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    hoofdstuk één: 

 
Cultuur: structuur en proces 
 
 

1. Inleiding 

De culturele antropologie handelt sinds ongeveer anderhalve eeuw over de 

levenswijzen, de gewoonten en overtuigingen, en de waarden en verzuchtingen van 

de mens, zoals hij in al zijn diversiteit bestaat. Zoals elke wetenschap is 

antropologie ook een kind van zijn tijd. In de ontstaansperiode, ca. 1860, zien we 

hoe de eerste onderzoekers in Europa vanuit hun eigen maatschappij theorieën 

over verre gemeenschappen ontwierpen. Ze baseerden zich daarbij op verhalen en 

reisverslagen van ontdekkingsreizigers en missionarissen, die met de vroege 

koloniale gezanten meetrokken naar alle uithoeken van de wereld.  

    Sinds ca 1400 begonnen de Europeanen te reizen. Eerst  gingen de Portugezen op 

zoek naar een route over de zee om India en China te bereiken, want de weg over 

land was afgesloten door het Ottomaanse rijk, dat zich uitstrekte tot in het midden 

van Spanje langs het zuiden en tot aan Wenen in het oosten van het Europese 

continent. De Portugese zeevaarders trokken overzee om Afrika heen, waarbij ze 

regelmatig land aandeden om er overlevingskampen en handelsnederzettingen te 

stichten. Uiteindelijk belandden ze in Azië, waar ze Goa en Macao stichtten. Na de 

Portugezen gingen de Spanjaarden reizen, met als beroemdste voorbeeld 

Christoffel Columbus, die in 1492 de kusten van het huidige Amerika bereikte. In de 

geschiedenisboeken lezen we dat Columbus ‘Amerika ontdekte’. Indianen zeggen: 

in 1492 ‘ontdekten we Columbus op onze kusten’. De Spanjaarden, veel 

indringender dan  de Portugezen, roofden weg wat ze maar konden vinden aan 

goud en zilver in het continent, en vestigden dan een militair overwicht in 

uitgestrekte gebieden in Noord, Centraal en Zuid Amerika. Tot de komst van de 

Franse en de Engelse kolonisatoren bleven ze de suprematie voeren in het nieuwe 
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continent. De onderdrukking was verschrikkelijk, en werd gerechtvaardigd door de 

stelling dat deze Indiaanse volkeren ‘gered werden’  doordat ze tot het ware geloof 

werden bekeerd. Het heeft 500 jaar geduurd eer duidelijk werd hoe verregaand de 

oorspronkelijke bewoners van de Amerikas geleden hebben onder deze koloniale 

bezetting en uitbuiting. Na de viering van 500 jaar Columbus (in 1992 dus) 

begonnen eindelijk studies te verschijnen die in kaart brachten welke uitroeiing, 

vernedering en culturele aanslag deze koloniale tijd heeft betekend. De delen over 

post-koloniale kritiek in dit boek geven een beeld van de discussie over dit 

verleden en over de eigen identiteit, zoals die vandaag begint vorm te krijgen in de 

vroegere koloniale gebieden van de Amerikas, net zoals dat in andere werelddelen 

gebeurt. 

 

2. tijd en cultuur: 

De negentiende eeuwse theorieën bekeken de andere tradities in de wereld 

in contrast met de onze. Dat uitte zich onder andere in de opvatting dat zij in een 

‘prelogisch’ stadium van de mensheid zouden leven en wij de enige logisch 

denkende mensen zouden zijn. In de visies van onderzoekers zoals Lévy-Bruhl of 

James Frazer aan het einde van de 19de eeuw  vindt men dergelijke visies. Vaak kan 

men zelfs lezen dat beschaving slechts groeide als een uitloper van de herontdekte 

Oudheid (Grieken en Romeinen, later ook het oude Egypte en op een grote afstand 

India en China), die in de koloniale tijd tot de grootste prestaties aanleiding zou 

gegeven hebben. Dergelijke onderzoekers hadden dan zelfs nog sympathie voor 

andere volkeren, wat van de doorsnee burger van rond 1900 niet kon verwacht 

worden. De aankondigingen van de zogenaamde koloniale loterij beeldden zo de 

leden van andere streken van de wereld steevast af als wild, eerder dierlijk en niet 

gestoord door (onze) regels van zedelijkheid. De ‘vaart der volkeren’ zoals die 

getrokken werd gedacht door de unieke kracht en kwaliteit van de westerse 

beschaving had belangrijke elementen, die als voorwaarden voor vooruitgang en 

menselijke verheffing werden gezien. Wij vermelden hierbij vooral: 

-godsdienst als geloof in één bovenmenselijk wezen, dat zich geopenbaard had 

door de mensheid een boodschap (in de vorm van een verhaal over zingeving en 

van geboden) te brengen, 
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-wetenschap als zuiver theoretisch denken dat progressief in de plaats zou komen 

van godsdienst en bijgeloof, 

-technologie die de mens tot heerser over de natuur kon maken en het meest 

sensationeel in industriële en medische toepassingen kon bewonderd worden. 

