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Voorwoord

‘Hoe was het weer?’ ‘Heb je een fijne vakantie gehad?’ Dit zijn vra-
gen waarmee menig veldwerker door het thuisfront wordt onthaald 
na zijn of haar terugkeer uit het veld. Zelf heb ik tussen 1974 en 2014 
gevarieerde veldervaringen opgedaan in onder meer een Spaans 
dorp en een plattelandsstad, in verschillende havensteden aan de 
Middellandse Zee, vooral de Spaanse enclaves Melilla en Ceuta en 
hun Marokkaanse achterland, alleen en met mijn partner Willy 
 Jansen. Met haar heb ik geparticipeerd in veldwerk in Algerije en 
Jordanië. De afgelopen jaren doe ik in de paasvakantie samen met 
haar kort veldwerk in Málaga, Antequera en Alcoy. Zeker bij onder-
zoek in het Middellandse Zeegebied of op een van de eilanden in 
de Stille Zuidzee denken sommige verwanten, kennissen, collega’s 
uit andere vakgebieden en soms ook ambtenaren van de universiteit 
aan een langgerekte vakantie in inderdaad prachtige gebieden.

Natuurlijk kent het veldwerk aangename, ontspannen en boei-
ende momenten die buitenstaanders vaak in verband brengen met 
het vieren van een vakantie. Wat ze meestal niet beseffen, is dat 
veldwerk ook hard werken is onder lang niet altijd gemakkelijke 
omstandigheden en dat het gepaard gaat met spanningen. Om de 
geïnteresseerden hierover te informeren, zijn er in het Nederlands 
taalgebied enkele boekjes verschenen (De Jonge (red.) 1998; Cohen 
(red.) 2004; Rutten 2007). Hierin krijgt men een kijkje achter de 
schermen van het antropologisch onderzoek.

De afgelopen vijftien jaar is er veel veranderd in de praktijk van 
het veldwerk. Om deze dynamiek in kaart te brengen op een manier 
die ook toegankelijk is voor ‘een leuke vakantie gehad?’-mensen, 
vond in november 2013 een symposium plaats over veldonderzoek 
ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de opleiding Culturele 
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Antropologie in Nijmegen. Op één na zijn alle voordrachten uitge-
werkt, van commentaar voorzien, herschreven, en aangevuld met 
twee hoofdstukken die tot stand kwamen buiten het symposium. 
Het doel was variatie in veldonderzoek in het vak culturele antro-
pologie te behandelen met enkele uitstapjes naar het veldwerk in 
verwante disciplines. Alle bijdragen gaan in op de soms ingrijpen-
de veranderingen in de praktijk van het veldwerk.

Werken in het veld is een belangrijke, zo niet de belangrijkste 
bron van gegevens in verschillende onderzoekstradities van de soci-
ale, natuur-  en menswetenschappen. Historisch gezien is veldwerk 
een stevig fundament van de empirische wetenschap, dat deels is 
gelegd in de Klassieke Oudheid van Europa en Azië.

De vraag die centraal staat in deze bundel is: welke rol is er in 
onze huidige, op internet en snelheid gebaseerde samenleving nog 
voor het klassieke en langzame veldwerk dat het hart van onze 
empirische kennis heeft gevormd? Elf wetenschappers laten zien 
wat de waarde is van veldwerk. Niet alleen als bron van kennis maar 
ook als een antidotum tegen een louter cijfermatige benadering van 
de werkelijkheid, en tegen de afgeleide en al te snelle kennis die we 
al te gemakkelijk voor waarheid aannemen.

Mijn dank gaat uit naar de Faculteit der Sociale Wetenschappen 
voor de financiële steun aan het jubileumsymposium. De negentig 
deelnemers ben ik dankbaar voor hun belangstelling en inbreng. 
Degenen die bijdroegen aan dit boek dank ik hartelijk voor de ple-
zierige en inspirerende samenwerking. Een speciaal woord van 
dank gaat uit naar mijn goede vriend en collega Louis W. Bonmade, 
veldwerkend historicus pur sang. Tot slot, maar zeker niet als laat-
ste, dank ik mijn broer Hans voor zijn nuttige tekstuele suggesties 
bij het eerste hoofdstuk.

