential 
dubbelness’. De etnograaf bevindt zich altijd op de grens (boundery). Etnografisch onderzoek is een 
ontmoeting tussen verschillende ‘forms of life’ of cultuur. Het doel is niet om de interne logica te pakken 
te krijgen. Etnografie is de uitdrukking van iets waaraan je deelneemt, terwijl je weet dat je niet echt 
deelneemt, omdat je daar met een agenda zit. Het gaat over het onderzoek en de betekenis.  
 

RETHINKING WRITING (P. 237) 
 
Hij geeft voorbeelden zonder dit echt uit te werken. Hij blijft nogal vaag. Hij zegt dat etnografie een creative 
nonfiction, een experimental writing … is. Schrijf je vanuit de ik-vorm? (= auto-etnografie). Die etnografen 
schrijven dan over hoe zij de aanwezigheid in de cultuur hebben kunnen ervaren. Vanuit de subjectieve 
standpunt van zichzelf schrijven. Dit is een keuze die je maakt. Je kan dan bepaalde dingen laten zien en 
andere niet. Je neemt de lezer op een bepaalde, specifieke manier mee. Je kan ook vanuit het standpunt 
van het object schrijven. Zoals het schrijven vanuit het standpunt van het kind. Je neemt de lezer mee in 
dat perspectief ‘van’ het kind. Het niet nooit het perspectief van het kind, maar het perspectief van de 
onderzoek. Je construeert voor de lezer de situatie dat je het schrijft vanuit het kind. Hier zijn veel 
discussies over. Je kan ook kiezen om te schrijven vanuit de dingen waar de mensen mee omgaan. Je 
laat de mensen weg. Zo beschrijf je het leven van een krant. Wat gebeurt er allemaal mee? Dit zijn 
allemaal keuzes. Je kan kiezen om in uw tekst foto’s op nemen. Je hebt opnieuw een keuzeproces. 
Waarom deze foto’s? Waarom foto’s en niet iets anders? Je kan hier ook het poëtische aspect aan 
toevoegen. Je bent iets aan het maken (fashioning).  
 
RETHINKING OBSERVATION (P. 239) 
 
Er is een grote moeilijkheid met hoe we veldnotities gebruiken. Veel te vaak doet men alsof de fieldnotes 
een exacte, directe weergave zijn voor hetgeen gezien wordt. Heel de discussie van de poëtische 
dimensie van datgeen dat je opschrijft, geldt ook voor de veldnotities. De veldnotities zijn reeds vormen 
van fashioning, vormgeven. Datgene, het rapport, dat mensen gaan lezen zijn ‘gemaakt’. Wat gebeurt er 
veel te vaak? (p. 240) Onderzoekers gaan deze veldnotities coderen op het einde. We zitten hier weer in 
de problematiek van abstraheren en generaliseren. We moeten er ons van bewust zijn dat die fieldnotes 
reeds vormgeven.  
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THE DUALISM OF PARTICIPATION OBSERVATION (P. 241)  
 
We belanden hier uiteindelijk bij het citaat (p. 241). Je zit hier in een dualisme. Je verwacht dat de 
fieldnotes een waarheidsgetrouwe representatie zijn van het gezin. Aan de ene kant is er een gebeurtenis 
en aan de andere kant heb je de beschrijving van de gebeurtenis. Men verwacht dat deze veldnotities 
een waarheidsgetrouwe weergave is. Hij geeft het probleem aan en we komen terug op de vier punten: 

1. Het object ligt niet vast en moet gemaakt worden in het onderzoek 
2. Participatie ligt op de grens en is medeplichtig 
3. Schrijven is altijd een vorm van maken, creëren, fashioning. 
4. Observeren is een vorm van maken, fashioning. 