 

-a- Enkel in de westerse beschaving kwamen deze drie elementen in 

combinatie tot volle ontplooiing, zo heette de triomfalistische boodschap. De 

onderwerping van andere volkeren door de westerlingen werd dan ook als normaal 

beschouwd. Ze werd zelfs als een redding van die andere volkeren voorgesteld. De 

‘theorieën’ die over de mens en de maatschappij ontwikkeld werden waren naïef 

en simplistisch, wat overigens niet verhindert dat een deel ervan nog steeds in de 

media en zelfs aan universiteiten te vinden zijn in onze tijd. Deze ‘theorieën’ 

gebruikten het succesvolle darwinisme van de natuurwetenschappen uit de 

negentiende eeuw en verzonnen er een sociaal-wetenschappelijk luik aan: de mens 

werd gezien als een mechanisch wezen (Comte, la Mettrie), als een chemisch of 

een biologisch wezen (Huxley 1950, recent terug in de voorstellen van 

sociobiologen zoals E. Wilson, 1972). Op een vereenvoudigende wijze uitgedrukt 

zien wij vooral een traditie ontstaan van psychologische, sociale en culturele 

disciplines die zich meer wetenschappelijk gingen noemen naarmate meer 

meetbaarheid kon aangewezen worden in de resultaten, en dat kon dan weer 

naarmate meer structurele kenmerken van het menselijke fenomeen konden 

beschreven worden (Harris, 1968; Suppe, 1977). Dat laatste is een klemtoon die 

rechtstreeks uit de toenmalige natuurwetenschappen werd gehaald. Dat mensen 

groeien en veranderen, en dat evolutie en verandering voor individuen, groepen en 

maatschappijen een integraal onderdeel van de realiteit vormt, wordt daarbij 

vergeten of ‘opgeofferd aan de wetenschappelijkheid’. Een typische houding 

bestaat er dan in om die benaderingen die het minder precies formuleerbare in het 

licht willen brengen (bvb. de psychoanalyse, de waardeonderzoeken, de politieke 

contextualiseringen, de culturele theorieën, enzovoort) af te doen als 

‘onwetenschappelijk’. De lezer kan terecht in de bijlage om een duidelijk beeld te 

krijgen op onze houding en standpunten rond begrippen als wetenschap en 

wetenschappelijkheid. Samengevat, wij streven een zo betrouwbaar mogelijke 

kennis na, en verwerpen tegelijk een simplistische visie op wetenschap die 
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teruggaat op een verouderde en niet meer relevante visie, zoals die op enkele 

voorbeelden uit de natuurwetenschap van de 19de eeuw terugging. 

  

 -b- Een tweede punt dat we hoger aanstipten duidt op de inspiraties en 

intuïties , die we per definitie mee hebben in onze wetenschappelijke arbeid, 

omdat we lid zijn en blijven van een cultuur. Waar men in de 19de eeuw nog dacht 

dat wetenschap de mens vrij zou maken van de beelden, intuïties en dergelijke die 

uit zijn leefwereld stamden, daar wordt dit nu in de antropologie en enkele andere 

menswetenschappen als hopeloos naïef beschouwd. Door denken en door kritisch 

zoeken, maar ook door het open staan voor verschil bij de ontmoeting van andere 

culturele praktijken en inzichten, worden we ons bewust van de eigen inzichten en 

vooroordelen, maar ook van de moeilijkheid om er zelfkritisch mee om te gaan. In 

elk geval weten we in onze tijd dat we die eigen inzichten en vooroordelen niet 

kunnen afleggen om dan als een ‘onbeschreven blad’ en onbevooroordeeld 

tegenover de andere te staan. De opdracht wordt in de zogenaamde kritische 

antropologie van de voorbije twintig jaren geheel anders geformuleerd: hoe kan ik 

‘betrouwbare kennis’ over de andere opbouwen  vanuit een situatie waarin wij 

beiden met vooroordelen elkaar ontmoeten (Pinxten, 1997)? En hoe kan in een 

dergelijke nagenoeg ongrijpbare context vertrouwen tot stand komen tussen de 

onderzoeker en de onderzochte, in het volle besef dat beiden hun verschillen , 

noch hun vooringenomenheid opzij kunnen zetten? Hoe zachtzinnig of ‘wollig’ 

vertrouwen ook mag klinken in een discours over wetenschap, wij zijn ervan 

overtuigd dat het een absolute voorwaarde is om tot betrouwbare kennis te komen 

wanneer we mensen willen onderzoeken.  

 Antropologie heeft hier een belangrijke reeks inzichten voortgebracht, die 

op de mens- en cultuurwetenschappen in hun geheel impact kunnen hebben. 

Zonder dit punt systematisch te behandelen geven we een paar voorbeelden, die 

duidelijk maken wat wij bedoelen.   