Henk Driessen, augustus 2014, 
Heilig Landstichting en Nijmegen
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Henk Driessen 

1  Inleiding: veldwerk, ambachtelijkheid 
en verandering

Wees een goed vakman: vermijd elke starre set van proce-
dures. Probeer vooral de sociologische verbeeldingskracht 
te ontwikkelen en te gebruiken. Vermijd het methoden- of 
technieken fetisjisme. Dring aan op de rehabilitatie van de 
pretentieloze vakman, en probeer zelf zo’n vakman te wor-
den. Laat iedereen zijn eigen methodoloog zijn, laat ieder-
een zijn eigen theoreticus zijn, laat theorie en methoden 
weer deel gaan uitmaken van de vakbeoefening (Charles 
Wright Mills 1963 [1959]: 245)1

Als er al oude ambachten in de wetenschap zijn, hoort het doen van 
veldwerk daar zeker bij. Veldwerk is onbetwist het hart van de etno-
grafie, maar het speelt van oudsher ook in andere vakken een 
belangrijke rol: in de biologie, de geografie, de linguïstiek, de 
archeologie, de volkskunde en de ethologie.2 Werken in het veld is 
voor antropologen wat archiefonderzoek is voor historici, klinisch 
onderzoek voor medici en het graven in bodemarchieven voor 
archeologen. Ook in andere metiers als journalistiek, landmeet-
kunde, spionage of misdaadbestrijding en straathoekwerk spelen 
varianten van veldwerk een rol (zie Peacock 1986: 58-65). Ze lijken 
op wetenschappelijk veldwerk maar zijn het niet.

Werken in het veld is voor veel collega’s in de culturele antropo-
logie en verwante disciplines een initiatie in het vak en tegelijk ook 
een bevestiging van vakman(mens)schap: zonder veldonderzoek 
geen ware antropoloog. Daarmee is veldwerkervaring hét paspoort 
van de academisch geschoolde antropoloog en misschien in iets 
mindere mate voor de archeoloog en collega’s in andere verwante 
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disciplines. Terwijl antropologen overwegend solistische veldwer-
kers zijn, werken archeologen vaak in teamverband. Zowel de soli-
taire als de teamvarianten hebben voor- en nadelen.3

Veldwerk sluit voor een belangrijk deel aan bij de gangbare soci-
ale vaardigheden van het leven van alledag (Goffman 1971), zoals 
kijken, luisteren, praten en (dagboek)aantekeningen maken. Dank-
zij de toepassing van afstand, systematiek, nauwkeurigheid, bespie-
geling en een ethische beroepscode zijn deze vaardigheden uit het 
dagelijks leven gelicht en geleidelijk als onderzoeksinstrument 
geprofessionaliseerd. Dit is een voortschrijdend proces dat in de 
negentiende eeuw begon. Hoewel aanleg voor het verrichten van 
veldwerk wel degelijk een rol speelt, kan het tijdens onderwijs en in 
de praktijk geleerd worden en steeds verder verfijnd.

Onderzoek in het veld bepaalt nog steeds in belangrijke mate het 
ambachtelijk karakter van culturele antropologie, geografie, geolo-
gie, biologie, archeologie, taalkunde en etnomusicologie. Uit de bij-
drage van Anouk de Koning blijkt dat ook historici veldwerk doen 
‘in den vreemde’, vooral naar mondelinge overlevering.

De bekende Annales-historicus Marc Bloch (1953) riep zijn vak-
genoten op de laarzen aan te trekken en het veld in te gaan. Dit om 
op zijn minst een gevoel te krijgen van de ‘natuurlijke context’ van 
de archiefstukken die ze bestuderen. Later werkte onder anderen 
de Oxfordhistoricus Richard Cobb dit idee verder uit in zijn beken-
de boek Sense of Place. Hij was een van de belangrijkste pleitbezor-
gers van de notie ‘geschiedenis van onderaf ’.

De sociologie kent van oudsher eveneens een veldwerktraditie 
die teruggaat tot de tweede helft van de negentiende eeuw, en hoe-
wel er nog steeds in Nederland en het buitenland gerenommeerde 
veldwerkende sociologen zijn, is deze levensader in Nederland jam-
mer genoeg vooral bij de Nijmeegse en Utrechtse sociologie door 
de beoefenaars zelf doorgesneden. Deze sociologie is vaak behept 
met een fetisjisme van cijfers en met statistische bewerkingen van 
grote databestanden. De term ‘grootschalig veldwerk’, het verzame-
len van kwantificeerbare gegevens onder meer via telefonische 
interviews, die kwantitatieve sociologen en methodologen hiervoor 
hebben bedacht, is een misleidende travestie van veldonderzoek.