Hij wil proberen voorbij dit dualisme te gaan. Je kan dit niet oplossen. Hij stelt het volgende voor. 
Etnografic accounts zijn instructions to see actions and events in a particular way. (p. 241) Je claimt niet: 
‘Dit is de weergave van het gezin’, maar je zegt: ‘Dit is mijn weergave van het gezin.’ Je nodigt de lezer 
uit om met je mee te gaan, om er op een bepaalde manier naar te kijken. Dit is niet louter subjectief of 
objectief, maar het ligt er tussenin of erboven. Het is geen representatie, maar een presentatie. Etnografic 
accounts laten ook toe om iets te leren over zichzelf (to learn about oneself) en over de andere (p. 242).  
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Voorbeelden van etnografisch onderzoek 
LITERACY IN THE COMMUNITY: THE INTERPRETATION OF “LOCAL” LITERACY 
PRACTICES THROUGH ETNOGRAPHY 
 
Waarover gaat de tekst? 

De geletterdheid is afhankelijk van de context. Hier gaat het over de geletterdheid in de UK. Dit heeft 
verschillende betekenissen: Hoe goed kan je lezen? Hoe veel woorden kan je schrijven? Het wordt op 
een normatieve manier ingevuld.  
 
Wat is de onderzoeksinteresse en de onderzoeksvraag? 

De auteur is geïnteresseerd in andere soorten van die geletterdheid. Waarom moeten we alleen maar 
kijken naar de standaarddefinities van geletterdheid? (p. 402) Hoe wordt geletterdheid bijvoorbeeld 
verbonden aan tekenen?  
 
Wat is het doel? 

Het doel was om greep te krijgen op geletterdheid, de andere soorten. 
 
Wie neemt er deel? 

Hij rapporteert over een meisje in een bepaald gezin en over een groep van mensen in de bibliotheek.  
 
Wat gebeurt er (hoe)? Welke methode, analyse en presentatie werden gebruikt? 

Het is een vorm van co-constructie. Het is een wederkerige etnografie. Ze maakt duidelijk dat wat er 
gebeurt is geen kwestie is van alleen de onderzoeker. Het is niet de onderzoeker die data ging verwerven, 
maar de respondenten hebben mee gezorgd voor de data (p. 404). Er werden stukken geschreven door 
de mensen zelf, veldnotities … . Een deel heeft ze zelf verzameld, maar een groot deel werd aangeleverd 
door de betrokkenen zelf. Kinderen maken vanalles. (p. 407-408) Hier zie je de mogelijkheid van het 
‘toegang krijgen tot’. De auteur beschrijft hoe ze contact heeft gelegd met de gezinnen. Hier is tijd over 
gegaan. Het gaat over het opwekken van vertrouwen tussen de informant en de onderzoeker (p. 235) (p. 
408). Je ziet allerlei voorbeelden staan over de coöperatie (p. 413). Doorheen het onderzoek heeft de 
onderzoeker veel geleerd en zijn perspectieven kunnen bevragen en aanpassen (p. 415). Je ziet in 
bepaalde vormen van kwalitatief onderzoek dat onderzoekers heel expliciet zijn over wie ze zijn. Ze 
beschrijft haar professionele loopbaan om mee te geven wie ze is (voorverstaan). Ze ging er niet van uit 
dat haar interpretatieve schema’s de juiste waren.  
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CONSTRUCTING COLLABORATIVE INTERPRETATIONS: CHILDREN AS CO-
RESEARCHERS IN AN ETNOGRAPHIC STUDY IN ARGENTINA 
 
Packer is (p.243) niet erg concreet. We hebben experimentele vormen van schrijven nodig. We hebben 
een soort van microstudies nodig, gedetailleerde studies. Deze zijn zeldzaam. We hebben veldwerk 
nodig, maar hij staat er kritisch tegenover. Dit is een mooi voorbeeld voor wat we nodig hebben. (p. 234-
235) Dit stuk gaat over het herdenken van participatie. De onderzoeker besteedt veel aandacht aan de 
wijze van participeren. 
 
Waarover gaat de tekst? 