Een van de vele voorbeelden wordt aangehaald in een belangwekkend boek van 

Hymes (1981). Een informante van Hymes leverde ongewild de titel voor een van 

zijn boeken door haar uitspraak: ‘In vain I tried to tell you’ (‘tevergeefs probeerde 

ik het u uit te leggen’). De vrouw riep dit uit tegen de antropoloog die met 

schijnbaar wetenschappelijke vragen bleef terugkomen, zoals: ‘wat is de echte, de 
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oudste versie van deze mythe?’ en : ‘Wat geloof je zelf?’. Door de uitspraak van de 

vrouw was de antropoloog in staat om eindelijk in te zien hoezeer hij bepaald was 

in zijn zoeken door de verwarring van zijn eigen categorieën, zoals die bepaald zijn 

door vele eeuwen christelijke invloeden. Dat christendom, dat sterk beïnvloed is 

door wat de theologen of geleerden van deze godsdienst hebben uitgedacht, houdt 

voor dat religie grotendeels samenvalt met geloven (zeker sinds de Inquisitie), en 

dat de oorspronkelijke woorden van God de basis van het geloof moeten vormen, 

en niet de latere foutieve versies of kopieën. Deze godsdienst heeft tot oorlogen en 

rechtspraak geleid vanuit de overtuiging dat de oudste en  ‘dus echte’ woorden van 

de Schepper  konden gekend worden en dus moesten gevrijwaard worden tegen 

vrijere menselijke interpretatie (Armstrong, 2000). Het engagement in deze 

overtuiging is zo groot doorheen de eeuwen dat ze als een onaantastbare waarheid 

werd aanvaard. Bijgevolg werd dezelfde geesteshouding als algemeen menselijk 

beschouwd en bij alle culturele tradities ter wereld vanzelfsprekend verwacht 

(Orye, 2001).  Alleen hadden die anderen het volgens het Christendom verkeerd 

voor, wanneer ze verschilden van de christelijke traditie in praktijken of eventuele 

geloofsovertuigingen. Het duurt tot het einde van de 20ste eeuw vooraleer het 

inzicht daagt en voorzichtig kan geformuleerd worden dat religie heel andere 

vormen kan aannemen dan de christelijke visies van de voorbije vijf eeuwen 

(Pinxten, 2000).  Inderdaad, waarom zou ‘waarheid’ of  ‘de echte, eerste versie’ 

een punt moeten zijn? Slechts in een traditie waar teksten van elkaar gekopieerd 

worden (zoals in onze godsdiensten) is datering en interpretatiemarges op deze 

manier een belangrijk punt. Waarom ook zou geloven een relevante bezigheid 

moeten zijn als het over religie gaat? Kan de antropoloog, en bij uitbreiding de 

sociale wetenschapper en filosoof, zich niet inbeelden dat dit een vreemde 

(exotische?) particulariteit is van de westerse theologisch gekleurde culturele 

invalshoek? Waarom zou iedereen hiermee behept moeten zijn?  Wij hebben in de 

voorbije eeuw langzaamaan geleerd dat in gesproken tradities (en misschien ook in 

sommige van de weinige geschreven tradities) religie een symbolisch spel is dat 

genot, verstrooiing of sociaal samenzijn bevordert, maar niet noodzakelijk iets van 

doen heeft met ‘waarheid’ of ‘geloof’ (Smith, 1979, Pinxten 2000). Waarom moet 

aan een verhaal over intuïties en over de grote vragen een waarheidsclaim 

gekoppeld worden? Is de waarde en de kracht van dergelijke culturele en religieuze 
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fenomenen misschien niet vooral gelegen op het niveau van inspiratie en 

verbeelding, misschien wijsheid, maar niet op dat van kennis? 

 

 Gekoppeld aan deze christelijke invloeden op de mens- en sociale 

wetenschappen zien we in de voorbije eeuwen van kolonisatie een nagenoeg 

ongetemperd geloof in materiële en technologische vooruitgang zich tot een 

krachtige motor van politiek en cultuur ontwikkelen in onze streken. Wij dachten 

alles aan te kunnen: ‘the sky is the limit’, en wetenschap en technologie 

veranderden inderdaad het uitzicht van de wereld. Alleen vergaten wij onderweg 

soms dat wetenschap en technologie mensenwerk blijven. Met andere woorden, 

wetenschap is geen ‘zuiver theoretische kennis’, maar gemaakt door mensen, in 

sociaal-culturele en politieke contexten, en met een foutenmarge. Het 

‘verabsoluteren’ van wetenschappelijke kennis door ze te gebruiken als 

autoriteitsargument (zoals in de veel gebruikte formule: ‘het is wetenschappelijk 

bewezen dat…’)  komt soms neer op het gebruik van wetenschap als een geloof, en 

dat is in elk geval een pervers gebruik. Wij sluiten hiermee aan bij een lange en 

respectabele traditie in het westen, die kennis (en dus ook wetenschap) begrijpt 

als feilbaar, ontstaan in en schatplichtig aan contexten (culturele, sociale, 

historische, politieke kaders) en noodzakelijk onderwerp van argumentatie (en dus 

niet ‘gegeven’ of ‘noodzakelijk waar’). Wij sluiten ons hier aan bij een 

minderheidspositie in de wetenschapsvisies, die wegbreekt van een overwegend 

godsdienstig doordesemende traditie (Perelman & Tyteca, 1957; Toulmin, 2002; De 

Graaf & Maier, 2005). 