Veldwerksociologie zoals deze vooral is ontwikkeld aan de Chi-
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cago School of Urban Sociology, en tegenwoordig een representant 
vindt in bijvoorbeeld Loïc Wacquant aan de University of Califor-
nia, Berkeley, is nauw verwant aan de etnografische traditie in de 
culturele antropologie. Wacquants bekendste boek, Body and Soul, 
over een boksschool in South Side, Chicago, waar hij drieënhalf jaar 
actief was als bokser én als etnograaf, is een intrigerend verslag van 
zijn veldwerk. Hierin kan de lezer deels de omvorming van veldno-
tities in etnografische tekst op de voet volgen. In deze bundel beoogt 
Janneke Verheijen hetzelfde doel, maar dan met digitale middelen 
en hyperlinks.

Hoewel veldwerkpraktijken sinds de tweede helft van de vorige 
eeuw grondig zijn veranderd, meer divers zijn geworden en vaak 
ook qua tijd zijn ingekort, blijft veldwerk voor verschillende disci-
plines een belangrijke voedingsbron van levensecht empirisch mate-
riaal. Vooral sinds het begin van de vorige eeuw bestaat etnografisch 
veldwerk vooral uit participerende waarneming maar ook uit inter-
views en de vaak onderschatte ‘smalltalk’. Onderzoekers zien het 
belang en de waarde van kleine praat, niet alleen als smeermiddel 
van relaties maar ook als bron van gegevens, vaak over het hoofd, en 
dat geldt evenzeer voor linguïsten. Zij hebben het pas onlangs weer 
herontdekt en als serieus thema op de onderzoeksagenda geplaatst 
(zie Driessen & Jansen 2013 en de bijdrage van Pieter Muysken). 
Sinds de fundamenten van het vak werden gelegd, zijn allerlei 
gespreksvormen die liggen tussen kleine praat en gestructureerd 
interview toegevoegd aan de gereedschapskist van de antropoloog. 
We denken hier bijvoorbeeld aan het werken met focusgroepen en 
visueel materiaal. Daarnaast is het internet en het gebruik van digi-
tale communicatiemiddelen, kortom wat ik ‘webwerk’ heb genoemd, 
sinds de jaren tachtig steeds belangrijker geworden (Driessen 2013: 
116). Werken in het veld en op het web zijn elkaar aanvullende weten-
schappelijke praktijken, en ze kunnen inmiddels worden beschouwd 
als een Siamese tweeling. Carmen Becker laat in haar bijdrage over 
veldwerk op het internet zien hoe ze bestaande veldwerktechnieken 
in ‘digitale velden’ heeft vertaald. Bovendien vindt in het licht van 
de stortvloed aan digitale gegevens een herwaardering plaats van het 
ambacht van de veldwerker.

Komt het klassieke veldwerk als ‘de studie van mensen en hun 
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cultuur in een natuurlijke omgeving’, waarbij het veld toch vooral 
een ‘exotische’ locatie is ‘in den vreemde’, meestal in de keerkringen 
gelegen, voormalige koloniën, nog wel voor?4 Het klassieke veldwerk 
is nog niet geheel verdwenen, zoals blijkt uit de bijdrage van Jan-
neke Verheijen aan deze bundel. Het vreemde en ver verwijderde 
zijn echter als gevolg van de wereldwijd toegenomen mobiliteit en 
uitwisseling steeds dichterbij gekomen. Waar ‘ligt’ het veld dan en 
waaruit bestaat het? In vrijwel alle bijdragen komt deze vraag aan de 
orde, maar vooral in die van Anke Tonnaer en Sophie Bolt. Is het 
veld een min of meer gelokaliseerd netwerk van mensen waarin 
bruggenbouwers en poortwachters een verbindende functie vervul-
len? Ton Robben schrijft over zijn spannende zoektocht naar brug-
genbouwers tijdens zijn veldwerk onder Argentijnse militairen. Of 
is het veld een min of meer afgebakende lokale gemeenschap? In 
metropolen, stadswijken, nederzettingen in afgelegen gebieden, in 
chatrooms en weblogs? Hoe verhoudt veldwerk zich tot bureauwerk? 
Wat zijn de gevolgen van digitalisering? Wat is bijvoorbeeld het aan-
deel van veldwerk in onlinecontexten, gebruik van digitaal materiaal 
en computerprogramma’s bij de analyse van empirische gegevens in 
het ontstaan en verwerken van onderzoeksmateriaal? Hoe beïnvloe-
den nieuwe technieken en communicatievormen de aard van het 
werken in het veld (zie ook Philips & Johns 2012)? Joost Beuving 
schrijft over de aanzienlijke invloed van de mobiele telefoon, niet 
alleen op zijn veldwerk in Afrika maar ook op de aard van de betrek-
kingen van Afrikanen onderling.

