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INLEIDING 

"If doing anthropology is a form of autobiography, then what is 
autobiography? Reading stories into one's life? Inner events triggered by 
outer events, outer events coloured by inner events: What kind of magic 
is this?" 

Veldwerknotitie Dharamsala 9 maart 1991. 

Ieder leven kan zich laten lezen als een amorfe bundel mogelijke 
verhalen in een onoverzichtelijke kluwe vermengd met de mogelijke verhalen 
van anderen. Af en toe lichten lijnen zich op, die als het ware uitnodigen om 
momenten in tijd te verbinden tot geschiedenissen van gebeurtenissen. We 
zeggen dan: "Zo is het gegaan". Hier is zo'n verhaal dat verteld wil worden. 

Vandaag is het een bijzondere dag. Tegenover me aan tafel zit Karma 
Lhundup. Hij is Tibetaan. Zes jaar geleden tijdens mijn veldwerkonderzoek in 
Dharamsala was hij mijn sleutelinformant, degene die er voor zorgde dat mijn 
reis naar India niet voor niets was geweest en mijn onderzoek een succes werd. 
Gedurende vele jaren heb ik vele uren aan deze tafel gezeten en nagedacht over 
onze ontmoeting in India; over de gesprekken die we gehad hadden, de rituelen 
die ik had bijgewoond, onze voor mij bij tijd en wijle moeilijke interactie, en de 
vragen die ik niet gesteld had. Tijdens mijn veldwerk was hij vrij plotseling 
verdwenen en niet teruggekomen voor ik weer uit India vertrok. Nu zit hij hier, 
in mijn vertrouwde huiskamer in Amsterdam. 

Mijn supervriendin Maureen heeft lunch voor hem gekookt. "You can't 
let someone who has to travel leave on an empty stomach", had ze gezegd. 
Karma vindt het heerlijk- Hij heeft net anderhalf uur lang gezongen, gedrumd, 
gebeld en op een dijbeentrompet geblazen tijdens het 'Chö'-ritueel: een Tibetaans 
Boeddhistische rite voor het in één klap doorsnijden van het 'grijpen naar een 
zelf'. Hij deed dit speciaal voor mij, zodat ik het kon opnemen. Hoewel ik alleen 
het aan/uit knopje twee keer heb ingedrukt, ben ik er moe van. Karma niet, hij 
is vol leven. Hij geniet van elke seconde van zijn reis door Europa. 'Tm having 
the best time of my life". 

Zes jaar lang heeft hij door mijn hoofd gespookt, heb ik over hem 
gedroomd, naar bandjes met zijn stem geluisterd, me afgevraagd wat er in hem 
omging. Ik ben eigenlijk min of meer op hem afgestudeerd. Nu zit hij hier, als 
ware hij uit mijn hoofd gesprongen. Het meest vreemde is wel dat het zo 
gewoon en natuurlijk is, dat hij er is. Geen construct, geen imaginaire ander, 
eigenlijk zelfs geen Tibetaan, niets 'daar en toen', nee, gewoon Karma Lhundup, 
'hier en nu'. Drie weken geleden ben ik hem onverwacht in Engeland weer 
tegen het lijf gelopen. Ik geloofde mijn ogen bijna niet. Juist een week voordat ik 
wilde beginnen mijn eindscriptie tot proefschrift om te werken. Voor mij was dit 
natuurlijk een unieke gelegenheid om nieuwe vragen te stellen en lang 
gekoesterde vermoedens op hun waarheid te beproeven. Opnieuw had Karma 
Lhundup mijn onderzoek leven ingeblazen. "Die man is een theodoor", zei 
mijn begeleider Jojada Verrips door de telefoon. "Wat is dat?" vroeg ik nog. "Een 
godsgeschenk", verklaarde hij nader. 



De klank van de Kangling 

Een ieder is van vlees en bloed. Dit onderzoek wil tot op het bot 
gaan en de weefsels van betekenis eromheen ontleden. In het bot is klank. 
De Tibetaanse "kangling", een trompet gemaakt van menselijk dijbeen, 
schalt in de oren. Wat is de betekenis daarvan voor degenen die dit 
horen? Voor degenen die het dijbeen prepareren en gebruiken tijdens het 
ritueel en, indien mogelijk en van belang in de Tibetaanse context, voor 
degenen van wie het dijbeen tijdens hun leven niet meer of minder was 
dan een onderdeel van de bottenstructuur van hun fysiek lichaam? 

Wat vertelt het ritueel gebruik van de kangling over de visie van 
Tibetanen op het menselijk lichaam, de dood en de vergankelijkheid van 
al het ontstane? En wat is de rol van klank in het ritueel, dat als 
geluidstrilling op de trommelvliezen auditief wordt waargenomen en 
geassocieerd wordt met een web van betekenis, een symbolisch systeem 
van een cultuur, dat de gedachten- en gevoelsinhoud van waarnemer en 
blazer kleurt, vormt en richting geeft? 

Kortom, hoe heeft een gedachtengoed uitdrukking gevonden in een 
object en inhoeverre roept het object door het gebruik in het ritueel dit 
gedachtengoed op in de geest van de participanten aan het ritueel? Zegt 
dit ons iets over de verhouding tussen lichaam en geest in het Tibetaans-
Boeddhisme? Over hoe de Tibetaan in de wereld staat en hoe de ideologie 
van een symbolisch systeem interveniëert bij productie en perceptie van 
een, zuiver mathematisch beschouwd, neutrale geluidstrilling, die zonder 
preëxistente gevoels- of gedachteninhoud van een waarnemer, zonder 
intentie, voor zichzelf zou spreken? 