 

 -c- Zo komen wij tot een belangrijk effect van de geschetste analyse: 

wanneer wij de menswetenschappen plaatsen in onze eigen cultuurgeschiedenis 

wordt duidelijk hoe wij de andere culturele tradities op een bevooroordeelde 

manier hebben bekeken in het verleden. In de ‘wetenschappelijke’ theorieën die 

wij erover hebben werden zij als het ware buiten de tijd geplaatst. Fabian (1984) 

argumenteert in een ophefmakend boek dat we aan de anderen vanuit onze 

vooropstellingen de tijd hebben ontkend: wij hebben hen als statische culturen 

voorgesteld, daarin gesteund door de zogenaamde wetenschappelijke focus op de 

studie van structurele en onveranderlijke kenmerken. Praktisch betekende dit 
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bijvoorbeeld dat de Britse sociale antropologen gedurende een eeuw als eerste 

stap van een etnografische studie het afstammingssysteem van een volk 

bestudeerden: wie is zoon/dochter van wie, en hoe zijn de huwelijksvoorschriften 

geregeld om de volgende generatie in de gewenste banen te leiden? De opvatting 

stond voor dat deze structuren van verwantschap en afstamming de vaste, eeuwig 

structurerende basis was waarop alle andere culturele fenomenen gegrondvest 

werden. Met andere woorden, morele, politieke, religieuze en zelfs emotionele en 

opvoedingsaspecten zouden maar afgeleiden of bijkomstige culturele fenomenen 

zijn die op de rotsbodem van afstamming en verwantschap werden opgebouwd. 

Niet toevallig werd dit soort benadering beklemtoond in een periode waarin het 

Britse koloniale imperium zijn hoogtepunt  beleefde. Volgens het principe van de 

‘indirect rule’ (het indirecte bestuur: de koloniale machtsstructuur werd bovenop 

de bestaande politieke structuur gezet, waardoor de lokale heersers in dienst van 

Londen bleven verder besturen) was het belangrijk om te weten wat de ‘vaste 

lokale maatschappelijke structuren’ waren, om ze te kunnen onderschikken aan 

het bewind van het imperium. In dat perspectief en met de godsdienstige 

overtuiging dat andere culturen waren blijven ‘stilstaan’ in tegenstelling tot de 

westerse beschaving, leek het vanzelfsprekend om de ‘tijdloze structuren’ in de 

sociale wereld van andere tradities te gaan ontdekken. Het kwam dan ook als een 

schok dat twee niet-Britten die een wereldreputatie hadden opgebouwd in de 

studie van afstamming en verwantschap in de jaren ’80 van de 20ste eeuw na een 

jarenlange onderlinge briefwisseling opriepen om de hele benadering op te doeken. 

Schneider van de Universiteit van Chicago, die zijn carrière bouwde op de studie 

van Amerikaanse verwantschap (Schneider, 1985) en Lévi-Strauss uit Parijs die de 

antropologie ging domineren na 1950 met zijn werk over verwantschap en huwelijk 

(Lévi-Strauss, 1950) voerden gedurende enkele jaren een discussie per brief over 

de vraag naar de grenzen en zelfs naar de zin van de hele onderneming. Een van 

ons kreeg een kopie van de hele briefwisseling en kon daaruit concluderen dat deze 

twee beroemde antropologen besloten dat noch het begrip afstamming, noch de 

biologische of de maatschappelijke begrippen familie, ouder of verwant op een 

ernstige manier doordacht was, zodat de antropologie reeds zou beschikken over 

niet-bevooroordeelde en wetenschappelijk bruikbare begrippen. Bijgevolg moet de 

pretentie van de sociale antropologie om mensen en culturen te begrijpen en 
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vergelijken vanuit de structurele studie van afstamming en verwantschap als 

tijdloze ordenende netwerken als ongefundeerd beschouwd worden. Schneider 

heeft dit in een aantal zeer kritische teksten (ook over zijn eigen vroeger werk) 

beschreven en Lévi-Strauss heeft op hoge leeftijd publiek gezegd dat de uitspraak 

dat we hier met wetenschappelijke  theorieën te maken hebben (met inderdaad 

wiskundige modellen in sommige studies) niet meer is dan ‘des impostures’ 

(bedriegerijen).  