Hoe kunnen we integriteit en controleerbaarheid van veldwerk 
bevorderen dan wel waarborgen? Is ‘informed consent’, inwilliging 
vooraf op grond van informatie over het doel en de aard van het 
onderzoek, wel mogelijk bij bijvoorbeeld informele gesprekken?5 En 
mag de veldwerker vanuit ethisch oogpunt nog wel de positie inne-
men van een ‘vlieg op het behang’, een strategisch onderzoeksbelang 
dat kan botsen met ethische uitgangspunten? Dergelijke kwesties 
zijn de afgelopen decennia steeds scherper naar voren gebracht.6 Ze 
komen ter sprake in verschillende bijdragen in dit boek. Het is niet 
erg realistisch om protocollen uit de op experimenten gerichte medi-
sche wetenschap, natuurwetenschap of psychologie klakkeloos over 
te nemen in disciplines die hun gegevens vooral verzamelen door 
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middel van veld- en webwerk. Recentelijk spelen experimenten ech-
ter soms ook een rol in etnografisch veldwerk. Deze beogen vooral 
de controleerbaarheid en zelfs herhaalbaarheid van veldwerk te ver-
sterken. Luuk van Kempen is in zijn bijdrage terecht sceptisch over 
deze claim van de zogenoemde experimentele etnografie.

Er is sinds de Tweede Wereldoorlog niet alleen een grotere vari-
atie in het verrichten van veldwerk ontstaan, maar ook de plaatsen 
waar veldwerk wordt beoefend, zijn meer divers geworden. Het 
zogenoemde archetypische veld dat kleinschalig, afgebakend was en 
meestal in de tropen lag, bestaat nauwelijks meer in de huidige 
onderzoekspraktijk. En het is sinds de dekolonisatie grondig bekri-
tiseerd (Gupta & Ferguson 1997 en Anouk de Koning in deze bun-
del). Sinds enkele jaren woont meer dan de helft van de wereld-
bevolking in steden. Het overgrote deel van de jongere generaties 
onderzoekers doet inmiddels etnografisch veldwerk in de stad of 
metropool. Maar de ene nederzetting is de andere niet en er bestaat 
een rijke schakering aan vormen tussen gehucht, dorp, provinciestad 
en metropool.

Ondanks de sterk toegenomen veelvormigheid van veldwerk is er 
nog steeds een min of meer gemeenschappelijke of middelpuntzoe-
kende veldervaring. Wanneer antropologen elkaar voor het eerst ont-
moeten, vragen ze bijna altijd naar de locaties van hun veldwerk en 
de regiospecialisatie. Dit vormt de kern van hun cultureel kapitaal. 
Uitwisseling van zulke gegevens, soms vergezeld van sterke verhalen, 
is een geliefd gezelschapsspel tijdens conferenties en studiedagen.

De veldwerkcanon die in de koloniale tijd is ontstaan en na de 
dekolonisatie grondig is veranderd, is diffuser geworden. ‘Het veld’ 
is niet alleen een tastbare fysieke plaats of virtuele plek op het web, 
maar bovenal een manier van ambachtelijk denken en doen. Het 
veld is in feite overal, maar tegelijk is het vaak een specifieke fysieke 
dan wel virtuele ruimte waar wetenschappers een tijdlang onder-
zoek doen, in het gunstigste geval zonder de hete adem van de tijd 
in hun nek en de publicatiedruk op hun schouders te voelen. Dit is 
onthaaste etnografie in navolging van slowfood, onderzoeksjour-
nalistiek en andere ideologisch ‘langzame’ bezigheden en producten 
die de afgelopen jaren terrein lijken te winnen. Hierin speelt zonder 
twijfel ook een nadruk op de menselijke maat een sleutelrol. Deze 
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hernieuwde humanisering en ontbureaucratisering van de weten-
schap staat ook op de agenda van de onlangs vanuit verscheidene 
universiteiten opgekomen Science in Transition-beweging (zie 
onder meer Ruud Abma 2013).