Het is een onderzoek naar schoolpraktijken in een politieke context of een politieke dimensie (p. 530). 
Het hoofdstuk gaat over hoe kinderen betekenis geven aan de schoolpraktijken binnen deze context. Hij 
wil kijken naar hoe kinderen betekenis geven. Waarom kinderen (p. 529-530)? Kinderen worden vaak niet 
erg serieus genomen als ‘key informants’ (sleutelfiguur voor informatie). Vaak neemt men volwassenen 
als het gaat over moeilijke thema’s. Kinderen zijn wezenlijk deel van het produceren en reproduceren van 
al deze praktijken. Kinderen zijn actief in het socialisatieproces. Ze ondergaan het niet alleen, maar ze 
zijn ook actief hierin. We gaan kinderen een stem geven. De metafoor ‘stem geven’ is een van de meest 
gebruikte metaforen in het kwalitatief onderzoek. 
 
Wat is de onderzoeksinteresse en de onderzoeksvraag? Wat is het doel? 

Het onderzoek heeft twee doelstellingen (p. 531).  
1. Ze willen een zicht krijgen op het perspectief van de kinderen.  
2. Het herdenken van bepaalde aspecten van reflexiviteit. 

 
‘From the perceptions that they had’ wijst niet in de richting van de epistemologische vooronderstelling. 
Dit lijkt zo, maar het wordt duidelijk dat dit niet het geval is. De kinderen zijn co-onderzoekers. Ze 
onderzoeken alles samen.  
 

Wie neemt er deel? 

Je krijgt veel informatie over het veld. Het veld ligt niet vast, maar wordt gemaakt en veranderd. Het is de 
onderzoeker die het veld mee bepaald (p. 233). Het veld ligt niet klaar en je hebt als onderzoeker geen 
duidelijk beeld waar het veld ophoudt. (The place and the Children Co-researchers) In de tekst gaat ze in 
op het onderscheid tussen ‘place’ en ‘space’. Ze neemt de tijd om die setting te beschrijven, de plek waar 
het was. Ze neemt ook veel tijd om de verschillende kinderen te beschrijven (p. 534-535). Ze geeft een 
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soort van idee over wie de kinderen zijn. Dit is een schets van de groep. Men heeft nogal vlug de neiging 
om naar volwassenen te gaan, want zij verstaan dat. Tijdens het onderzoek is het voor haar duidelijk 
geworden dat er heel veel discussies met kinderen waren. Ze dacht dat de volwassenen meer gingen 
discussiëren. In haar notities zag ze dat de kinderen veel te zeggen hadden. De auteur geeft aan wat er 
in het proces van het onderzoek gebeurd is. Kwalitatief onderzoek kan je niet repliceren. Repliceren is 
het criterium in kwantitatief onderzoek. Wat kun je dan wel doen in kwalitatief onderzoek? Je kan 
transparant zijn over wat er allemaal gebeurd is in het onderzoek. Hier is het idee om kinderen te 
gebruiken gaandeweg gekomen. Ze beschrijft de inzet die ze als onderzoeker getoond heeft. Onderzoek 
vergt een grote inzet. Je moet ervoor zorgen dat de mensen willen meedoen. Ze geeft veel uitleg naar 
het veld. 
 
Wat gebeurt er (hoe)? Welke methode, analyse en presentatie werden gebruikt? 