 Wat kunnen we dan wel zeggen? Zijn er dan geen statische culturen? Het 

antwoord luidt zeer waarschijnlijk: neen. Er zijn slechts beschrijvingen waarin wij 

de traditie van de andere niet of foutief begrepen doordat we de verschillen en 

gelijkenissen met de onze niet konden vatten. Bijgevolg hebben we onszelf als 

cultuur-met-tijd (als geschiedenis of onomkeerbare tijd) gezien en de anderen –of 

degenen die wij als verschillend van ons zagen) als tijdloos. Zo kun je lezen over 

andere tradities als ‘cyclisch’ (Eliade) of ‘’prelogisch’ of ‘primitief’. Wat wij, na de 

voorbije periode van zelfkritiek, enkel kunnen en moeten zeggen is dat ze 

verschillen van ons, op een manier die we zelf niet goed kunnen duiden. Een 

alternatief dat wij in dit boek voorstaan is dat ze mogelijks verschillen in de 

manier waarop ze hun verleden beleven en voorstellen. Dat wil zeggen, waar wij 

de tijd en ook het verleden denken als een voortschrijden in een onomkeerbare 

richting van de ‘pijl van de tijd’, verdeeld in allemaal gelijke delen (eeuwen, 

jaren, dagen, enz.) ontwikkelden we een zeer ruimtelijke interpretatie van de 

vierde dimensie. Wij zeggen dan ook dat wij kunnen voor- en achteruit gaan in de 

tijd. Dit is niet de tijd, uiteraard, maar onze opvatting ervan. Die opvatting geeft 

bepaalde mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de aanduiding van tijdsonafhankelijke 

invarianten en de interpretatie van het verleden als geschiedenis. Aan de andere 

kant heeft deze interpretatie sterke beperkingen, zoals het niet precies kunnen 

beschrijven van veranderingen zoals groei, verval of evolutie (Prigogine, 1981). 

Vanuit deze relativering van de eigen diepe intuïties rond tijdsvisies kunnen we nu 

de hypothese vooruitschuiven dat andere tradities misschien wel andere metaforen 

en invullingen van het verleden hanteren. Andere, maar daarom niet minder 

relevante invullingen. Bijvoorbeeld, het Chinese yin-yang principe wil niet enkel 

een structureel principe van tegengestelden in de natuur aangeven, maar vooral 

een dynamisch mechanisme van voortdurende afwisseling van evenwicht en 
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overwicht van tegengestelde krachten (Granet, 1936). Misschien moeten wij dan 

onderzoeken welke verschillende metaforen en begrippen van geschiedenis en tijd 

in verschillende tradities gestalte hebben gekregen, weg van de opvatting dat wij 

geschiedenis kennen en zij niet.  

 

3. cultuur als het superorganische  

Een tweede belangrijk thema dat wij besproken vinden in de culturele 

antropologie is de verhouding tussen twee niveaus van organisatie: het organische 

niveau dat bestudeerd wordt door de biologische wetenschappen, en het sociale en 

culturele niveau. Met dit punt behandelen wij eigenlijk de tweede kritiek die wij in 

de vorige paragraaf vermelden: de kwaal van het reductionisme.  

In de Amerikaanse studie van de vele culturele tradities die in de wereld 

blijven voorkomen kan men in feite over meer dan een eeuw de onbesliste strijd 

zien tussen twee denkscholen (Service, 1989): aan de ene kant die antropologen 

die trachten de sociale en culturele fenomenen te beschrijven vanuit de ‘aard van 

het beestje’ dat de mens zou zijn, en daartoe beroep doen op de 

natuurwetenschappen (en vooral de biologie). Aan de andere kant zijn die 

antropologen die stellen dat taal, sociale afspraken en culturele eigenaardigheden 

zo complex en zo divers zijn in de talloze verschillende verschijningsvormen die we 

hebben kunnen ontmoeten over de voorbije eeuwen, dat de beschrijving in 

biologische termen hopeloos tekortschiet. In feite, beweren de ‘culturalisten’ zoals 

deze laatsten dan genoemd worden, begaan de leden van de andere school de fout 

van het reduceren van een fenomeen van een complexer niveau tot de structuren 

en wetmatigheden van een eenvoudiger niveau.  

De realiteit kan beschreven worden als een hiërarchisch systeem, gaande 

van eenvoudige bouwstenen tot steeds complexere systemen, die samengesteld 

zijn uit bouwstenen van een vorig niveau van complexiteit. Op het onderste niveau 