In hoeverre is veldwerk een ambachtelijke onderzoekstraditie?7 
Hier dringt het boek The Craftsman van Richard Sennett zich op. 
Deze socioloog en filosoof borduurt nadrukkelijk voort op De socio-
logische visie van Charles Wright Mills (1963), met name op diens 
opvattingen over intellectueel vakmanschap. Ambachtelijkheid is 
volgens beide sociologen en maatschappijcritici ‘de vaardigheid om 
dingen intrinsiek goed te doen’ (Sennett 2009: 8, 9). Ambachtelijke 
onderzoekers maken geen scherp onderscheid tussen hun werk en 
leven. De werkwijze van een ambachtsman of ambachtsvrouw 
behelst, naast allerlei vaardigheden als schrijven, betrokkenheid, ori-
ginaliteit en verbeeldingskracht, de eenheid van hoofd en hart.

Lichamelijkheid is inderdaad onlosmakelijk verbonden met etno-
grafisch veldwerk. Veel archeologisch, biologisch en ook taalkundig 
veldwerk is fysiek gezwoeg, vaak in de tropen (zie de bijdrage van 
Pieter Muysken). Het eigen lichaam is de voornaamste hulpbron van 
de veldwerker, en deze geeft op zijn beurt weer toegang tot andere 
hulpbronnen (Driessen & Jansen 2013). Hieruit vloeit onder andere 
voort dat vakken waarin veldwerk een grote rol speelt niet alleen tot 
de meest empirische maar ook tot de persoonlijkste behoren. Hoe 
moet dit ‘persoonlijke’, sociologen zouden zeggen ‘subjectieve’, maar 
misschien is ‘intersubjectieve’ nog wel de beste term, controleerbaar 
worden gemaakt? En hoe kan ervoor worden gezorgd dat inzichten 
afkomstig uit veldwerk zich zelfs laten herhalen?

Culturele antropologie in de gedaante van veldwerketnografie is 
een ervaringswetenschap die vooral werkt met de inductieve metho-
de. Veldwerk is primair een bezigheid van het Verstehen. Dit begrip 
is de hoeksteen van Gadamers hermeneutisch denken en is onlangs 
terecht vertaald met ‘verstaan’ en niet zoals gebruikelijk met ‘begrij-
pen’. Verstaan en interpreteren gaan immers vooraf aan begrijpen. 
Hans-Georg Gadamer (2014: 163) schrijft: ‘Verstaan is direct deel-
hebben aan het leven, zonder de theoretische bemiddeling door het 
begrip, reconstructie en integratie als hermeneutische taken.’

Een belangrijk onderdeel van verstaan is uiteraard luisteren, dat, 
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gepaard aan waarnemen, de kern vormt van participerende obser-
vatie. Dit ‘direct deelhebben aan het leven’, aldus Gadamer, levert 
levensecht empirisch materiaal op. Maar hieraan voegen we onmid-
dellijk toe dat verstaan (lees: veldwerk) en begrijpen (lees: interpre-
tatie en theorie) in het antropologische metier in elkaar grijpen: 
zonder theoretisch uitgangspunt of focus geen interessant materi-
aal, en omgekeerd (zie Wolf 2001: 54).

Deze en andere vraagstukken komen in dit boek met gevarieerde 
bijdragen en standpunten aan de orde. Naast doorgewinterde en jon-
gere etnografische veldwerkers komen een zeer ervaren taalkundige, 
een jongere ontwikkelingseconoom en een pas gepromoveerde poli-
ticoloog en godsdienstwetenschapper aan het woord. De bijdragen 
laten vooral zien hoe belangrijk veldwerk is als bepalende onder-
zoekspraktijk in meerdere disciplines, ook als noodzakelijke aanvul-
ling op, correctie van en zo nu en dan als tegengif voor de heersende, 
soms bloed- en verbeeldingsarme en werkelijkheidsvreemde, kwan-
titatieve benadering.8 De auteurs laten een boeiende mengeling zien 
van de kracht van het vijfspan waarmee veldwerkers werken in hun 
‘veld’: verbeeldingskracht, oog voor detail en anekdote, vergelijking, 
analyse en reflectie. Hierbij moet meteen de kanttekening worden 
gemaakt dat deze combinatie geen monopolie is van veldwerkende 
wetenschappers maar wel hun specifieke kracht vormt in een tijd 
waarin representanten van de meten-is-wetenbenadering de eerste 
viool willen spelen in de sociale wetenschappen.