Ze probeert uit te leggen wat zij en de kinderen gedaan hebben. Ze heeft gewerkt met verschillende 
groepen van kinderen die allemaal data verzameld hebben en deze verwerkt hebben (p. 536). We hebben 
het gehad over het toegang verkrijgen tot een ‘form of life’. Dit is geen kwestie van eens en  voor altijd. 
Het is een proces van voortdurend hernegotiëren van deze toegang. Je moet proberen een 
vertrouwensband met de respondenten op te bouwen. Die eerste contactmomenten waren zeer belangrijk 
voor het onderzoek. Als je als onderzoeker binnenkomt, wordt je in een bepaalde rol geduwd. Je kan hier 
voorzichtig mee omgaan. Ze wou niet in de rol geduwd worden als leerkracht, onderzoeker, begeleider 
… . Dit is een voorbeeld van ‘gaining access’ (p. 536). De kinderen hebben verschillende data-
verzamelingstechnieken gebruikt met behulp van de onderzoeker (p. 537). De kinderen hebben 
bijvoorbeeld een map getekend. Maar wat heeft de auteur nu? Het gevaar bestaat dat die 
tekeningen/kaarten worden gezien als de juiste representatie vanuit de perspectieven van de kinderen, 
vanuit die omgeving. ‘Dit is nu zoals de kinderen het nu zien.’ De onderzoeker is zich hier heel erg van 
bewust dat dit niet zo is. Ze moeten worden verstaan in de sociale relatie waarin ze geproduceerd zijn. 
Het is een product van het etnografisch onderzoek zelf. Het is een product van de dialogische interactie. 
Packer zei dat interview gegevens het product van de specifieke setting zijn (p. 229). Het worden 
producten van het onderzoek. De kaarten zijn niet de exacte representatie van de perspectieven van de 
kinderen. Je hebt je niet verplaatst in de kinderen. Het is wel een product van de specifieke setting en 
deze setting is een etnografisch onderzoek. De kaart is een uitkomst van dat onderzoek in die setting. Dit 
onthult iets over (p. 538) de setting waarin de kinderen leven. Het laat toe om voor een stukje mee te 
gaan met de kinderen. Ze laten sporen na en je volgt hun sporen. De data zijn een product van het 
onderzoek en lagen er niet los van het onderzoek. In het stukje ‘Places, spaces en stories’ gaat de auteur 
in op alles wat er verzameld is (p. 542). Toen we het over Geertz hadden, was een van de bemerkingen 
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dat hij dacht dat hij in de cultuur zat (p. 214). Het was een hele goede tekst maar het is niet de ‘native 
point of view’. De onderzoeker in dit voorbeeld gebruikt theorie om alles wat de kinderen doet, te 
verbinden aan een theoretisch kader. Ze worden verbonden aan de notie van space en place. Dit stukje 
wordt een etnographic account. Het wordt een duiding, interpretatie. De onderzoeker maakt iets van al 
deze gegevens. Ze doet hier iets mee. Een etnografische tekst is iets dat gemaakt is. Het is geen 
reproductie. De onderzoeker is steeds de setting aan het maken bij het uitschrijven. Hij geeft hier 
betekenis aan. Ze begint de activiteiten te plaatsen in theoretische kaders (p. 534). Ze legt heel sterk de 
nadruk op het collaboratieve van het onderzoek. Ze hadden bijvoorbeeld samen boekjes gemaakt. Packer 
zegt hier iets over, over ‘experimental writing’ (p. 239). Waarheid is het product van iets. Waarheden zijn 
het product van het contact tussen verschillende ‘forms of life’. De auteur erkend dat, die boeken die tot 
stand zijn gekomen, de kinderen hier de hand in hebben gehad. Het is hun waarheid, hun weergave van 
die omgeving. We hebben ‘een’ perspectief op die situatie vanuit een aantal kinderen. De kinderen 
hebben evenzeer de situatie gemaakt. Het weergeven van iets, is het maken van iets. Dat maken is niet 
eenvoudig weg iets van representeren. Elke etnografische tekst is het maken van iets. Als ze aan ons 
zouden vragen om deze setting te beschrijven, zou dit verschillend zijn. Het is niet compleet verschillend, 
maar er is ook overlap. De kinderen hebben iets gemaakt van de omgeving. Een van de interessante 
vaststelling ging over het co-construeren. De kinderen hebben de plekken op heel specifieke manieren 
een betekenis gegeven, anders dan volwassenen. Volwassenen bekeken deze plekken als niet 
betekenisvol en bij kinderen was dit wel het geval (p. 545). De auteur beschrijft wat er gebeurt en voert 
hier opnieuw enkele theoretische kaders in. Ze geeft betekenis aan de dingen die kinderen doet, vanuit 
de theoretische kaders. Dit zijn heel goede beschrijvingen. Zij claimt niet dat ze het perspectief van het 
kind heeft. Ze zijn een product van de uitkomst van deze setting. Dit had er heel anders kunnen uitzien. 
Wie leert er nu eigenlijk van wie? (p. 242) De auteur schrijft over het hele gebeuren. Je leert zelf heel veel 
als onderzoeker (p. 235). Het gaat om een ontmoeting tussen ‘forms of life’, nooit tussen een individu en 
iets anders. Je leert heel veel over jezelf, je eigen vooroordelen, eigen aannames … . In dat onderzoek 
(p. 548) zie je hier voorbeelden van. Ze zegt heel expliciet dat het gaat over het ontdekken van zichzelf 
in deze context. Op deze manier heeft ze kunnen interpreteren en kon ze bepaalde dingen plaatsen. Ze 
zegt (p. 429) dat het etnografisch onderzoek ervoor zorgt dat je geconfronteerd wordt met jezelf en je 
eigen vooronderstellingen. Hoe langer je een relatie opbouwt met mensen, hoe meer geneigd mensen 
zijn de betekenis die ze hebben te delen met u.  
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PART III 