van de  eenvoudigste verschijnselen vinden wij dan de elementaire deeltjes, dan 

de atomen en de moleculen. Via de cel en de meercellige wezens komen wij zo tot 

de niveaus van biologische organismen. Op nog een hoger niveau van complexiteit 

zien we dan de verschillende planten- en de diersoorten, met de zoogdieren als 

meest complexe wezens (en de mens als voorlopig hoogtepunt). Aan de ene kant 

komt deze hiërarchie overeen met de ordening die in de evolutieleer gehanteerd 



 10

wordt: daar ziet men een toenemende complexiteit optreden in de tijd, naargelang 

de soorten zich ontwikkelden uit vorige stadia van de evolutieketen (Callebaut & 

Pinxten, 1987). Aan de andere kant ziet men, binnen de deelgroep van alle 

dierlijke wezens een hiërarchie van leerprocessen, die zelf ook stijgende 

complexiteit laten zien: de amoebe leert door eenvoudige afweer of aantrekking 

een chemische reactie te ontwikkelen. Lagere diersoorten, zoals insecten en 

ongewervelde dieren, passen zich aan door vastgelegde patronen van reacties toe 

te passen (zogenaamde instincten). Op weer een hoger niveau van complexiteit 

worden deze leervormen aangevuld door imitatie, om ten slotte het cognitieve 

leren te zien verschijnen op het niveau van zoogdieren, en het cultureel en 

zelfkritisch leren bij de menselijke soort (Campbell, 1974). In een dergelijke visie 

op mens en natuur bepleit men dat elk niveau van complexiteit eigen regels en 

vormen kent, die niet of niet volledig op een vorig niveau van organisatie terug te 

leiden is. Het is dan ook verantwoord om de fenomenen op het niveau en in de 

termen van het niveau van complexiteit te bestuderen waar ze voorkomen. De 

fenomenen willen beschrijven in termen van een lager niveau van complexiteit 

wordt dan aangeduid als de fout van het reductionisme. Bijvoorbeeld, een 

reductionist zal zeggen dat mensen rituelen uitvoeren omdat de hormonenspiegel 

in de hersenen dan in evenwicht komt. Het is aantoonbaar dat ritueel gedrag 

angstreducerend werkt en dat uit zich in een bepaald hormonaal evenwicht; dus 

ritueel gedrag is functioneel. De biochemische processen zijn dus een voorwaarde 

voor en hebben impact op de sociale en culturele niveaus, maar de laatste zijn 

complexer dan de eerste.  

Sinds meer dan een eeuw spreken Noord-Amerikaanse collega’s dan ook over 

het niveau van complexiteit van de sociale en culturele fenomenen als het niveau 

van het superorganische (Kroeber, 1917): dat wat in de tijd en in complexiteit na 

en bovenop het organische niveau volgt. Om dit op een adequate manier te 

beschrijven en te verklaren is het raadzaam om het te bekijken alsof het eigen 

wetmatigheden en karakteristieken heeft, die niet volledig of zelfs voldoende 

kunnen beschreven en verklaard worden vanuit onderliggende niveaus. In dit boek 

sluiten we ons aan bij deze denkschool, zij het met een grotere nuance en 

onderbouwing dan bij Kroeber mogelijk was.  
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In een recente tekst pikt Hanson (2004) deze metafoor terug op en spreekt 

over ‘the new superorganic’. Hij verwijst naar de invloed van Internet op de 

vorming en betekenisgeving van wat langzaamaan als een wereldwijd gedeelde, 

complexe en bijzonder immateriële laag van ‘cultuur’ kan aangeduid worden. Via 

de informatietechnologie ontstaat een geheel van codes, inzichten, taaluitingen en 

praktijken van communiceren en interageren die echt gedeeld worden door talloze 

mensen in de hele wereld. Bovendien leggen die mensen hun vorige cultuur niet af 

of worden ze niet volledig opgevoed in deze nieuwe virtuele cultuur. Maar tegelijk 

hebben wel talloze aspecten van die duidelijk niet-organische cultuur (ze is 

virtueel, wat onder andere inhoudt dat een lichamelijke of organische basis in 

leren en wetmatigheden ontbreekt) impact op het sociale en culturele leven van 

talloze mensen, en zullen zij zeker de lokale cultuurvormen ook beïnvloeden. Wij 

kennen nu al turbotaal, gsm-woordenschat en -grammatica,  mondiale stijlen van 

muziek en life-style, mediareligies, elektronische muziek- en literatuuruitgaven, en 

zo verder. Hanson zegt dat deze informatietechnologische cultuurvormen en de 

leervormen die ermee gepaard gaan, een nieuwe en misschien wel de echte 

betekenis zullen geven aan het woord superorganisch. 

 

   

 

4. culturele intuïties 

In de studie van wat wij nu juist als meest complexe niveau van organisatie 

van levende wezens hebben gekenschetst, moeten we nog een belangrijk begrip 

duidelijk maken. Het is een begrip dat niet vaak zal teruggevonden worden in de 

antropologische literatuur, en dat dus als typisch voor de benadering van de 

auteurs van dit boek mag gezien worden. Het gaat over het begrip ‘culturele 

intuïtie’.  

