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“Dat de ware Douglas op mag staan”, ver-
zuchtte André Droogers toen hij een studie-
dag over Mary Douglas opende. Daarmee
karakteriseerde hij zowel de complexiteit van
het werk van de Britse antropologe als dit
themanummer van Focaal, want de ene
Douglas is de andere niet.1 De auteurs in dit
themanummer hebben zich door verschil-
lende ‘Douglassen’ laten inspireren.

De veelzijdigheid van het werk van Douglas
is misschien niet zo verbazingwekkend in het
licht van de meer dan veertig jaar die ver-
streek tussen haar eerste en haar meest re-
cente werk: tussen haar artikel uit 1955 over
symboliek bij de Lele, een Afrikaans volk in
wat destijds Belgisch Congo was, en het dit
jaar uitgekomen boek over het fenomeen van
‘goede smaak’. Douglas heeft bovendien bij-
zonder veel geschreven. Vanaf haar eerste
monografie in 1963 werd gemiddeld om de
twee tot drie jaar een nieuw boek gepubli-
ceerd, meestal een monografie, soms een
bundeling van elders verschenen artikelen
(1975, 1982, 1992a, 1996). Daarbij zijn de
boeken die zij met anderen schreef (1979,
1982), en de bundels waarover zij de redac-

tie voerde (1969, 1970, 1982, 1992) nog niet
meegeteld.

De tijdruimte die haar werk bestrijkt en haar
wetenschappelijke produktiviteit kunnen ech-
ter niet helemaal verklaren waarom er in haar
werk meerdere auteurs aan het woord lijken
te komen. Hoe komt het dat iemand die zich
door Purity and danger laat inspireren, geen
enkele affiniteit hoeft te voelen met de sche-
ma’s waarmee Douglas in Natural symbols
samenlevingen en hun kosmologieën ordent?
En hoe komt het dat iemand die op grond
van die twee boeken meende te weten waar
de antropologie van Douglas voor staat, mis-
schien vervreemd door Risk and culture
dwaalt, het boek dat zij tien jaar later met
Aaron Wildavsky over de Amerikaanse
milieubeweging publiceerde?

Douglas heeft haar aandacht in de loop van
haar carrière op wel zeer uiteenlopende ver-
schijnselen gericht. Het is misschien niet zo
vreemd dat een Afrikanist meer geïnteres-
seerd is in een verhandeling over hekserij-
kosmologieën dan over koopgedrag in de
Amerikaanse samenleving, om maar twee van
haar onderwerpen te noemen. Toch is op een
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fundamenteel niveau het centrale thema van
al haar onderzoekingen steeds hetzelfde ge-
bleven. Het object van Douglas’ antropolo-
gie is classificatie: het verschijnsel dat men-
sen vanuit hun wil tot samenleven voortdu-
rend bezig zijn hun sociale relaties en we-
reldbeeld te structureren (cf. Douglas 1996:
126).

Maar de wijze waarop Douglas dat feno-
meen benadert, maakt het blijkbaar moeilijk
haar antropologie in een theoretische stro-
ming te plaatsen. Terwijl de antropologe door
de een als Neo-Durkheimiaan beschreven
wordt vanwege haar visie op de relatie tus-
sen de symbolische en sociale orde (cf.
Tennekes 1982: 33, 63), plaatst een ander
haar vanwege de aard van haar symbolische
analyses bij de Britse neo-structuralisten (cf.
Kuper 1975: 206, 230). Er is echter ook een
Douglas die beweert dat ‘maatschappij’ en
‘cultuur’ beiden abstracties zijn van proces-
sen die in laatste instantie uit individuen be-
staan die zich inlaten met andere individuen
(1973: 190), en een Douglas die Lévi-Strauss
verwijt dat hij zich teveel met de vorm van
symbolen bezighoudt, en te weinig met de
sociale relaties en de ambities van mensen
waarnaar die symbolen verwijzen (Douglas
1975: 140).

Ik zal hier niet proberen Douglas in een
bepaalde stroming te plaatsen, of een over-
zicht van haar werk te geven.2 Dat is gezien
de omvang en complexiteit van haar oeuvre
meer iets voor een biografie dan voor een in-
leiding. Ik zal kort ingaan op enkele kenmer-
ken van haar benadering. Dat zijn achtereen-
volgens de studie van orde middels een stu-
die van wanorde, haar visie op de relatie tus-
sen het sociale en het symbolische, haar con-
centratie op de alledaagse werkelijkheid, en
haar verbinding van wanorde met creativi-
teit. Mogelijk wordt daarmee ook iets ont-
huld over wie de ware Douglas zou kunnen
zijn.