Voor mijn onderzoek heb ik dus een object gekozen als ingang om 
een blik te werpen op de gevoels- en gedachtenwereld van een andere 
cultuur, waarbij ik uiteindelijk geïnteresseerd ben in de relatie tussen het 
universeel menselijke en het cultureel specifieke bij het expressief vorm 
geven van de innerlijke ervaring en vice versa. Hoe komen intentie en 
ideologie tot uiting in het gebruik van dit object en hoe verhouden zich 
het gebruik en hetgeen de gebruikers zeggen over het gebruik tot de 
geschreven ideologie van het Tibetaans-Boeddhisme en de Tibetaanse 
cultuur in het algemeen? 

Onderzoeksvoorstel mei 1990 

Met dit soort vragen in mijn hoofd, vertrok ik voorjaar 1991 naar India 
voor een onderzoek naar herkomst, gebruik en betekenis van de Tibetaanse 
dijbeentrompet. Voor ik hier verslag van ga doen, wil ik eerst kort aangeven 
hoe mijn persoonlijke belangstelling voor het Tibetaans-Boeddhisme zich 
ontwikkeld heeft, hoe ik in contact gekomen ben met de kangling en waaruit 
mijn kennis hierover op het moment van vertrek bestond. Tevens wil ik in dit 
inleidend hoofdstuk aangeven waarom ik voor mijn specifieke werkwijze en 
presentatie van onderzoeksresultaten heb gekozen. 



Hoe ik door het Tibetaans Boeddhisme gefascineerd raakte 

Om met het eerste te beginnen moet ik teruggaan naar gebeurtenissen, die 
zich begin tachtiger jaren afspeelden, toen ik in het geheel nog niet bekend was 
met het Tibetaans-Boeddhisme. Ik had toen een droom, die me nog steeds zeer 
levendig voor de geest staat. In die tijd studeerde ik nog psychologie en had net 
het ouderlijk huis en de provincie verruild voor de grote stad. Kortom, voor 
mij een tijd van overgang, crisis en heroriëntatie. In mijn droom bevond ik me 
met mijn gitaar in de badkamer van mijn ouderlijk huis, bij ons thuis vanwege 
de akoestiek een geliefde plaats om te musiceren. Tussen mijn ouders en mij 
ontstond een woordenwisseling en boos, doch vastberaden verliet ik het huis. 
Met de gitaar onder mijn arm liep ik de wereld in en at een stukje paprika, 
waardoor ik in een andere bewustzijnstoestand kwam. Ik sloeg rechtsaf en de 
straat was hier vreemd stil. Ik bespeurde een onzichtbare aanwezigheid. 
Plotseling verscheen een woeste reus. Ik bevond me op verboden gebied en in 
niet mis te verstane bewoordingen gaf hij aan dat ik maken moest dat ik 
wegkwam. In een flits bevond ik me weer voor het huis. Daar naderde toen van 
de andere kant een tweede reus. Ongetwijfeld zijn tweelingbroer, maar deze was 
stukken vriendelijker gestemd. Hij liet me een groot masker zien dat hij in zijn 
handen droeg. In het linkeroog zat een rood bolletje. "Wat is dat?", vroeg ik. 
"That's the eye that sees", antwoordde hij met doordringende stem. Daarna 
bevond ik me weer in het huis, op zolder waar vroeger mijn kamer was. Alleen 
was het nu niet meer het ouderlijk huis, maar een soort gemeenschappelijke 
ruimte. Er bevond zich een groep mensen, die gezamenlijk teksten aan het 
zingen waren in een taal, die weliswaar ons schrift had, maar verder volkomen 
vreemd was. Wel was het me duidelijk dat het dezelfde taal was, als waar de 
woeste reus me in had aangesproken. Ook ik zat over de teksten gebogen en er 
werd me verteld dat ik, wat er ook gebeurde, ze altijd zou moeten blijven zingen. 
Toen ik wakker werd voelde ik een groot gewicht op me drukken, alsof de 
zwaartekracht ineens vijf keer zo groot was geworden. Het werd steeds erger en 
mijn benauwdheid werd zo groot, dat ik als enige maal in mijn leven dacht dat 
ik het loodje zou leggen. Ik moest alle zeilen bijzetten om het bewustzijn niet te 
verliezen, daarna ebde het weg, werd alles weer normaal en is het nooit meer 
teruggekomen. 

Waarom ik dit nu vertel, is omdat ik een aantal maanden later een 
documentaire over Tibet op de televisie zag, waarbij er op een gegeven ogenblik 
een afbeelding van een toornige godheid in beeld verscheen. Ik was met 
stomheid geslagen, want de gelijkenis met de reuzen in mijn droom was zo 
buitengewoon treffend. Hoe was het mogelijk dat de beeldentaal van een 
cultuur, die zo anders was als de mijne en die me op een oppervlakkig nivo zo 
bevreemdde, tegelijkertijd op een dieper nivo me dermate vertrouwd en bekend 
voorkwam, dat ik erdoor geschokt was? Vanaf dat moment heeft zich bij mij 
een levendige belangstelling voor het Tibetaans-Boeddhisme ontwikkeld. 