Culturele intuïties of basisintuïties zijn constructies die door de onderzoeker 

gemaakt worden om orde te scheppen in het onderzoeksmateriaal. Ze kunnen wel 

of niet als zodanig beleefd, benoemd en herkend worden door de leden van een 

bepaalde groep of gemeenschap. In de eerste plaats, echter, zijn ze geconstrueerd 

door de onderzoeker, en door haar of hem in het verdere onderzoek voorgelegd 

aan de informanten. Wij geven hierbij in het kader een korte schets van de 
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onderzoeksprocedure van de etnograaf, waarbij culturele intuïtie en wortelprincipe 

als synoniem gebruikt werden: 

De fasen van onderzoek: 

1. in een eerste fase wordt verkennend, algemeen etnografisch 

onderzoek verricht. Alle mogelijke vragen over diverse 

onderwerpen kunnen aan bod komen. Diepgang is niet mogelijk, 

maar er moet een basis van vertrouwen worden gelegd. De 

etnograaf maakt notities van alle waarnemingen en van de 

antwoorden op zijn vragen, en houdt tevens een velddagboek bij 

waarin de eigen gevoelens en gemoedstoestanden dagelijks 

nauwkeurig worden opgetekend. De interpretaties worden, evenals 

de genoteerde ‘feiten’, ter controle aan de informanten 

voorgelegd. 

2. op basis van de algemene gegevens, verzameld in de eerste fase, 

kan –mede onder impuls van de informanten- een scherper omlijnd 

onderzoeksdomein worden afgebakend. Dat gebeurt het best in de 

vorm van een eerste formulering van een culturele intuïtie: de 

etnograaf formuleert een inzicht dat verschillende, schijnbaar 

onsamenhangende observaties of ‘feiten’ met elkaar in verband 

brengt. Soms kan een abstracte en centrale term uit de autochtone 

taal een wortelprincipe of culturele intuïtie uitdrukken. In dat 

geval hebben we te maken met een basismetafoor in de cultuur.  

3. uitgaande van die inzichtelijke hypothese wordt opnieuw, in 

samenwerking met en onder controle van de informanten, 

systematisch ondervraagd en geobserveerd. In dit geval wordt 

volledigheid en verfijning van gegevens en betekenissen 

nagestreefd. In de loop van (dit deel van) het empirisch onderzoek 

zal blijken of de intuïtie juist of fout, diepgaand of oppervlakkig 

was. Wanneer het een goed inzicht betreft, zal het wortelprincipe 

tijdens deze fase systematisch en kritisch bijgesteld en 

geëxpliciteerd worden. De wisselwerking tussen  het inzicht in het 

wortelprincipe en de concrete beschrijving van empirische 

gegevens aan de hand ervan is dialectisch: het principe zoekt als 
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het ware de feiten op en omgekeerd. Anders gesteld, beschrijving 

(feiten) en interpretatie (het principe, de intuïtie) zijn als het ware 

organisch met elkaar verbonden. Op alle niveaus is er voortdurend 

interactie met de informanten: een spiralig proces. 

4. in een laatste fase worden de resultaten van het etnografisch 

onderzoek vergeleken met gegevens over een andere cultuur. Dat 

kan eventueel de cultuur van de etnograaf zijn.  

Uit: Pinxten (1994: 40-41).      

 

 Op deze manier werken de auteurs van dit boek als antropologen. In 

de westerse traditie heeft een van ons op die manier de intuïtie 

‘Godsoogstandpunt’ onderzocht: we beelden ons in dat we ten opzichte van 

onszelf, de aarde en zelfs het universum op een afstand kunnen gaan staan, van 

waaruit we deze fenomenen zouden ‘bekijken’. Wij verbeelden ons dus dat we als 

het ware buiten onszelf kunnen treden om de realiteit te leren kennen; dat is de 

positie tegenover de werkelijkheid die enkel God de Schepper in deze traditie kan 

hebben (Pinxten, 2000). De andere auteur bespreekt de culturele intuïtie in de  

wisselwerking tussen ‘tinku’ en ‘taypi’, twee centrale begrippen uit de 

Aymaratraditie in de Andes. Deze wijzen respectievelijk op het noodzakelijke 

samen optreden van zogenaamde tegengestelde actoren in rituele 

(strijd)ontmoetingen, een inzicht dat op vele lagen van het culturele handelen van 

deze groep kan teruggevonden worden. Een dergelijk voorstel tot begrijpen 

ontmaskert terzelfdertijd de aan Latijns Amerika toegedichte intuïtie van 

‘mestizaje’ (de mestiezenidentiteit) als een ideologie van de nieuwe heersende 

klassen (De Munter, 2004). In een andere bijdrage uit onze onderzoeksgroep wordt 

zo een voorbeeld uitgewerkt van het begrippencluster rond gender bij orthodoxe 

joodse vrouwen in Antwerpen ( Longman, 2004). 