Orde en wanorde

Als de manier waarop mensen al ordenend
hun wereld construeren voor Douglas het
belangrijkste thema is, dan is het belangrijk-
ste kenmerk van haar werk dat zij dat thema
juist vanuit ‘wanorde’ benadert. Chaos vormt
het aanknopingspunt voor een studie van
orde. Wat als ambigu of marginaal, als ano-
malie of als vuil of onrein wordt beschouwd,
leert volgens Douglas iets over wat men als
normaal, als schoon, als rein, als ordelijk
beschouwt. Wat door mensen collectief met
afschuw wordt afgestoten of weggegooid, leert
iets over hoe mensen menen dat hun wereld
eruit hoort te zien. Douglas vestigde er de
aandacht op dat alledaagse ordenende bezig-
heden een morele kwaliteit hebben; dat da-
gelijkse handelingen die niet expliciet als ri-
tuelen worden beschouwd, als rituelen bestu-
deerd kunnen worden (Wuthnow et al. 1984:
84-8). Daarmee maakte zij het antropologisch
perspectief bruikbaar voor de bestudering van
niet alleen de kleinschalige samenlevingen
waarmee antropologen van haar generatie
groot geworden waren, maar ook van de wes-
terse wereld. Zelf stapte zij van de symboli-
sche classificaties van de Lele, en via voor-
stellingen over onreinheid, over op zulke uit-
eenlopende zaken als grappenmakerij, het
temmen van dieren, het verschil tussen ont-
bijt en diner of tussen jazz en soul, risico-
bepaling en de geschiedschrijving van mid-
deleeuwse lepra-epidemieën en wat dies meer
zij.3

Als goede leerling van Evans-Pritchard ver-
werpt Douglas het onderscheid tussen primi-
tieve cognitieve stijlen en het moderne den-
ken dat sinds Lévy-Bruhl de sociale weten-
schap domineerde. Maar Evans-Pritchard
wilde vooral de rationaliteit van niet-westerse
wereldbeelden laten zien. Douglas’ motiva-
tie is een andere. Zij grijpt de claim van de
westerse wetenschap op objectieve en ware
ordeningen van de werkelijkheid aan om die
wetenschap als een symbolisch systeem te
analyseren. Met andere woorden, Durkheim
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wordt toegepast op de westerse samenleving:
wat een samenleving als heilig en onaantast-
baar beschouwt, verwijst immers bij uitstek
naar fundamentele sociale relaties.

Dat neemt niet weg dat het haar zelf niet
altijd lukt om westerse en ‘primitieve’ samen-
levingen op gelijke voet te benaderen. Korte
tijd na de publikatie van Purity and danger
constateerde Douglas al dat er toch een fun-
damenteel onderscheid tussen primitieve cul-
turen en de westerse wereld is. Mensen in
primitieve samenlevingen stellen volgens
haar alles in het werk om ervaringen, of die
nu betrekking hebben op de kosmos of op hun
sociale relaties, in een enkele symbolische
ordening onder te brengen. De westerse cul-
tuur zou echter worden gekenmerkt door een
toenemende specialisatie van kennisgebieden,
en door de principiële bereidheid om alle
(axiomatische) uitgangspunten steeds op-
nieuw aan onderzoek te onderwerpen: “Any
culture which allows its guiding concepts to
be continuously under review is immune from
cosmological pollution” (Douglas 1975: 57-
8).

Dit inzicht verklaart mogelijk waarom
Douglas het moderne taalgebruik heel anders
evalueert dan het spreken in primitieve cul-
turen: het eerste zou dienen om bestaande
denkcategorieën te herzien en verbeteren, ter-
wijl het laatste zou dienen om de sociale struc-
tuur te versterken (Wuthnow et al. 1984: 105-
6). Misschien verklaart het ook waarom
Douglas de vrees voor milieuvervuiling, die
groepen mensen in Amerika vanaf het einde
van de jaren zestig tot het midden van de ja-
ren zeventig in hun greep hield, liever rela-
teert aan de organisatorische problemen van
milieugroepen, dan aan grootschalige proces-
sen van nationale of globale sociale verande-
ringen (ibid.: 94-7).

We moeten ons dan ook afvragen of het ei-
genlijk wel mogelijk is het probleem van clas-
sificatie in complexe samenlevingen op een-
zelfde wijze te benaderen als in de kleinscha-
lige samenlevingen van het soort waar
Douglas en haar generatiegenoten hun eer-

ste veldwerkervaringen opdeden. Duidelijk is
dat een studie van de relatie tussen de sociale
en symbolische structuur in een complexe
samenleving als de westerse een extra pro-
bleem oplevert. In zo’n samenleving is het
immers veel moeilijker een context af te ba-
kenen waarbinnen mensen - als individuen
die zich met andere individuen inlaten, zoals
zij dat stelt - met elkaar een sociale en sym-
bolische orde zouden construeren. Dit is be-
langrijk omdat Douglas het standpunt hul-
digt dat denkbeelden, kosmologische orde-
ningen en voorstellingen slechts bestudeerd
kunnen worden in hun sociale context. Ster-
ker nog, ze verwerpt haar eigen eerdere sym-
bolische analyses, voor zover daarin geen re-
latie werd gelegd met het sociale leven van
de mensen die die symbolen produceren
(Douglas 1975: 144).