Uit onvrede over de manier waarop in de westerse psychologie mensen 
tot statistische gemiddelden werden gebombardeerd en de wijze waarop 
irrationele fenomenen als ziekte, stoornis en abnormaal werd geclassificeerd, 
zwaaide ik na een paar jaar om naar de antropologie. Het scheen mij toe dat in 



andere culturen door de traditie levendig gehouden idiomen bestonden, waarin 
het voor de leden van die cultuur mogelijk was om te communiceren over 
ervaringen, die in eerste instantie niet zo zeer rationeel-analytisch te verklaren 
zijn, maar waar wel patronen in herkenbaar zijn en die voor degenen die ze 
ondergaan hebben een dermate elementaire betekenis bezitten, dat ze gerekend 
worden tot het gebied van het sacrale, ofwel dat gebied waar de mens zijn mens
zijn op de meest primaire wijze bewust is en waar hij geneigd is dit goddelijk te 
noemen. 

Gezien het voorgaande scheen mij de Tibetaanse cultuur zo'n cultuur toe, 
waar nog een vocabulaire levendig is gehouden om te refereren aan dergelijke 
oerervaringen en waar de homo economicus nog niet die monopoliepositie 
heeft verworven als in onze westerse cultuur. Het was voor mij dan ook een 
logische zaak dat mijn afstudeeronderzoek over het Tibetaans-Boeddhisme zou 
moeten gaan. Aangezien ik nog niet wist hoe ik dit precies zou aanpakken 
maakte ik in het najaar van 1989 een oriëntatiereis naar India en Nepal. Omdat 
ik geen Tibetaans spreek, het in Tibet praktisch onmogelijk is om onderzoek te 
doen en omdat daar sinds de Chinese inval weinig meer is overgebleven van het 
Tibetaanse cultuurgoed, richtte ik mijn oog op de vluchtelingenkampen buiten 
Tibet en bezocht onder meer Dharamsala, Sarnath en Bodh-Gaya in India en 
Bodhnath en Pokhara in Nepal. 

Hoe ik met de Kangling in aanraking kwam 

In Pokhara aangekomen ging ik op zoek naar een Tibetaans kamp dat iets 
buiten de stad zou moeten liggen. Al zoekende verdwaalde ik in de omgeving 
en geïrriteerd zette ik me neer voor een uitspanning met goede koffie. Geen 
kamp, de weg kwijt en nog immer geen concreet idee voor mijn veldwerk. De 
zon ging onder en kleurde de besneeuwde toppen van de Annapurna oranje, 
rood en paars. Wat zou ik me eigenlijk nog druk maken om dat onderzoek? 
Daar wilde ik mijn reis niet door laten verpesten en ineens kon ik weer van de 
pracht der Himalaya genieten. Opgelucht ging ik weer op pad en kwam bij een 
Tibetaans winkeltje. Ik bleek in mijn dwaaltocht vlak bij het kamp te zijn beland 
en werd prompt uitgenodigd om twee dagen later aldaar de uitreiking van de 
Nobelprijs voor de Vrede aan de Dalai Lama mee te vieren. Ook wist ik weer 
waar ik was en vijf minuten later belandde ik bij een ander Tibetaans winkeltje, 
waar ik als door een magneet werd aangetrokken door een voorwerp dat in een 
vitrine lag. Het was een kangling. Het bot was prachtig gegraveerd met 
Boeddhistische symbolen en er stond een dansende kluizenaar op, die juichend 
een kangling in de lucht stak. Daar waar ooit een kniegewricht was, zat nu een 
kikkervel. De verkoper vertelde me dat dijbeentrompetten alleen gemaakt 
werden van meisjes, die tussen hun zestiende en achttiende jaar overleden 
waren. Hij vroeg er 5000 Nepalese roepies voor, toen zo'n 170 dollar. Een smak 
geld en hij leek in het geheel niet happig op een verkoop. Bovendien, een 
menselijk dijbeen kopen...? Meedoen aan een wereld waarin menselijke 
overblijfselen tot consumptieartikel worden? 

Hoe gek het ook moge klinken, het was voor mij liefde op het eerste 
gezicht of misschien eerder nog het eerste gehoor, want als je erop blies, kwam er 
een geluid uit dat letterlijk door merg en been ging en muziek is voor mij het 
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mooiste dat er is. De Tibetaanse verkoper zei me dat het bot zo'n drie generaties, 
negentig jaar, oud was en dat hij het van een yogi uit de bergen in het 
grensgebied met Tibet had. Na enig rijp beraad aan mijn kant en nog wat 
onderhandelen, kon ik het uiteindelijk voor 102 dollar meenemen. Cash, en of 
ik dat toch maar liever aan niemand wilde vertellen. Hij gaf me nog de raad om 
het bij de grens goed in te pakken, omdat de Nepalese douane nogal alert 
geworden is op antiek dat uit het land vertrekt. Als ik het niet doe, komt er 
morgen een rijke Amerikaan, die het even meeneemt en dan kan ik het maar 
beter kopen, was mijn gedachte hierover. 