INQUIRY WITH AN 

EMANCIPATORY 

INTEREST 
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Dit deel gaat over kritisch emancipatorisch onderzoek. We hebben onderzoek nodig dat mensen in staat 
stel om hun leven te veranderen en te verbeteren. Wat als blijkt dat de praktijk zelf een misverstaan van 
de wereld inhoudt? Wat als deze praktijken ideologisch vertekend zijn? We hebben kritisch onderzoek 
nodig om bepaalde vertekeningen, misinterpretaties proberen bloot te leggen.  
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Hoofdstuk 12:  

Emancipatory Inquiry as Rational 

Reconstruction 
Habermas moet je situeren in de kritische theorie, de Frankfurt school. Ze hebben allerlei kritische 
analyses van de moderne tijd ondernomen. Hij is een van de bekendste figuren in deze kritische analyse. 
Packer bespreekt hem omdat het een van de mogelijke manieren is om kritisch onderzoek te bespreken. 
Als je kritisch onderzoek wil doen, heb je een bepaalde attitude of houding nodig, ‘stance’. Het gaat 
Habermas over deze positie van de onderzoeker. Wat als blijkt dat die form of life een vertekend beeld 
van de werkelijkheid is? Kunnen we kritiek geven op onze form of life. Het hele hoofdstuk bestaat uit vier 
stukken. We gaan alleen de eerste twee bespreken: knowledge-constitutive interests en een discussie 
tussen Gadamer en Haberman. 
 

THE CRITIQUE OF DISINTERESTED KNOWLEDGE (P. 290)  
 