De relatie tussen sociale orde en
kosmologie

Volgens Douglas is de relatie tussen de so-
ciale en symbolische orde overigens ook in
kleinschalige samenlevingen zeer complex.
Zij beschrijft kosmologische en religieuze
vormen wel als uitdrukking van de sociale
werkelijkheid, maar zegt daarmee niet te be-
doelen dat de sociale orde het fundamentele
verschijnsel zou vormen, en de symbolische
orde slechts een afgeleid verschijnsel zou zijn
(Douglas 1973: 190). Een symbolisch systeem
heeft volgens haar niet alleen een expressieve
maar ook een instrumentele functie. Door de
projectie van de morele orde op het univer-
sum proberen mensen elkaar te beïnvloeden
en te controleren, daar bovennatuurlijke
krachten gedrag zouden sanctioneren
(Douglas 1966: 3).

De term ‘uitdrukking’ impliceert ook het
idee van een medium: de betekenis van iets
wordt door iets anders overgebracht. Maar,
zo zegt ze, neem nu eens een ontmoeting.
Staat een handdruk voor een verbale groet,
of is het omgekeerde het geval? Beiden druk-
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ken vriendschap uit, maar dat geldt voor meer
activiteiten, die bovendien niet alleen vriend-
schap uitdrukken, maar die vriendschap ook
inhouden. De idee dat de betekenis van het
een in het ander zou liggen moet aan de kant
worden gezet. “The solution is (...) to take
all the expressions of the situation, at all le-
vels, as equally contributing to it, making it
actual” (Douglas 1966: 118).

Met dat standpunt overstijgt Douglas de
tegenstelling tussen Durkheim, die de sociale
oorsprong van alle logische denken postu-
leerde, en Lévi-Strauss, die logische structu-
ren terugbracht tot universele onbewuste im-
pulsen van de menselijke geest (Douglas
1973: 34; cf. Lemaire 1976: 350 ff.; cf. Dries-
sen & De Jonge 1994: 13).

De noodzaak om alle uitdrukkingen van een
situatie op alle niveaus in de analyse te be-
trekken, maakt nog meer duidelijk hoe com-
plex zo’n analyse in de context van groot-
schalige processen in moderne samenlevin-
gen wel niet moet zijn. Maar Douglas laat
zich er gezien haar stroom van essays over
fenomenen in de westerse wereld niet door
afschrikken. Haar redding is dat zij zich
vooral richt op de alledaagse werkelijkheid
en de beweegredenen van gewone mensen,
een oriëntatie die zij zelf overigens aan haar
leermeester Evans-Pritchard toeschrijft
(Douglas 1980a: 13). Haar overtuiging is dat
sociale relaties en kosmologische ordeningen
worden uitgedrukt en geconstitueerd in theo-
logische opvattingen en filosofische uitingen,
zowel als in zulke banale zaken als het om-
gaan met menselijke uitwerpselen, lichame-
lijke beeldspraak, de angst voor vergiftiging
en besmetting et cetera. Eigenlijk moet ik hier
zeggen dat zij juist in dergelijke banale za-
ken worden uitgedrukt en geconstitueerd,
want het lichaam is volgens Douglas door zijn
complexe en afgebakende structuur bij uit-
stek geschikt om als ‘natuurlijk’ model voor
de samenleving te dienen. Sociale dwang kan
bij voorbeeld worden uitgedrukt in lichaams-
controle. Het bewaken van de grenzen van
de groep kan worden uitgedrukt in het bewa-

ken van de grenzen van het lichaam: van wat
erin komt en wat eruit gaat. In een meer ac-
tieve formulering: mensen gebruiken de din-
gen van het lichaam om hun sociale ervarin-
gen te ordenen (Douglas 1975: 53). Anders
dan de antropologie van haar meer filosofisch
ingestelde collega’s zit de antropologie van
Douglas mensen dicht op de huid.

Een inductieve stijl

Daarmee is tevens gezegd dat men voor over-
koepelende sociologische filosofieën niet bij
Douglas terecht kan. Zij construeert geen
abstracte analytische modellen om die ver-
volgens met treffende voorbeelden te illus-
treren, maar zoekt vanuit specifieke maat-
schappelijke fenomenen naar meer algemene
theorieën (Wuthnow et al. 1984: 78). Dat
maakt haar werk soms lastig te lezen, alleen
al omdat die fenomenen zelden voor één uit-
leg vatbaar zijn.