Daar liep ik dan, met een stukje lijk in mijn zak, een derde dijbeen rijker. 
Mijn toestand op dat moment kan gerust verwilderd genoemd worden. 
Opgewonden, trillend op mijn benen, "culture-clash" in mijn innerlijk. De 
aantrekking tot de kangling had het dan toch gewonnen van de afstoting, het 
afgrijzen dat het hier mensenbeen betrof. Of zat het aantrekkelijke misschien 
juist wel in dit gevoel van huiver? In ieder geval welde daar onder de Nepalese 
sterrenhemel aan het meer van Pokhara een schuldgevoel in me op, 
voortkomend uit mijn Christelijke wortels of uit een nog dieper geworteld 
natuurlijk respect voor de doden, dat maakte dat ik spontaan in mijn gedachten 
mijn verontschuldigingen aanbood aan dat meisje, dat zo jong gestorven was en 
die kikker, wiens geschubte huid nu mijn kangling siert en de gelofte aflegde er 
de zorg voor te koesteren, die het verdient. De weerstand, die ik ondervond bij 
het idee nu letterlijk een stukje van het lichaam van iemand anders in bezit te 
hebben, kon ik overwinnen door mijzelf voor te houden dat ik de kangling 
slechts in bruikleen had, zoals anderen dat voor mij hadden en weer anderen dat 
mogelijk na mij zullen hebben. Hoewel daarna van tijd tot tijd de kangling nog 
in mijn rugzak brandde of hij nadrukkelijk in mijn kamer aanwezig was, was de 
zaak nu toch bezegeld en had ik vrede met mijn aanwinst. 

Nadat ik al weer maanden thuis was, deed zich nog een grappig voorval 
voor. Er kwam een in Londen studerende Afrikaan uit Kameroen bij mij op 
bezoek. Ik liet hem de kangling zien en hij was verbijsterd. Zoiets deed je toch 
niet? Wat een barbaren! In zijn land zou zoiets onmogelijk zijn, daar genoten 
de doden het hoogste respect. Het had iets bizars. Een ontgoochelde Afrikaan uit 
Kameroen zat in Amsterdam met een dijbeentrompet uit Tibet in zijn handen! 
Hij durfde hem nauwelijks aan te raken en gaf hem maar weer snel terug. "This 
must be very sacred to you", zei hij en dat kon ik beamen. 

In die tijd is ook het idee geboren om voor het onderzoek de kangling als 
uitgangspunt te nemen. Het idee was er ineens en was voor mij vervolgens zo 
vanzelfsprekend dat er geen enkele twijfel meer over bestond dat ik het zo moest 
gaan aanpakken. De dijbeentrompet als ingang voor een studie naar praktijk en 
ideologie van het Tibetaans-Boeddhisme achtte ik potentieel operationeel 
vruchtbaar, daar ik bij mijn speurtocht door de abstracte esoterische symboliek 
van het Tibetaans-Boeddhisme voortdurend zou kunnen terugkeren naar het 
concrete; namelijk het gebruik van de dijbeentrompet. De pure klank hiervan 
zag ik als de holle kern van de betekenisgeladen context van het 
Tibetaans-Boeddhisme, dat zich er in concentrische cirkels omheen ontvouwt. 
De dijbeentrompet als uitgangspunt voor onderzoek gold voor mij zowel als 
concreet aandachtsfocus, waar in een kort onderzoek mogelijk het een en ander 
over te achterhalen viel, en als katalysator van bredere betekenisvelden 
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eromheen, waarin het gebruik is ingebed. 

Toestemming voor onderzoek 

Weliswaar had ik nu mijn ingang voor het onderzoek, maar nog geen 
toestemming van de universiteit. Ik besloot Jojada Verrips te polsen, omdat hij 
me met zijn gedrevenheid en liefde voor de antropologie tijdens mijn studie het 
meest geïnspireerd had. Tevens leek hij me het meest open voor een meer 
experimentele en eigenzinnige aanpak. De eerste reactie op mijn verzoek tot 
begeleiding was: "Oh nee, jij bent veel te moeilijk". Daardoor niet af te schrikken 
en in het vertrouwen dat ik enige fascinatie met betrekking tot de beenfluit in 
zijn geest zou kunnen opwekken, kreeg ik het voor elkaar dat hij mijn 
onderzoeksvoorstel wilde lezen. Nee, hij beloofde niets. 

Na een week kwam ik terug voor de bespreking en klopte op zijn deur. Hij 
kwam net aanlopen en begon tot mijn verbazing in een soort nonsenstaal tegen 
me te praten: "Tsreboi sjenji ka ratabjo kelopaja nyetse", of iets dergelijks, zei hij 
tegen me, terwijl hij de deur van zijn kamer opende en me veelzeggend 
aankeek. Enigzins verward en niet wetend wat ervan te denken zei ik maar 
zoiets als: "Kromta bojo mrowo nyamkawitz" in een ijdele poging me aan zijn 
communicatie aan te passen. "Somtra bjojo knobo trojo perlewob" was het weer. 
"Begrijp je? Begrijp je het niet? Zo zal het je nu ook vergaan bij die Tibetanen 
daar!", zei hij. Ik begreep nu dat hij doelde op mijn onvermogen Tibetaans te 
spreken, en trachtte hem te verzekeren dat ik juist Dharamsala als plaats van 
onderzoek had uitgekozen, omdat daar een behoorlijk aantal Tibetanen Engels 
spreekt, en het daarom niet al te moeilijk zou zijn om zonodig een tolk te 
krijgen. Na het onderzoeksvoorstel verder doorgesproken te hebben zei hij: 
"Nou ja, ze zouden een pistool tegen mijn hoofd moeten zetten voor ik zelf dit 
onderzoek zou willen gaan doen, maar als jij het ziet zitten en er iets van denkt 
te kunnen maken, dan ga je je gang maar". De enige voorwaarde die hij stelde 
was dat er iets vän een vergelijkend kader over gebruik van mensenbeenfluiten 
in verschillende culturen in mijn verhaal terug te vinden moest zijn. Opgelucht 
en vastbesloten deze universitaire zegen als een motie van vertrouwen op te 
vatten, ging ik op weg. Nog steeds ben ik dankbaar voor het feit dat ik de ruimte 
kreeg mijn eigen koers uit te zetten. Zoals gezegd het project is inmiddels 
uitgegroeid van veldwerk en literatuuronderzoek naar afstudeerscriptie, naar 
meer veldwerk en literatuuronderzoek tot proefschrift. Door de aard van het 
onderzoek en hoe dit zich ontwikkelde is het vergelijkende aspekt in de loop der 
tijd op de achtergrond geraakt. In plaats daarvan raadde Dr. Verrips en ook 
Professor Kamstra me aan mijn 'reflexief' en 'dialogische' perspectief verder 
theoretisch te onderbouwen. 