Habermas ontwikkelt een kritiek op het traditionele concept van theorie. Wat is dat traditionele concept? 
We begrijpen kennis als iets dat vrij is van interesses. Hoe zien we ware kennis? Traditioneel zien we 
ware kennis als die kennis die vrij is van interesse. Het is letterlijk dis-interested knowled, free of human 
interests. Wat moet ons leiden als we het hebben over rechtvaardigheid? De idee van rechtvaardigheid 
moet ons leiden. Er wordt een onderzoek gemaakt tussen mening en kennis. Kennis moet ons leiden. In 
dat opzicht is de taak van de wetenschappen om na te denken over deze begrippen. Het aanschouwen 
van de ware kennis van de idee. De empirisch-analytische wetenschappen gaan voort op dit model. De 
ideologie van interessevrije kennis. Hetzelfde zie je in de hermeneutische wetenschappen. Ze gaan ook 
uit van deze interessevrije kennis. Hij spreekt hier van een objectivistische illusie. Waarom? Habermas 
gaat ervan uit en wil laten zien dat alle kennis uiteindelijk verbonden is met bepaalde interesses. Al le 
kennis is verbonden met bepaalde interesses. Dit is zelfs zo met dat Griekse theorieconcept. Ook dacht 
men dat het interessevrij was, zat er een bepaald ontwikkeling in deze kennis. Deze interesse was om 
zich te emanciperen van het mythisch wereldbeeld . Ze proberen zich te ontdoen van dit beeld. Alle kennis 
is verbonden met bepaalde interesses. Het is op dit punt dat hij komt tot zijn kennis-constitutieve 
interesses. Het zijn er drie. Deze interesses zijn kenmerken van de menselijke natuur. Habermas laat 
zien dat er bepaalde interesses aanwezig zijn in die menselijke natuur. Deze bepalen hoe dat we kennis 
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gaan verwerven. Het zijn interesses die eigen zijn aan ons als mens. Het zijn er drie. (p. 292). Een eerste 
interesse is de zogenaamde technische interesse. Dit is onze menselijke interesse in het proberen te 
beheersen, controleren, voorspellen van de wereld rondom ons. We willen greep hebben op de wereld 
rondom ons. ‘Gaat het straks regenen?’ Die technische interesse drukt zich op een bepaalde manier ui t 
in een manier van kennis verwerven. Habermas verbindt die technische interesse met de empirisch-
analytische wetenschap. Het empirisch-analytisch onderzoek is de vertolking van deze technische 
interesse. Het is een manier om kennis te verwerven die ons toelaat om de wereld op een bepaalde 
manier te benaderen, controleren en te voorspellen. Als die technische interesse eigen is aan de mens, 
hebben we voortdurend geprobeerd om greep te krijgen op de werkelijkheid. Een tweede interesse die 
we hebben, is een praktische interesse. Dit is de interesse die mens heeft om de wereld rondom ons te 
begrijpen. Men wil de mensen verstaan en men wil verstaanbaar zijn voor de anderen. Deze wordt 
weergegeven, uitgedrukt in de hermeneutische wetenschappen. De derde interesse die hij identificeert, 
is emancipatorische interesse. Het is de interesse om zich te bevrijden van allerlei vormen van 
onderdrukking en overheersing. Hij verwijst naar de kritische theorie van Marx. Hij verwijst ook naar Freud. 
Ze laten het toe om inzichten te hebben die ons bevrijden van onderliggende of bovenliggende 
organismen. We hebben dit soort van standpunt nodig, waar deze emancipatorische interesse voldoende 
tot uiting komt. Het moet ons toelaten om onszelf kritisch te bevragen, zelfreflectie. We hebben hiervoor 
een standpunt nodig buiten het referentiekader waar we ons in bevinden. We hebben een extern 
referentiepunt nodig om aan kritisch onderzoek te doen. Freud geeft ons deze mogelijkheid. Hetzelfde 
geldt voor Marx. Het feministisch onderzoek wordt hier gebruikt.  
 

THE GADAMER – HABERMAS DEBATE (P. 295) 
 
Habermas is het eens met Gadamer dat zo’n kritisch-emancipatorisch onderzoek hermeneutisch van aard 
is. Gadamer maakt een punt van dat je gesitueerd bent in een bepaalde traditie en horizon. Je kan je 
hieraan niet onttrekken. We hebben voor-oordelen nodig om toegang te krijgen tot de ander en de wereld. 
Zo kunnen we de ander en de wereld begrijpen. Habermans bekritiseert Gadamer omdat er geen 
mogelijkheid bestaat om zich tegenover de eigen traditie te verhouden. Je zit er altijd in. Je kan hier niet 
kritisch tegenover staan. Je kan niet genoeg afstand nemen van de traditie, omdat je er recht in staat. Je 
lijkt je eigen traditie alleen maar door te geven. Hij verwijt Gadamer een soort van conservatisme. Om dat 
te kunnen bekritiseren hebben we een kritisch referentie punt nodig buiten deze traditie. Dit is maar één 
voorbeeld over hoe gedacht kan worden over kritisch onderzoek. Dit is kritisch onderzoek dat via een 
emancipatorische interesse toelaat om kritiek te geven op de eigen traditie.  
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Voorbeeld van emancipatorisch onderzoek 

IS THERE A FEMINIST METHOD? 
 