De studie waarin zij onder meer haar meest
abstracte bijdrage aan de sociale wetenschap
uiteenzet, het grid-group model, is een mooi
voorbeeld van deze inductieve stijl (Douglas
1973). Heel globaal gesteld classificeert het
model sociale relaties op basis van de druk
die mensen op elkaar uitoefenen. Er worden
twee vormen van sociale controle onderschei-
den, die de twee assen vormen waartegen sa-
menlevingen kunnen worden afgezet. Het
model zelf komt elders in dit themanummer
nog uitgebreid aan de orde. Hier gaat het om
de lijn van het betoog waarin het model wordt
ontwikkeld. De eerste stap is een beschrij-
ving van het model in de context van de so-
cialisatie van het individu. Vervolgens pro-
beert Douglas er het etnografisch materiaal
dat haar ter beschikking staat mee te rang-
schikken. In vijf bladzijden maken we ken-
nis met de Tallensi in Ghana, en met de his-
torische invloeden van het kolonialisme, van
Arabische oorlogen en van slavenhandel op
tribale samenlevingen. We lezen over hekse-
rij als idioom voor uitstoting, Big Men
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societies in Nieuw-Guinea, de formulieren en
parkeermeters waaraan Londenaren onder-
worpen zijn, Angelsaksische bloedwraak en
Noorse sagen. Dan zijn de vier typen samen-
levingen met voorbeelden ingevuld, maar het
zal nog bijna honderd bladzijden duren voor
de typologie in meer abstracte termen en met
omschrijvingen van de bijbehorende kosmo-
logieën wordt gepresenteerd.

Bij de veelvormigheid en complexiteit van
de werkelijkheid die Douglas wil beschrijven,
is het niet zo verwonderlijk dat zulke induc-
tieve redeneringen op abstract niveau tot in-
consequenties en tegenstrijdigheden leiden.

Wanorde als creatieve kracht

Douglas’ analyse in Natural symbols is be-
doeld om verschillen in denkwerelden - de
mate waarin een samenleving ambivalenties
en deviantie, kortweg ‘wanorde’ tolereert -
te kunnen koppelen aan bepaalde vormen van
sociale relaties. Zij hoopt dat haar model een
voorspellende waarde heeft: als sociale rela-
ties op een bepaalde manier veranderen, zou
men specifieke veranderingen in de kosmo-
logie kunnen verwachten.

Uit de antropologische praktijk blijkt ech-
ter dat als men processen van maatschappe-
lijke verandering niet alleen wil beschrijven
maar ook verklaren, dit model niet voldoet.
De hamvraag is waarom bepaalde individuen
de bestaande sociale structuur ter discussie
gaan stellen en hoe zulke mensen een machts-
basis creëren op grond waarvan ze dat kun-
nen doen (Zie Van Dijk in dit themanummer).
De pogingen van Douglas om in latere pu-
blikaties, in het bijzonder in In the active
voice (1982), haar model zo te verfijnen dat
het plaats biedt aan het handelende individu
zijn weinig geslaagd. De lijnen waarlangs het
model geconstrueerd is, langs assen van so-
ciale controle, zorgen ervoor dat er binnen
de grid-group typologie per definitie geen
centrale plaats is voor een andere vorm van
macht dan die in de sociale orde resideert.

Maar er is een andere Douglas, die van
Purity and danger en van sommige scherp-
zinnige essays in Implicit meanings, die on-
recht wordt gedaan als men beweert dat macht
volgens haar slechts een afgeleide is van de
sociale structuur. De kern van haar betoog in
Purity and danger is dat macht evengoed
resideert in dat wat door die ordening tot
wanorde is benoemd: in wat buiten de gren-
zen van die ordening ligt en in die grenzen
zelf. Omdat de fundamentele behoefte van
mensen aan ordening Douglas’ uitgangspunt
is, benoemt ze die macht als ‘gevaar’: “To
have been in the margins is to have been in
contact with danger, to have been at a source
of power” (Douglas 1966: 97). Die macht is
niet alleen negatief. De macht van het mar-
ginale en het ambigue, van dat wat poten-
tieel deel uitmaakt van een andere ordening,
maakt verandering, creativiteit en vruchtbaar-
heid mogelijk. Volmaakte ordening is star en
dood en ontkent de paradox dat vorm zowel
bedreigd wordt door vormloosheid als daar-
uit wordt gecreëerd:

“Thus a cycle has been completed. Dirt was
created by the differentiating activity of mind,
it was a by-product of the creation of order.
So it started from a state of non-differentia-
tion; all through the process of differentiating
its role was to threaten the distinctions made;
finally it returns to its true indiscriminable
character. Formlessness is therefore an apt
symbol of beginning and of growth as it is of
decay. (...)

But it is from its first phase that it derives
its force. The danger which is risked by
boundary transgression is power. Those
vulnerable margins and those attacking forces
which threaten to destroy good order repre-
sent the powers inhering in the cosmos. Ritual
which can harness these for good is
harnessing power indeed.

So much for the aptness of the symbol itself.
Now for the living situations to which it
applies, and which are irremediably subject
to paradox. The quest for purity is pursued
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by rejection. It follows that when purity is
not a symbol but something lived, it must be
poor and barren. It is part of our condition
that the purity for which we strive and
sacrifice so much turns out to be hard and
dead as a stone when we get it” (Douglas
1966: 161).

Het ultieme probleem voor de homo struens,
de ordenende mens, is dat de enig juiste struc-
tuur waarnaar hij snakt onbestaanbaar is. De
dynamische werkelijkheid ontsnapt, gelukkig,
aan alle door mensen geconstrueerde orde-
ningen.