Nu bestaan de disciplines die we in deze inleiding hebben ge - 
noemd, niet louter en alleen uit een beschrijvende aanpak die geba-
seerd is op veldwerk. De culturele antropologie is een wetenschap 
met twee gezichten en missies. Enerzijds draait zij om het in kaart 
brengen van culturele diversiteit, datgene waarin mensen van elkaar 
verschillen, waarin ze ten opzichte van elkaar uniek en bijzonder 
zijn of althans beweren te zijn. Maar dit is slechts de helft van het 
vak, en deze kant heeft de afgelopen decennia misschien wel te veel 
aandacht gekregen, zeker in een tijd waarin verscheidenheid ook in 
de politiek een toverwoord (en voor sommige politici een scheld-
woord) is. Minstens net zo belangrijk, zo niet belangrijker, ook van-
uit politiek oogpunt, is te achterhalen wat mensen in verschillende 
culturen en samenlevingen met elkaar gemeen hebben. Deze blik 
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op het algemeen menselijke, die weliswaar ook wordt gescherpt in 
het veld, vereist een systematisch vergelijkende aanpak, die het veld 
overstijgt en die tegelijkertijd gebruikmaakt van materiaal dat 
afkomstig is van verschillende generaties veldwerkers die onderzoek 
hebben gedaan op de meest uiteenlopende plekken op de wereld 
(zie Gingrich & Fox 2002).

Deze meer generaliserende opdracht van de antropologie moet 
in balans blijven met haar naar de humaniora neigende missie. Een 
voortreffelijk oud voorbeeld is Essai sur le don (1923), het baanbre-
kende boek over wederkerigheid van de Franse etnoloog en socio-
loog Marcel Mauss waarin hij met hulp van de vergelijkende metho-
de, geënt op de holistische benadering, de universele plicht van het 
wederzijds geven en ontvangen van geschenken uitwerkt en onder-
bouwt. Mauss was zelf geen veldwerker maar gebruikte etnografisch 
materiaal van reizigers, missionarissen en collega-veldwerkers.

Een goed recent voorbeeld is het teamwerk van de Amerikaanse 
antropologe Monique Borgerhoff Mulder. Zij is een beproefd veld-
werkster bij onder andere een semi-nomadische, tribale gemeen-
schap in Tanzania. Haar vergelijkende benadering is niet alleen ge-
inspireerd door veldwerk in Oost-Afrika maar ook door inzichten in 
de ecologie, genetica, archeologie en statistiek. Haar onderzoek gaat 
over het doorgeven van economische ongelijkheid van generatie op 
generatie in eenentwintig kleinschalige, pre-industriële gemeen-
schappen. Haar zoektocht naar algemene wetmatigheden blijft ech-
ter geworteld in eigen veldwerk en dit is de bron van haar artikelen 
die onder meer in het tijdschrift Science verschijnen. Zij is een brug-
genbouwster tussen de veldtraditie in de antropologie en de meer 
op de ontwikkeling van algemene wetmatigheden gerichte traditie.

In dit boek gaat het vooral om veldwerk als kloppend hart van 
de wetenschap dat, aldus Gadamer, direct deelheeft aan het dagelijks 
leven in uiteenlopende samenlevingen.
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Janneke Verheijen

2  Over wanordelijke data en technisch 
vernuft: klassiek antropologisch 
veldwerk in het digitale tijdperk

Wanneer zijn reizigers begonnen brieven naar hun thuisfront te stu-
ren? Vele generaties moeten ons zijn voorgegaan toen ik in 1996 met 
twee vriendinnen en een rugzak naar Midden-Amerika vertrok. We 
schreven velletjes vol avontuur naar huis en lieten weten welke stad 
we verwachtten weken later aan te doen, zodat reacties poste res-
tante naar het plaatselijke postkantoor aldaar gestuurd konden wor-
den. We hadden geen idee van onze historische positie als hekken-
sluiters in de lange reeks ‘analoge’ reizigers.