Kritische vragen 

The anthropological dissertation, typically a straightforward 
analytical and descriptive account from fieldwork, is the ethnography that 
most anthropologists must write. Since the granting of professional 
credentials has depended on its evaluation, it has tended to be a 
conservative exercise. ' 
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Mijn uitgangspunt lijkt heel simpel: Zoveel mogelijk weten en begrijpen 
over de kangling, degenen die erop blazen, en de rituelen waarbij erop geblazen 
wordt. Hierbij hoort dan een vraag naar de historie van het instrument: Waar 
komt het vandaan? En een vraag naar betekenis: Waarom wordt erop geblazen, 
door wie en wanneer? Vragen vanuit fascinatie, gedreven door een wil tot weten 
en een zoektocht naar het waardevolle, met een wens om de essentie hiervan te 
kunnen communiceren middels een verhaal op schrift. Kortom, een klassiek 
project. 

Een kritische reflectie op dit schijnbaar simpele uitgangspunt brengt ons 
echter op een tweede spoor, een epistemologische onderstroom, waarop het hele 
onderzoek gedragen wordt. Deze onderstroom boven water te halen is 
noodzakelijk om te laten zien of hetgeen dit onderzoek pretendeert te zijn, dit 
ook werkelijk is, en voor wie? Voor degenen die op de dijbeentrompet blazen, of 
alleen voor mij? En wat betekent het voor de lezer? Of wordt dit altijd en alleen 
door haar/hemzelf bepaald en hebben noch ik noch de Tibetaans Boeddhistische 
meesters, die op de kangling blazen daar iets over te zeggen? Hoe zou ik hen zo 
direct mogelijk tot de lezer kunnen laten spreken? Misschien wordt door bloot te 
leggen wat er zich tussen de regels, achter de schermen van het beschreven 
onderzoek afspeelt, op een bepaalde, op dit moment nog niet geheel te overziene 
manier het proces van onderzoek duidelijker en daarmee ook het resultaat 
waarachtiger, of op zijn minst waarschijnlijker en naar ik. hoop inzichtelijker. Of 
is een mens tot een dergelijke zelf-kritiek niet in staat, en is er altijd een ander 
nodig om te zeggen wat men verhult en eigenlijk bedoelt te zeggen? We zullen 
zien, mij rest echter geen andere keuze dan gewag te doen van een kritische 
reflectie op object, subject en proces van kennisproduktie. Ik wil proberen mijn 
kaarten open op tafel te leggen. 

Als mens en als antropoloog streef ik naar transparantie, doorzichtigheid 
om zo mogelijk inzicht over te kunnen dragen, als wel als inzicht in de geest van 
de lezer uit te lokken. Immers als schrijver/onderzoeker ben ik het luik tussen 
lezer en het object van onderzoek. Ik ben het medium, zowel gids als 
poortwachter, ik neem de lezer bij de hand en zeg "moet je dit zien" en "moet je 
dat zien", maar ook vaak impliciet en niet altijd bewust "daar hoef je niet te 
kijken" en "dit is niet belangrijk". Dat neemt een zekere verantwoordelijkheid 
met zich mee. Het woord, en zeker het geschreven woord heeft altijd macht 
gehad, en macht kan gevaarlijk zijn. Telkens weer dien ik me daarom af te 
vragen wat het doel van mijn activiteit ook alweer is en moet ik mijn motivatie 
controleren. 

Wanneer een Tibetaanse lama ondericht geeft in de Dharma, de leer van 
de Boeddha, begint hij traditiegetrouw iedere keer weer eerst te spreken over de 
houding en de motivatie waarmee we naar het onderricht dienen te luisteren, 
zodat we het in ons op kunnen nemen en op de juiste wijze begrijpen. Een 
hardnekkige gewoonte te vergeten maakt het mensen noodzakelijk telkens weer 
de motivatie en de innerlijke houding in herinnering te roepen en deze zonodig 
te corrigeren. Aangezien dit schrijfsel de pretentie heeft op een bepaalde manier 
kennis over te dragen en inzicht op te roepen, begin ik hier met uiteen te zetten 
wat de houding en motivatie is waarmee het geschreven is. Als ik uiteenzet hoe 
het geschreven is, zijn hier wellicht voor de lezer aanwijzingen te vinden hoe 
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het te lezen. De vraag is hoe word ik als schrijver, onderzoeker, antropoloog 
transparant en wat en waar zijn daarbij de beperkingen? Is transparantie 
überhaupt wel mogelijk? En zo ja, in hoeverre dan en wie bepaalt dat? Aan de 
hand van enige reflecties en een aantal citaten, wil ik mijn historisch bepaalde 
positie binnen de geschiedenis van de antropologiebeoefening duidelijk 
proberen te maken. 