Douglas kan niet verweten worden dat ze
geen oog zou hebben voor de geconstrueerd-
heid van sociale relaties en wereldbeelden,
voor de tegenstrijdigheden die daaruit voort-
vloeien en voor het potentieel van verande-
ring dat daarin besloten ligt. Men kan haar
hoogstens verwijten dat ze er niet in is ge-
slaagd de dynamiek in haar eigen ordenende
activiteiten de plaats te geven die deze toe-
komt.

De ware Douglas

Hierboven zijn tenminste drie verschillende
Douglassen naar voren gekomen, voldoende
om de bekende quiz te kunnen organiseren.
Er is de Douglas die aan de hand van verge-
lijkingen van de meest uiteenlopende ver-
schijnselen uit tal van samenlevingen het fe-
nomeen van het ordenen zelf onderzoekt. Er
is een tweede Douglas die binnen een be-
paalde culturele context - de Lele, de joodse
cultuur, milieugroepen in Amerika - zoekt
naar de basisstructuren waarmee die werke-
lijkheid geordend wordt. Dit is de antropo-
loog die de ordeningen van anderen tracht te
ontdekken. En er is de zelf ordenende
Douglas, die op basis van een vergelijking
van verschillende samenlevingen fundamen-
tele variabelen probeert te identificeren op
grond waarvan men uitspraken kan doen over
kosmologische oriëntaties.

Het is zeker niet zo dat deze drie persona-
ges verschillende stadia in de ontwikkeling
van Douglas’ antropologie aangeven. Toege-
geven, de eerste twee waren er voordat
Douglas zelf haar abstracte classificatie-
schema’s ontwikkelde. Maar vanaf Natural
symbols kenmerkt haar carrière zich door een
parallelle preoccupatie met alle thema’s. In
Thought styles vinden we het schubdier van
de Lele weer terug naast de voedselvoor-
schriften van Leviticus, een typologie van
koopgedrag naast een verhandeling over
grappen en vulgair gedrag. Daarmee is niet
gezegd dat haar antropologie zich niet ont-
wikkeld heeft. Een kenmerk van Douglas is
juist dat zij er niet voor schuwt haar eigen
analyses en conclusies steeds opnieuw kritisch
onder de loep te nemen. Dat leidt vooral tot
verfijningen van haar modellen, en toepas-
singen op immer andere fenomenen.

Het ligt voor de hand te stellen dat geen
van de drie de ware Douglas is. Zij vormen
immers verschillende uitwerkingen van een-
zelfde gedrevenheid: het fenomeen van het
menselijk ordenen te begrijpen. Als er een
ware Douglas benoemd moet worden dan is
dat de antropoloog die zich erover verwon-
dert hoe mensen tegenover dreigende chaos
en het besef van de gekunsteldheid van hun
constructies eenheid creëren in hun lichame-
lijke, sociale en symbolische beleving.

Op haar antropologie is zoals we hebben
gezien het een en ander af te dingen. Haar
eigen classificaties laten weinig ruimte aan
het individu als handelend subject; ze heb-
ben te weinig verklarende waarde voor
veranderingsprocessen; en er is een probleem
met de afbakening van de sociale context
waarbinnen men vergelijkingen tussen sociale
en symbolische structuren uit kan voeren.
Deze kritieken betreffen echter precies de drie
kernthema’s van de antropologie als zodanig:
de relatie tussen individu en samenleving, het
probleem van sociale verandering, en de re-
latie tussen sociale structuur en denkwereld,
tussen onder- en bovenbouw. Men kan zich
afvragen welke antropologie wel pretendeert
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een geïntegreerde visie op deze drie vlakken
te presenteren. In de antropologie van
Douglas is het in ieder geval aantrekkelijk
dat de worsteling met deze drie fundamen-
tele thema’s zo expliciet aanwezig is.

Mij stoort het persoonlijk niet dat de com-
plexiteit en tegenstrijdigheden van de sociaal-
culturele werkelijkheid die mensen met hun
voortdurend ordenen scheppen, in het werk
van Douglas weerspiegeld worden. Voor mij
ligt de centrale aantrekkingskracht van haar
werk juist in het feit dat zij ambiguïteit en
tegenstrijdigheden niet uit de weg gaat, maar
deze tot haar centrale onderwerp van studie
heeft gemaakt. En ik bewonder haar erom dat
zij daarbij meer dan menig ander antropo-
loog de vanzelfsprekendheden, de heilige
waarden binnen de eigen samenleving aan
de orde stelt.

Over de bijdragen

De vijf hier opgenomen artikelen zijn allen
bewerkingen van lezingen op de studiedag.
Het is duidelijk dat zo’n beperkte bundeling
onmogelijk recht kan doen aan Douglas’
werk. Dat was ook niet de bedoeling van de
respectievelijke auteurs. Zoals dat bij sym-
posia gaat, heeft elke auteur elementen ge-
kozen die hem boeiden of inspireerden, of
juist ergerden, en daar zijn verhaal omheen
geweven.