Je mag dit niet nemen als representatief voor het geheel van feministisch onderzoek. Het is maar één 
voorbeeld. Ze ontwikkelt een bepaalde positie met de nadruk op epistemologische kwesties. Het is een 
inleiding op een heel boek over feministische ideologen. Ze maakt een eigen, interessant punt in haar 
tekst. Dit punt is verbonden met wat er over Habermas en het kritisch-emancipatorisch onderzoek is 
gezegd. Af en toe is het nodig om onze eigen levenswijze aan kritiek onderwerpen, omdat deze kan 
vertekend zijn. Misschien is de manier waarop we naar de werkelijkheid kijken niet volledig juist. Het 
sociaal wetenschappelijk onderzoek doorheen de geschiedenis biedt een vertekende weergave van de 
sociale werkelijkheid. Waarom? (1) Heel wat sociaal wetenschappelijk onderzoek heeft geen aandacht 
geschonken aan de notie ‘gender’. Dit is de wijze waarop we in deze samenleving man en vrouw zijn en 
varianten hierop construeren. Men mag gender niet vergeten als we aan sociaal wetenschappeli jk 
onderzoek doen. Het punt in het feministisch onderzoek is om de notie gender niet te verdoezelen of te 
laten verdwijnen. Wat blijkt dat in het sociaal wetenschappelijk onderzoek ervaringen van vrouwen 
voortdurend op de achtergrond gekomen zijn. Men is enkel uitgegaan van ervaringen van mannen. Ze 
bedoelt dat de vragen die men belangrijk vond om te stellen, zijn vragen die gekoppeld zijn aan ervaringen 
van mannen (p. 6 – Critiques argue …. On the one hand … on the other hand). Er zijn maar bepaalde 
vragen gesteld geworden. Deze vragen hebben te maken met de karakteristieke ervaringen van mannen. 
De vragen die gesteld zijn, zijn vragen die samenhangen met het ervaren van de wereld. Het gaat om de 
sociaal-economische rol die mannen ten opzichte van vrouwen hebben. Dit heeft een omslagpunt gekend, 
nog niet zo heel lang geleden. Bepaalde ervaringen zijn bepalend geweest voor welke vragen er gesteld 
geweest zijn. (2) Men pleit voor het nog radicaler situeren van de onderzoeker in de context waarin hij 
zich bevindt. Ze maakt een onderzoek tussen objectivisme en objectiviteit (p. 9). Je moet er op letten dat 
er zelden iets gezegd wordt, over gender assumptions. Je draagt bepaalde aspecten mee over uw 
gender. Het nog radicaler situeren gaat de objectiviteit van het onderzoek vergroten. Ze gebruikt dit in de 
zin van Packer. Packer staat hier achter. Die objectiviteit wordt vergroot. Het ontkennen van die radicale 
situering is objectivisme. Dit sluit aan bij Habermas. Dit zijn de twee dimensies die we uit de tekst kunnen 
halen.  
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Hoofdstuk 15: 

A historical ontology of ourselves 

COMING TO KNOW WHAT WE HAVE DONE AND WHO WE ARE (P. 382) 
 
Hij is niet geïnteresseerd in causaliteit, maar in constitutie. Wat is datgeen dat ons maakt tot de wezens 
die we nu zijn? Inzicht in dit, laat ons toe om te begrijpen waarom we zijn wie zijn en om onszelf te 
veranderen. De wijze van het leven van vandaag moet veranderen. Hij ziet kwalitatief onderzoek als een 
manier om te zien wie we zijn en waarom we leven zoals we leven. We weten allerlei zaken, problemen 
en toch veranderen we er niets aan. We weten dat als we zouden stoppen met vlees eten, dit heel wat 
zou oplossen, maar toch doen we dit niet. Om zicht te krijgen op onze form of life is een ander onderzoek 
nodig. Cijfers kunnen niet diep genoeg gaan. Onderzoek met politieke en ethische relevantie (p. 384). Hij 
vat hier samen hoe alles zeer complex is en hoe complex we zien en hoe we op een dominante manier 
onderzoek doen. We denken dat we via vragenlijsten weten hoe mensen in elkaar zitten, maar het is veel 
complexer. Wat geldt voor de populatie, geldt niet automatisch voor het individu. 
 