Over veldwerk, spreken en schrijven 

No longer a marginal, or occulted, dimension, writing has emerged 
as central to what anthropologists do both in the field and thereafter. The 
fact that it has not until recently been portrayed or seriously discussed 
reflects the persistence of an ideology claiming transparency of 
representation and immediacy of experience. Writing reduced to method: 
keeping good field notes, making accurate maps, "writing up" results.2 

In het Boeddhisme tracht men bevrijding uit de voortdurende cyclus van 
dood-en-wedergeboorte te bewerkstelligen. Daarbij gaat men uit van de eenheid 
van methode en wijsheid. Doel en weg komen zo samen te vallen. Het 
bevrijdingsproces neemt een aanvang bij de eerste realisatie van onvrijheid. 

In de antropologie tracht men kennis over de levenswijze van andere 
culturen te verkrijgen. Als instrument hanteert men daarbij meestal de 
participerende observatie tijdens het veldwerk. Het resultaat verschijnt soms als 
film, maar meestal als een geschreven tekst. Schrijven zit reeds in het woord 
"etno-grafie" en vormt dus een belangrijk onderdeel van de antropologische 
activiteit. Ook hier hangt het resultaat samen met de methode die men hanteert. 
Dit resultaat komt echter pas tot stand als de antropoloog reeds weer lang veilig 
thuis zit. Daar worden de teksten geconstrueerd of de film gemonteerd. Het 
"hier en nu" van het veldwerk wordt tot een "daar en toen". Maar al te vaak 
blijkt dan dat in het eindresultaat dat in boekvorm op de markt verschijnt 
weinig meer is terug te vinden van het proces waarin dit produkt tot stand 
kwam. Vanuit een streven naar objectiviteit neemt de antropoloog afstand van 
zijn ervaring en verwordt zijn onderzoek vaak tot een monoloog, die soms meer 
zegt over de onderzoeker dan over het volk dat hij beschrijft. Veldwerk doen is 
echter een proces van communicatieve interactie, waarin de dialoog tussen 
onderzoeker en zijn informanten, alswel als toevallige gebeurtenissen, een 
samenloop van omstandigheden, een belangrijke rol spelen. Het zal duidelijk 
zijn dat persoonlijke grillen, irrationele en intuïtieve motivaties zich hierbij 
vermengen met wel overwogen rationele gedachten en beslissingen. 

Sinds de jaren zestig spreekt men over een crisis in de antropologie, welke 
zich ondermeer heeft geuit in een representatiecrisis van de ervaring in schrift. 
Het dekolonisatieproces, de publikatie van de dagboeken van Malinowski, vader 
der methode van participerende observatie, en de rel rond de boeken van 
Castaneda en Donner hebben onder meer deze crisis uitgelokt.3 Sindsdien geeft 
het "er geweest zijn" geen voldoende recht van spreken meer en is de mythe der 
naïeve objectiviteit ook in de antropologie doorgeprikt. De filosofie van het 
'moderne' denken en het daarmee samenhangende beeld van een positivistische 
wetenschapsbeoefening, waarbij het subject in staat is middels de rede de wereld 
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te beschrijven en verklaren is ontmaskerd als een ideologie van uitbuiting en 
onderdrukking. Terwijl de verheffing van de rede tot het kennisinstrument bij 
uitstek een poging was om af te rekenen met 'mythisch denken', ontsnappen de 
adepten van de rede zelf niet aan nieuwe mythevorming.4 Deze kritiek was in 
feite eind 19e eeuw reeds door Friedrich Nietzsche geformuleerd: 

Wij zijn het en niemand anders die de oorzaken, het na-elkaar, het 
voor-elkaar, de relativiteit, de dwang, het getal, de wet, de vrijheid, de 
logische grond, het doel verzonnen hebhen; en als we deze tekenwereld als 
'op zichzelf' toedichten aan en vermengen met de dingen, dan gaan we 
eens te meer te werk zoals we altijd al te werk zijn gegaan, namelijk 
mythologisch.5 

Als ik mijzelf tracht te situeren binnen het wetenschappelijk gesprek, dat 
op universiteiten over de hele wereld wordt gevoerd over de ontwikkeling, 
mogelijkheid, betekenis en zelfs wenselijkheid van een culturele antropologie, 
zoek ik naar referentiepunten binnen dit discours. Mijn ingang en 
referentiepunt blijkt dan toch vaak het werk van Clifford Geertz te zijn, die 
binnen het antropologisch wetenschappelijk vertoog met betrekking tot het 
ontmaskeren van de mythe der objectiviteit een grote rol heeft gespeeld. Niet 
Geertz omdat ik 'Geertziaan' zou zijn, of het door sommige vermeend 
programmatische karakter van zijn interpretatieve benadering wil uitdiepen en 
toepassen op mijn eigen onderzoek, maar omdat op de een of ander manier zijn 
woorden, ik ken de man verder niet, "good to think with" zijn, om ook meteen 
maar die andere grootmeester te parafraseren.6 Dus hulde, maar ook kritiek! Het 
is niet mijn bedoeling om hier een diepgaande en volledige bespreking van 
Geertz' werk te geven, noch van alle kritiek en discussie die dit heeft 
gestimuleerd. Daar gaat het me hier niet om en is elders reeds door anderen 
gedaan.7 Hier wil ik slechts een aantal aspecten van zijn werk en zijn kritici naar 
voren halen om op die manier mijn eigen positie binnen het antropologisch 
vertoog te verhelderen inzoverre dat van toepassing is op mijn onderzoek naar 
de kangling. 