Niettemin komen centrale aspecten van het
werk van Douglas in deze verzameling toch
terug. Dat geldt bij voorbeeld voor de maat-
schappelijke verschijnselen die de auteurs
analyseren. De gekozen onderwerpen laten
evenveel variatie zien als de thema’s waar-
aan Douglas in haar loopbaan aandacht be-
steedde: wat hebben de antropoloog als
trickster, sjamanisme en cliniclowns, de
joodse kalender, de heidense profeet Bileam,
wedergeborenen in Malawi, en werklozen-
culturen in Nederland ten slotte met elkaar
te maken? Ook passen de auteurs, geheel in
lijn van Douglas, verschillende vormen van

vergelijking toe. De vergelijking van een Afri-
kaans sjamanistisch ritueel met het optreden
van een cliniclown op een kinderafdeling van
een Nederlands ziekenhuis, beantwoordt aan
Douglas’ doelstelling om westerse fenome-
nen op gelijke voet met niet-westerse feno-
menen te behandelen. Het artikel van Meijers
laat een vergelijking van ordeningen binnen
een samenleving zien: de joodse kalenders-
tructuur wordt in verband gebracht met de
structuur van een deel van de Heilige Schrift
en de twaalf stammen van Israël. En de bij-
dragen van Van Dijk en De Wolf hebben als
onderwerp de systematische vergelijking van
samenlevingen of categorieën mensen naar
hun sociale context en bijbehorende kosmo-
logie.

De Douglas van Henk Driessen en Ria Reis
is die van de creatieve kracht van marginali-
teit en wanorde. Hun bijdragen laten ook zien
dat de antropologie zelf deel uitmaakt van de
dynamiek tussen orde en wanorde. Driessen
richt zich daarbij op het ambigue karakter
van de antropologische onderneming, met
name in het veld. Reis gaat juist in op de be-
hoefte van de antropoloog om ordening aan
te brengen in onordelijke zaken. Beide au-
teurs maken daarbij gebruik van een essay
over grappenmakerij dat Douglas kort na
Purity and danger schreef (opgenomen in
Douglas 1975).

Driessen werd door dit essay geïnspireerd
tot een overpeinzing van humoristische as-
pecten van de antropologie. Hoewel humor
traditioneel een gerespecteerd onderwerp van
onderzoek vormt, zo stelt hij, schrijven an-
tropologen over het algemeen weinig humo-
ristisch over hun werk. Dat is verwonderlijk
omdat antropologie en humor veel met elkaar
te maken hebben. Antropologie maakt bij
voorbeeld bij uitstek de arbitraire aard van
sociale relaties en denkwerelden expliciet, net
zoals humor dat kan doen. Het veldwerk is
een bron van humor en lachen vanwege de
komische situaties die naar aanleiding van
communicatieproblemen ontstaan. De ambi-
valente verhouding tussen antropoloog en



14

informanten wordt bovendien niet zelden
door schertsrelaties hanteerbaar gemaakt.
Driessen probeert een antwoord te geven op
de vraag waarom deze humoristische aspec-
ten in etnografische verslagen meestal ver-
huld worden en slechts in de wandelgangen
worden verteld; en waarom de antropologen-
gemeenschap wanneer er wel over geschre-
ven wordt, zulke verslagen niet onverdeeld
positief ontvangt. Met behulp van het beeld
van de antropoloog als trickster laat Driessen
zien hoe humor in de twee sociale contexten
waarin antropologen zich professioneel be-
wegen, het onderzoeksveld en het thuisveld,
een heel andere betekenis krijgt. Wat Mary
Douglas over de functie van humor in tribale
samenlevingen schreef, blijkt grotendeels op
te gaan voor de sociale dynamiek van de
antropologengemeenschap zelf.

Reis gaat in haar bijdrage in op de beschul-
diging van Taussig dat antropologen vanuit
hun eigen preoccupatie met structuren
sjamanistische genezing interpreteren als een
ordenende kracht. Sinds Lévi-Strauss’ ana-
lyse van het lied van de Cuna sjamaan wordt
de geneeskracht van dergelijke genezers toe-
geschreven aan de betekenisgeving die zij
verschaffen, en de positieve psychosomatische
invloed die zij daarmee uitoefenen. Volgens
Taussig berust de kracht van de sjamaan ech-
ter op zijn vermogen om wanorde op te roe-
pen. Reis onderzoekt hoe zoiets genezend kan
werken voor wie in acuut lijden verkeert.
Volgens haar ontsnapt Douglas met haar be-
grip van wanorde als creatieve kracht aan
Taussigs kritiek. Alleen heeft Douglas dit
perspectief niet toegepast op genezings-
rituelen. Voor de genezende werking van
wanorde gaat Reis daarom te rade bij
Douglas’ visie op grappenmakerij. Met een
beschrijving van een Afrikaans sjamanistisch
ritueel en het westers fenomeen van de
cliniclown onderzoekt zij vervolgens hoe het
oproepen van wanorde genezend kan werken.