USING THE TOOLS (P. 384) 
 

FIELDWORK (P. 385)  
 
Wat kunnen we wel doen? Hij komt terug op een aantal dingen: fieldwork, (interaction analyses) en 
interventions. Veldwerk is nodig. We moeten de regionale ontologie van de forms of life beschrijven. Je 
legt verantwoording af ten aanzien van de praktijk die hij ziet. Veldwerk moeten we doen, maar houdt 
rekening met alle dingen die gezegd zijn in het boek.  
 

INTERACTION ANALYSIS (P. 387)  
 
Dit hebben we niet gezien. 
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INTERVIEWS (P. 388)  
 
Iemand die je interviewt drukt geen representatieve kennis uit, geen subjectiviteit. Je krijgt voeling met de 
wijze waarop iemand vervlochten is met een bepaalde cultuur, form of life. Je krijgt de constitutie van 
deze persoon. Je hebt niet de betekenis gevat (conduit of metaphor). Onze onderzoeken zijn niet vrij van 
interesses. Er zit waarheid in. Dit is de waarheid die nieuwe aspecten laat zien, maar waarvan je niet kan 
zeggen dat ze de werkelijkheid zijn. Er zit een bepaalde correspondentie in. Je legt er iets in. Zegt de 
beschrijving iets over het subject, object of over de onderzoeker. 
 

BUT IS THIS SCIENCE? (P. 389) 
 
Is dit dan wetenschap? Veel mensen dat dit niet voldoet aan de normen van een wetenschap, omdat het 
niet geobjectiveerd is. Je moet gestandaardiseerd onderzoek doen. Dit is hier niet het geval. We hebben 
hier gepleit dat het niet mogelijk is om objectief te zijn als je bepaalde zaken te weten wil komen.  
 

SCIENCE AND TRUTH: THE POWER OF LANGUAGE (P. 390)  
 
Hij zegt iets over taal, de kracht van taal. Eén van de doelstelling van dit onderdeel is om je zicht te geven 
over hoe onze toegang tot de werkelijkheid een talige toegang is. We werken met taal. We nemen 
interviews af en we gaan dit beschrijven. Hetzelfde gebeurt met observaties. Er ligt heel veel macht in die 
taal. De wijze van beschrijven doet ertoe. Dit maakt een verschil. De wijze waarop je het formuleert, legt 
bij diegene die het beschrijft een zeer grote macht. Je zet mensen op een bepaald been door de wijze 
waarop je iets beschrijft. Het geeft een bril aan de mensen. Je geeft aan de lezer de boodschap: ‘Bekijk 

het ook eens op deze manier.’ Je reikt iets aan en misschien kan je dit op een manier bek ijken.   
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Examen 
1. Kernwoorden aanduiden in de vraag en in uw antwoord. 
2. Een vergelijking tussen twee artikels en deze beoordelen op een bepaald vlak. 
3. Indien niet genoeg plaats, schrijf je antwoord op de achterkant van het blad waar de vraag op 

staat.  
4. Gadamer komt sowieso terug in een vergelijkingsvraag. ‘Wat zou Gadamer hier van vinden?’ 
5. Het gaat niet om de theoretische inhouden, maar het begrijpen. Het gaat over het 

methodologische aspect. 
6. De tekst over Kerdeman kan nuttig zijn om Gadamer beter te begrijpen. 
7. Er worden geen vragen gesteld over de opvoedingsondersteuning in de tekst van Ramaekers. 

Het gaat over het interpreteren en de link met Gadamer.  
8. Packer is het eens met Clifford, maar niet met Clifford Geertz.  

 
 