Interpretatieve Antropologie 

Geertz staat in de antropologie naast zijn kritiek op wetenschappelijk 
positivisme en naïef empirisme, met name bekend om de introductie van de 
hermeneutische cirkel, - 'descriptie', 'narratie', 'reflectie' en 'interpretatie' -, 
binnen de etnografische praktijk. Hij is één van die antropologen die er expliciet 
op gewezen heeft dat bij het beschrijven van een waarneming de interpretatie 
van de waarnemer reeds in die beschrijving aanwezig is. Cultuur definieert hij 
als: 

An historically transmitted pattern of meaning embodied in 
symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by 
which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about 
and attitudes toward life.8 
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Cultuur is voor Geertz niet zo maar een creatie van de mens, maar 
cultuur creëert als het ware ook de mens. Een mens zonder cultuur is voor hem 
niet zo zeer een naakte mens, maar in het geheel geen mens. Wat de mens tot 
mens maakt, is het feit dat hij zich bewust is van zichzelf en de wereld en dat hij 
dit weet. Dieren zijn dermate strak voorgeprogrammeerd, dat zij zich als het 
ware 'vanzelf' aanpassen aan veranderingen in hun omgeving en 'slechts' 
instinctief handelen. Het genetisch materiaal van de mens lijkt wat losser in 
elkaar te zitten en om zich nu te kunnen oriënteren in zijn waarnemingswereld 
en om zodoende de existentiële angst, die het bestaan met haar onzekerheden 
met zich meebrengt te reduceren, kent de mens betekenissen toe aan deze 
waarnemingswereld en zijn eigen rol daarin. 

Geertz ziet cultuur als een ideationeel systeem, waarbij met name religie 
zowel een model van de wereld geeft; een metafysica, alswel een model voor; 
een daaruit voortvloeiende en bevestigende ethiek, die richtlijnen geeft voor het 
juiste gedrag. Dit resulteert in een wereldbeeld dat het feitelijk handelen, het 
gedragspatroon en daarmee de sociale structuur bepaalt. Religie vat hij op als: 

A systems of symbols which acts to establish powerful, pervasive, 
and long-lasting moods and motivations in men by formulating 
conceptions of a general order of existence and clothing these conceptions 
with such an aura of/actuality that the moods and motivations seem 
uniquely realistic.9 

Volgens Geertz zijn mensen religieus, omdat ze niet kunnen tegen de 
chaos, die dreigt, wanneer zij stuiten op grenzen; grenzen aan kennis 
(intellectueel), lijden en pijn (emotioneel), of rechtvaardigheid (ethisch). In 
religies wordt een bijzondere plaats aan het ritueel toegekend, omdat daarin: 

The word as lived and the world as imagined, /used under the 
agency of a single set of symbolic f onus, turn out to be the same world.10 

De religieuze stemmingen die tijdens een ritueel ervaren worden, kunnen 
als voedingsbodem dienen van motivaties die mensen tof een bepaald ethisch 
gedrag aanzetten. Een mythe wordt tijdens het ritueel tot feitelijkheid. Mythen, 
die in een model van de wereld voorzien, oefenen dus tijdens het ritueel een 
dusdanige invloed op haar deelnemers uit, dat ze niet alleen het ideële, maar 
ook het feitelijke gedragspatroon beïnvloeden, ook nadat het eigenlijke ritueel 
reeds is afgelopen en de deelnemers naar hun dagelijkse bezigheden zijn 
teruggekeerd. 

Naast een religieuze wereldbeeld onderscheidt Geertz overigens ook nog 
andere; zoals een esthetisch, een historisch, een 'common sense', alsook een 
wetenschappelijk. Hij neemt hiermee afstand van de denkers uit de tijd van de 
Verlichting, die het wetenschappelijk wereldbeeld gebaseerd op de Rede wilden 
verheffen boven ieder ander beeld van de wereld om zodoende af te rekenen 
met de 'mythisch denkende' mens, om het tijdperk van de door de Rede geleide 
'moderne mens' in te luiden. In dit opzicht misstaat het predikaat 'post-modern' 
Geertz' benadering dan ook niet. 
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Met zijn interpretatieve benadering wil Geertz de 'native's point of view' 
begrijpen, in de zin van 'verstehen' van Weber. Daarbij denkt hij als 
antropoloog mee te kunnen kijken over de schouder van de 'native' bij de 
interpretatie van de gebruikte symbolen om zo zijn ethos te kunnen 
doorgronden, waaraan de sociale structuur haar betekenis ontleent. "Analysis is 
the sorting out of structures of signification and determining their social ground 
and impact. "".Een symbool is volgens Geertz een voertuig van een opvatting, 
en die opvatting is de betekenis van het symbool. Cultuur beschouwt hij als een 
tekst, die je kunt lezen. Daarbij poogt hij zoveel mogelijk culturele 
verschijnselen in een inheems begrippenkader weer te geven en laat de 
theorievormende waarde van algemene uitspraken afhangen van het specifieke 
onderzoeksonderwerp. Zijn cultuurconcept is in essentie semiotisch: 

Believing with Max Weher, that man is an animal suspended in 
webs of significance he himself has spun, I take culture to be those webs, 
and the analysis of it to be therefore not an experimental science in search 
of law, but an interpretive one in search of meaning.12 

Uiteindelijk is het de antropoloog die het geheel van verzamelde 
gegevens achter zijn schrijftafel in een kader plaatst; de interpretaties 
interpreteert. Zo gezien is het doel van de antropologie volgens Geertz "the 
enlargement of the universe of human discourse." I 3 Dit is overigens niet het 
enige doel dat hij noemt - onderricht, amusement, praktische raadgevingen, 
morele vooruitgang en het ontdekken van natuurlijke orde in menselijk gedrag, 
noemt hij als andere; bovendien is de antropologie niet de enige discipline die 
hier naar streeft. Het is echter wel een doel waar een semiotisch concept van 
cultuur buitengewoon goed geschikt voor is. 