In het artikel van Daniël Meijers komt
vooral de tweede Douglas, die van de meer
klassieke symbolische analyse, naar voren. De

titel van Meijers bijdrage verwijst overigens
niet naar Douglas’ analyse van maaltijden,
maar naar de manier waarop Douglas haar
analyses uitvoert. Sinds haar analyse van bij-
belse voedselverboden in Purity and danger
heeft het joodse denken haar beziggehouden.
Meijers’ ontdekking van een structuur in dat
denken - niet gebaseerd op binaire opposi-
ties, maar op een combinatie van de getallen
7 en 12 - werd door haar dan ook verwel-
komd. Terwijl Meijers deze ‘sleutel’ bloot-
legde in het kalenderjaar en de bijbehorende
feesten, probeerde Douglas haar toe te pas-
sen op het boek Numeri van de Pentateuch.
Meijers geeft een grondige kritiek op de ma-
nier waarop ze haar these presenteert. Aller-
eerst laat hij zien dat haar analyse minder
vernieuwend is dan zijzelf meent, en dat zij
vanwege de complexiteit van het materiaal
de grote lijnen van haar betoog onmogelijk
door kennis van zaken kan onderbouwen. In
zijn artikel komt het duidelijkst naar voren
dat een inductieve stijl, die bedoeld is om
dicht bij de werkelijkheid van gewone men-
sen te blijven, paradoxaal genoeg ook kan
uitlopen op een negeren van de visie die men-
sen zelf op die werkelijkheid hebben. Daar-
mee snijdt Meijers een fundamenteel pro-
bleem, de relatieve waarde van de antropolo-
gische interpretatie, aan. Zijn bijdrage maakt
duidelijk dat haar interpretaties van etnogra-
fisch materiaal zeer nauwkeurig op waarde
moeten worden geschat, voor men iets kan
zeggen over de grote lijnen van haar betoog.

De zelf ordenende Douglas komt vooral in
de bijdragen van Rijk van Dijk en Jan de Wolf
naar voren. Het artikel van Van Dijk onder-
zoekt de grenzen van de bruikbaarheid van
haar grid-group model. Aan de hand van de
belangrijkste kritieken toont hij aan dat de
rehabilitatie van het individu als actief, han-
delend en manipulatief subject, waarmee
Douglas in de jaren tachtig haar model ver-
fijnde, onvoldoende is om veranderings-
processen te kunnen verklaren. Wat volgens
hem ontbreekt is een notie van macht zoals
Foucault die heeft ontwikkeld. De centrale
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vraag van het artikel is op welke wijze er,
gegeven het bestaan van bepaalde sociale con-
trole mechanismen in de samenleving, ver-
anderende percepties van bewegingsvrijheid
c.q. disciplinering op gang kunnen komen,
gericht op het individuele lid van de samen-
leving. Die vraag refereert aan Foucaults ana-
lyse van het ontstaan van een nieuw vertoog
van deviantie in de zeventiende eeuw, waar-
bij grote groepen mensen die als maatschap-
pelijk onnut werden beschouwd in inrichtin-
gen werden opgeborgen. Maar Van Dijks
vraag heeft tevens betrekking op zijn eigen
onderzoek naar de ontwikkeling van puri-
teinse bewegingen in Afrika. Hij vergelijkt
de winst van de twee onderscheiden benade-
ringen van Douglas en Foucault voor een
analyse van dergelijke bewegingen. Hoewel
men vanwege de preoccupatie in dergelijke
bewegingen met reiniging juist de bruikbaar-
heid van Douglas’ theorieën zou verwachten,
blijkt Foucaults concept van een technology
of the self uiteindelijk meer verklaring te
kunnen bieden.

De Wolf kiest een heel andere invalshoek.
Hij onderzoekt vooral de mogelijkheden van
het model, en vraagt zich daarbij af hoe het
komt dat het in de Nederlandse antropologie
zo weinig volgelingen heeft gemaakt, terwijl
het buiten de antropologie wel navolging heeft
gevonden. Net als Van Dijk liep hij bij de
analyse van zijn veldwerkmateriaal met be-
trekking tot veranderingsprocessen in Afrika
op tegen de te formele en rigide structuur van
Douglas’ grid-group model. De verfijningen
die Douglas met het oog op de analyse van
westerse fenomenen later aanbracht helpen
weinig als men verandering in tribale samen-
levingen wil verklaren. De Wolf wijt dit aan
de westers etnocentrische voorstellingen over
de relatie tussen individu en groep die aan
het model ten grondslag zouden liggen. Hij
laat echter ook zien dat het model wel dege-
lijk inspireert tot nadenken over de relatie
tussen bepaalde organisatorische aspecten van
een groep en daaraan gekoppelde voorstel-
lingen. Zo geeft hij weer hoe Boon het model

toepaste op de reactie van Engelse biologen
op de herontdekking van de wetten van Men-
del, en deze daardoor verschillende cognitieve
stijlen wist te onderscheiden. Ook kon hij er
een ideaal-typische dynamiek van een
wetenschapsprogramma mee beschrijven. Als
tweede voorbeeld van een toepassing van het
model in de Nederlandse context beschrijft
De Wolf de typologie van Engbersen over de
beleving van langdurige werkloosheid. De
Wolf geeft kritische aanvullingen, maar toont
tevens aan dat het model toch ook mogelijk-
heden biedt om tot nieuwe inzichten over
maatschappelijke verschijnselen te komen.
Contradicties en tegenstrijdigheden, en de
confrontatie van analytische constructies met
de veelvormige werkelijkheid prikkelen im-
mers tot verdere analyse.