Het is belangrijk te beseffen dat de creatieve inbreng van de onderzoeker in 

het vinden en formuleren van een culturele intuïtie, om die dan vervolgens op zijn 

kracht en relevantie uit te testen, bijzonder belangrijk is. Wij menen dat de 

kwaliteit van een onderzoek zeker en vast mede bepaald wordt door de 

methodische aanpak (i.e., wat de negentiende eeuwse wetenschapsopvatting als 

enige kenmerk van wetenschap voorstond); het werk moet goed, correct en zo 
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streng mogelijk gedaan worden.  Volgens het oordeel van de auteurs van dit boek 

bestaat er echter geen twijfel over dat die kwaliteit nog belangrijker bepaald 

wordt door de relevantie en scherpte van de culturele intuïties die de onderzoeker 

als hypothesen naar voor schuift, op grond waarvan de gegevens die hij of zij vindt 

op een zo indringend mogelijke manier te beschrijven en interpreteren. Zonder 

intuïtie is wetenschap een doodse vorm van beschrijven, en inzichtelijke 

vooruitgang heel beperkt (Hadamard, 1960). Bovendien, -en dat is belangrijk voor 

iedereen die geïnteresseerd is in wetenschappelijke kennis over culturele en 

sociale fenomenen- worden bij het vergelijkend onderzoek rond deze fenomenen 

over verschillende groepen en gemeenschappen heen de culturele intuïties 

opnieuw in de verwerking betrokken.  

    

5. cultuur en structuur: het chiasmamodel 

Als slot van dit hoofdstuk stellen we kort een model voor, dat we reeds 

eerder gebruikten in onze onderzoeksgroep en dat visueel voorstelt welk 

cultuurbegrip we zelf als meest bruikbare en meest correcte concept op dit 

ogenblik beschouwen. Het gaat over het chiasma-model.  Het chiasma-model 

gebruikt een visuele metafoor, die het best tot uiting komt via een hologram. Als 

men het hierbij horende beeld bekijkt, dan ziet men dat de vlindervorm, die kan 

waargenomen worden, steeds verandert. De vlinder strekt zijn vleugels in steeds 

andere richtingen uit, en hij schijnt soms te groeien en verder te reiken en dan 

weer in te krimpen of in een andere richting een vleugel te strekken. In die 

continue reeks van bewegingen nemen we een structuur waar, die door de 

opeenvolgende bewegingen verschijnt of in feite ‘gemaakt’ wordt. Die structuur 

lijkt dus, zo men wil, op een vlinder.  

 

Dit gehele model, dat dus in de eerste plaats bewegingen weergeeft waaruit 

dan een structuur ontstaat, noemen we een chiasma-model (denk aan de Griekse 

letter X, maar dan als een structuur in continue beweging). Culturele fenomenen, 

stellen we, kunnen best via een dergelijke visuele metafoor begrepen worden: het 

zijn geen ‘dingen’ of ‘invarianten’, maar eerder continue complexe processen 

waarin tijdelijke en steeds verschuivende structuren ontstaan en zichtbaar worden. 

In de oude positivistische opvatting werd het culturele fenomeen geïdentificeerd 
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met de (tijdelijke) structuur. Dat kwam omdat men, in die opvatting over 

wetenschap, enkel zocht naar invarianten en dus naar structuur, en daarbij het 

procesmatige en veranderlijke veronachtzaamde of als wetenschappelijk niet 

bestudeerbaar beschouwde. Op een dieper niveau, namelijk dat van de opvatting 

over menselijke kennis, dacht men in onze culturele traditie dat enkel het 

onveranderlijke moest bestudeerd worden om de realiteit te kennen (cf. de kritiek 

van Prigogine in zijn ‘Orde uit de chaos’ op de hele wetenschappelijke 

onderneming, waar we drie eeuwen de  tijd als verandering hebben uitgesloten: 

Prigogine & Stengers, 1981). In de praxiologische en andere meer procesmatige 

visies (vb. ook de ‘performance’ visie van Fabian, 1990) poogt men ook proces, 

gebeurtenis, verandering als belangrijk kenmerk van de realiteit te erkennen en 

wetenschappelijk te beschrijven. In de kennisfilosofie kan men hier denken aan 

werk van Whitehead ( 1919) of later Kuhn (1962, naar Koyré en Bachelard) in de 

wetenschapsfilosofie. Wij opteren voor deze visie en zien culturele fenomenen als 

relatief veranderende verschijnselen, die we slechts adequaat kunnen beschrijven 

als we ook het procesmatige ervan kunnen bestuderen. In dit hoofdstuk nodigen we 

de lezer uit om elk willekeurig cultureel fenomeen te zien en te begrijpen als een 

chiasma, in de in van een (snel of traag) procesmatig gebeuren met een tijdelijke 

structuur. Naargelang het fenomeen kan ‘tijdelijk’ op een langere of kortere 

menselijke of historische tijdsspanne duiden: bijvoorbeeld de grammatica van een 

taal zal honderden jaren of tientallen generaties onveranderd blijven, terwijl de 

modetrends in klederdracht elk seizoen kunnen veranderen. Opvattingen zullen 

enkele jaren meegaan (zoals een identiteitsbeeld, bvb.), maar smaken kunnen 

generaties aangehouden worden.  