Elektronische ontwikkelingen hebben het verblijf in verre oor-
den drastisch veranderd. Deze veranderingen treffen niet alleen 
toeristen, die hun uitzicht vanaf een Mayatempel nu per direct 
kunnen delen met vrienden en familie aan de andere kant van de 
wereld. Ook wetenschappers die hun onderzoek verrichten in het 
buitenland, kunnen putten uit een scala aan technologisch ver-
nuft om hun werk ‘in den vreemde’ te vergemakkelijken. In deze 
bijdrage kijk ik terug op het antropologische promotieonderzoek 
dat ik van 2008 tot 2009 deed op het platteland van Malawi, en 
met name de invloed van hightechontwikkelingen daarop. Tijdens 
het veldwerk zelf bleken die ontwikkelingen niet altijd nuttig en 
soms zelfs contraproductief. De klassiek antropologische benade-
ring van langdurige fysieke onderdompeling, informeel praatjes 
maken en krabbelen op papier mag ouderwets aandoen, maar ze 
bleek in deze setting veruit het meest effectief. De vervolgfasen van 
het onderzoek – de beschrijving en analyse van gegevens, het ver-
gelijkende literatuuronderzoek en het verspreiden van kennis – 
 werden daarentegen ten zeerste bevorderd door digitale innovaties.
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Een transcontinentaal vliegtuig bracht mij over de Sahara, een klei-
ner toestel tot de hoofdstad van Malawi, een minibusje tot het zui-
delijke district Balaka. Achter op een fietstaxi bereikte ik uiteindelijk 
‘mijn veld’: een dorpsgemeenschap bestaande uit zo’n 90 huishou-
dens. De huisjes zijn veelal van zongedroogde modderstenen, de 
daken van gras. Er wordt gewassen met water uit de pomp en 
gekookt op open vuur. Met mijn Malawische onderzoeksassistente 
Gertrude betrek ik er een van de mooiste huisjes, gebouwd door 
een zoon van het dorpshoofd met geld dat hij verdient in Zuid-
Afrika. De stenen zijn gebakken, het dak is van golfplaat, de glazen 
ruiten nog deels heel.

Ik voel mij degelijk voorbereid met een koffermodel zonnepaneel 
en compatibel laptopje. Hoe anders – dacht ik van tevoren – ging ik 
alle verzamelde gegevens vastleggen? Elke ochtend plaats ik het 
zonne paneel op ons dak en sluit het aan op een oplaadbare batterij, 
elke avond haal ik het weer binnen. Helaas blijkt al snel dat een volle 
dag zon slechts een krap uurtje werktijd oplevert, bijlange niet genoeg 
om al onze bevindingen ter plekke in te kunnen voeren. Gertrude en 
ik beschrijven de meeste dus toch maar met de hand, in een steeds 
groeiende stapel notitieboeken. Niet handig, want niet gemakkelijk 
te dupliceren of te doorzoeken. Regelmatig zie ik in nachtmerries het 
resultaat van onze noeste arbeid verloren gaan aan dieven, ratten, 
lekkage of brand. Een enkele keer onderneem ik de lange reis naar 
de stad, om onze dagboeken te kopiëren. Om de doorzoekbaarheid 
van de lappen tekst iets te vergroten, onderstreep ik woorden en zin-
nen met gekleurde stiften. Verder schakel ik over op het Engels, zodat 
aan het einde van de veldwerkperiode een lokale arbeidskracht alle 
aantekeningen alsnog in een computer kan tikken.

Mijn voicerecorder werkt gelukkig op batterijen die zelfs in dit 
afgelegen oord gewoon te koop zijn. Het gebruik hiervan wordt dus 
niet belemmerd door technisch-infrastructurele beperkingen. Er 
zijn echter wel andere obstakels die ervoor zorgen dat ik het ding 
maar zelden uit mijn tas haal. De dorpelingen zijn duidelijk niet 
gediend van rechtstreekse vragen, niet van elkaar en niet van mij. 
Zelfs wanneer ik gewapend met slechts pen en papier hun terreintje 
op loop, kijken ze al benauwd. De antwoorden die dan volgen, blij-
ken de minst betrouwbare. Mijn gefriemel met de voicerecorder 
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maakt de situatie nog geforceerder, de sfeer nog formeler, het 
gesprek nog ongemakkelijker. Hoe onopzichtig ook, het apparaatje 
blijkt in de praktijk meer een stoorzender dan een hulpmiddel. 
Door enkele van de opgenomen interviews woord voor woord uit 
te schrijven, kan ik vaststellen dat Gertrude tijdens de gesprekken 
heel letterlijk vertaalt. Daar ben ik blij mee en ik vertrouw voortaan 
op haar vertaling, op mijn eigen groeiende woordenschat en onze 
gezamenlijke herinnering.

Mijn horloge kan eveneens terug de koffer in. Wanneer ik vol 
goede bedoelingen stipt op het afgesproken tijdstip klaarzit voor de 
eerste dorpsvergadering na onze aankomst, duurt het nog ruim een 
uur voor er anderen verschijnen. Terwijl ik wacht, daagt het besef dat 
mensen die vaak niet eens genoeg voedsel hebben om hun buik te 
vullen vast ook zoiets luxueus als een klok moeten ontberen. In de 
maanden die volgen, valt het me op dat de dorpelingen vaak naar de 
hemel wijzen als tijdsaanduiding. De stand van de zon is hun gedeel-
de uurwerk. Eigenlijk heel effectief.