Alleen al daarom is Douglas’ antropologie
de moeite waard. Haar antropologie benadert
dat wat zij bestudeert, de fundamentele be-
hoefte van mensen aan ordening en de ex-
ploratie van de grenzen van die ordening.

Noten

1. Deze studiedag vond plaats op 14 februari
1995 en werd georganiseerd door de Vereni-
ging voor CA/NWS van de Nederlandse Ver-
eniging voor Maatschappij- en Cultuur-
wetenschappen. André Droogers zat de stu-
diedag voor.

2. Zie Wuthnow et al. (1984) voor een kritische
beschouwing over Douglas’ werk, onder an-
dere over de invloed van Durkheim en het
structuralisme op haar werk en, in vergelij-
king met het werk van Berger, Foucault en
Habermas, over de betekenis van haar werk
voor de sociale wetenschappen.

3. Op het laatste thema na, dat te vinden is in
een publikatie uit 1992, komen al deze onder-
werpen aan de orde in Implicit meanings, een
bundeling van artikelen en essays die zij tus-
sen 1955 en 1972 schreef. In het in deze bun-
del opgenomen artikel uit 1970, ‘Environ-
ments at risk’ (pp. 230-48) richt zij haar blik
al op milieuproblematiek.



16

Literatuur

Driessen, H. & H. de Jonge (red.) 1994. In de ban
van betekenis. Proeven van symbolische antro-
pologie. Nijmegen: Sun.

Douglas, M. 1955. Social and religious symbolism
of the Lele. Zaïre 9(4): (opgenomen in Douglas
1975: pp. 9-26).

Douglas, M. 1963. The Lele of the Kasai. Oxford:
Oxford University Press.

Douglas, M. 1966. Purity and danger: an analysis
of the concepts of pollution and taboo. London:
Ark paperbacks (1984).

Douglas, M. 1973. Natural symbols: explorations
in cosmology. London: Barry & Jenkins.

Douglas, M. 1975. Implicit meanings: essays in
anthropology. London: Routledge and Kegan
Paul.

Douglas, M. 1980a. Evans-Pritchard. Isle of Man:
Fontana Paperbacks.

Douglas, M. 1980b. The world of goods. New
York: Basic Books.

Douglas, M. 1982. In the active voice. London:
Routledge and Kegan Paul.

Douglas, M. 1986. Risk acceptibility according
to the social sciences. London: Routledge and
Kegan Paul.

Douglas, M. 1987. How institutions think. London:
Routledge and Kegan Paul.

Douglas, M. 1992a. Risk and blame. Essays in
cultural theory. London & New York: Routledge.

Douglas, M. 1992b. Objects and objections.
Toronto: Victoria College in the University of
Toronto (Toronto Semiotic Circle Monograph
Series 9).

Douglas, M. 1993. In the wilderness. The doctrine
of defilement in the book of numbers. Sheffield:
JSOT Press.

Douglas, M. 1996. Thought styles. Critical essays
on good taste. London: Sage.

Douglas, M. & B. Isherwood 1979. The world of
goods: towards an anthropology of consump-
tion. London: University of California Press.

Douglas, M. & A. Wildavsky 1982. Risk and cul-
ture. An essay on the selection of technological
and environmental dangers. Berkeley: Univer-
sity of California Press.

Douglas, M. (ed.) 1970. Witchcraft accusations
and confessions. London: Tavistock Publica-
tions.

Douglas, M. (ed.) 1982. Essays in the sociology
of perception. London: Routledge and Kegan

Paul.
Douglas, M. & P. Kaberry (eds.) 1969. Man in

Africa. London Tavistock.
Douglas, M. & D. Hull (eds.) 1992. How classifi-

cations work. Edinburgh: Edinburgh University
Press.

Kuper, A. 1975. Anthropologists and anthropo-
logy. The British School 1922-1972. Harmonds-
worth: Penguin Books.

Lemaire, T. 1976. Over de waarde van kulturen.
Baarn: Ambo.

Tennekes, J. 1982. Symbolen en hun boodschap:
een inleiding in de symbolische antropologie.
Assen: Van Gorcum.

Wuthnow, R., J. Davison Hunter, A. Bergesen &
E. Kurzweil 1984. Cultural analysis. The work
of Peter L. Berger, Mary Douglas, Michel Fou-
cault and Jürgen Habermas. Boston/London:
Routledge and Kegan Paul.