De enige gadget waar ik plezier van heb – of eerder de dorpelin-
gen, en daardoor ook ik – is mijn digitale camera. De mogelijkheid 
om foto’s en zelfs filmpjes direct te bekijken, vindt vrijwel iedereen 
– vrouw en man, jong en oud – hoogst interessant. Bij het zien van 
een groepsfoto zegt een jonge vrouw: ‘Al die andere herken ik, dus 
dat ene onbekende gezicht ben ik!’ Wanneer ik af en toe in de stad 
ben, laat ik veel foto’s afdrukken, om uit te delen. Dit is een van de 
weinige manieren waarop ik mijn dankbaarheid in materie uit kan 
drukken zonder de fragiele relaties tussen dorpsbewoners onderling 
en met ons in gevaar te brengen. Al onze handelingen worden nauw-
lettend in de gaten gehouden, de vrouwen om ons heen zijn vooral 
gebrand op elke suggestie van voortrekkerij. Dat is terecht, hoe moei-
lijk ik het soms ook vind. Iedereen in dit dorp leeft onder perma-
nente druk, elke stabiliteit is broos, er zijn voortdurend tegenslagen 
en ieder malheur kan een ondergang betekenen. Wellicht juist omdat 
foto’s daarbij weinig uitmaken, zijn ze als gift onverdacht, onschade-
lijk en dus in dit geval probaat. Terug in Nederland helpen de foto’s 
en filmpjes mij weer, nu als visuele informatiedragers. Ik kan bijvoor-
beeld nakijken welke huisjes er ook alweer een dak van gras of golf-
plaat hadden, en met terugwerkende kracht uitzoeken wat eigenlijk 
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de verhouding was tussen het aantal jongens en meisjes op de na - 
burige basisschool.

Dit roept de vraag op waarom het maken van beeldmateriaal 
mijn onderzoek versoepelde terwijl het maken van geluidsopnamen 
een tegenovergesteld effect had. Ik meen dat dit niet ligt aan het type 
medium, maar aan mijn sturing in het gebruik ervan. De camera 
stelde ik in dienst van de dorpelingen: wanneer zij erom vroegen, 
maakte ik een foto van wat zij wilden. De voicerecorder echter 
kwam tevoorschijn wanneer ik de dorpsbewoners lastigviel met een 
hun onbekende en cultureel ongepaste vorm van communicatie. De 
kern van het probleem lag niet bij de voicerecorder op zichzelf, maar 
bij de praktijk van interviewen. Tegen het einde van onze veldwerk-
periode kregen we bezoek van een oudere dorpsvrouw die vroeg of 
ze een liedje mocht zingen bij de recorder. Ze was verheugd haar 
gezang keer na keer terug te kunnen horen. Wellicht had ik gewel-
dig interessant geluidsmateriaal kunnen verzamelen als ik ook mijn 
voicerecorder had vrijgegeven, als ik slechts had laten weten dat 
eenieder die een verhaal of andersoortige soundbite wilde laten 
vastleggen en terughoren vrij was om langs te komen.

De kernthema’s van mijn onderzoek zijn armoede, seksuele relaties 
en hiv/aids. Dat seks en aids gevoelige onderwerpen zijn, ongeschikt 
voor directe bevraging, ligt in de lijn der verwachting. Tot mijn ver-
bazing blijkt echter ook armoede een zeer precair onderwerp, waar 
de dorpsbewoners tegenover mij, maar ook tegenover elkaar, bewust 
onduidelijk of misleidend over zijn – om redenen die ik gedurende 
de onderzoeksperiode steeds beter begrijp.9 De culturele sensitiviteit 
van mijn studieonderwerpen maakt het nog moeilijker om aan 
bruikbare en geldige informatie te komen. Mijn onderzoek wordt 
gered door de breikunsten van Gertrude. Nadat ik haar heb aange-
nomen, vertelt ze over haar handvaardigheden. Omdat ik allang eens 
wilde leren breien, neem ik breinaalden en wol mee naar ‘het veld’. 
In de eerste weken spenderen we onze ochtenden met het een voor 
een bezoeken van alle huishoudens in het dorp om een gestructu-
reerde vragenlijst af te werken. ’s Middags noteer ik wat we gezien 
en gehoord hebben. Wanneer ik daarmee klaar ben, zitten we op een 
mat in de schaduw voor ons huisje en leert Gertrude me breien. 