As interworked system of construable signs (... symbols), culture is 
not a power, something to which social events, behaviors, institutions, or 
processes can be causally attributed; it is a context, something within which 
they can be intelligibly - that is, thickly - described.14 

Een 'descriptie' van een cultuur is feitelijk een 'inscriptie', omdat de 
interpretatie van de waarnemer reeds in zijn beschrijving ligt opgesloten. Iedere 
beschrijving van een waar-neming is dus in feite een waar-mening! Geertz 
noemt dit "Thick Description", een term die hij overgenomen heeft van de 
filosoof Ryle. Het gevolg hiervan is dat de interpretatieve studie van een 
semiotisch concept van cultuur een etnografische bewijsvoering impliceert, die 
in wezen discutabel is. Antropologie, tenminste interpretatieve antropologie, is 
voor Geertz een wetenschap "whose progress is marked less by a perfection of 
consensus than by a refinement of debate.",5 Antropologische beschrijvingen 
noemt hij fictie in de zin van "fictio", dat wil zeggen van constructies door de 
antropoloog, die daarom echter nog niet onwaar of zomaar uit de duim gezogen 
hoeven te zijn. We hebben het hier immers wel degelijk over geleefde ervaring 
en mensen van vlees en bloed. Geertz stelt daarbij dat nimmer uit het oog 
verloren mag worden dat antropologische beschrijvingen zelf reeds 
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interpretaties zijn en bovendien van de tweede of derde orde. Alleen een 
"native" interpreteert vanuit de eerste hand; het is immers zijn cultuur. 

Anthropological writings.... are, thus, fictions; fictions in the sense 
that they are 'something made', something fashioned' - the original 
meaning of 'fictio' - not that they are false, unfactual, or merely 'as if' 
thought experiments.16 

De "Literary Turn" 

Met een dergelijke optiek, ver verwijderd van de idealen der 
posit ivistische wetenschap en criteria zoals 'bet rouwbaarheid ' en 
'controleerbaarheid', problematiseert Geertz de autoriteit waarmee de 
antropoloog over zijn onderwerp spreekt en daarmee ook diens schrijverschap. 
In zijn boek "Works and Lives" (1988) stelt Geertz zich de vraag naar de waarde 
en legitimiteit van antropologische teksten. Immers, antropologische feiten 
worden altijd gepresenteerd in de vorm van een tekst en niet, zoals bijvoorbeeld 
in de natuurwetenschappen, door middel van een in principe voor iedereen 
herhaalbaar experiment. Wat is er nu de oorzaak van dat we eerder bereid zijn de 
ene auteur te geloven dan de andere? Wat voor recht van spreken heeft hij en 
waar haalt hij zijn overtuigingskracht vandaan? 

Geertz ziet als kernprobleem van de antropologische kennisproduktie, hoe 
een autobiografische ervaring (c.q. het doen van veldwerk, "Being There") zo te 
verwoorden, dat het resulteert in een tekst die de individuele subjectieve waarde 
overstijgt. Hij is van mening dat datgene wat de tekst beschrijft, sterk afhangt 
van hoe door middel van taal de ervaring vorm wordt gegeven. Een analyse van 
de stijl en retorische middelen van de auteur kan daardoor een revisie van de 
door hem in de tekst beschreven antropologische feiten impliceren. 

Naar aanleiding van het werk van Barthes en Foucault maakt Geertz een 
onderscheid tussen een schrijver en een auteur. Een schrijver produceert een 
tekst en gebruikt daarbij taal als middel, maar een auteur doet meer. Hij schept 
met zijn werk een traditie, een theorie, een model voor anderen. Volgens 
Barthes is het iemand die "radically absorbs the world's why in a how to 
write".17 Voor de auteur is taal niet slechts een middel, maar zij heeft ook een 
constituerende functie bij het leven van de ervaring; taal is voor hem een praxis. 

Deze aandacht voor taal als praxis, die de laatste jaren culmineerde in een 
aandacht voor de etnografische praktijk als schrijven, is een direct gevolg van de 
kritische bezinning op de antropologie, die begon in de jaren zestig. De uit deze 
crisis voortgekomen 'literary turn' vervult sommige positivisten met afgrijzen, 
maar niet iemand als Geertz. 

"{What] has become irreducibly curious," the meta-ethno grapher 
Clifford has written (though perhaps what he meant to say ivas 
"dubious"), "is no longer the other, but cultural description itself".18 

Geertz vraagt zich af hoe een tekst te construeren, die enerzijds intiem 
betrokken is met het object van studie en anderzijds koele distantie bewaart; 
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"how to sound like a pilgrim and a cartographer at the same time?" 19 Hij stelt 
daarbij dat wanneer door het opbouwen van een vertrouwensrelatie (rapport) de 
afstand tussen object en subject tot op zekere hoogte overwonnen is, de relatie 
tussen auteur en en tekst nog niet vanzelfsprekend zonneklaar is. Wat is nu in 
deze post-moderne tijd de handtekening van de auteur-antropoloog in zijn 
geproduceerde tekst? Ofwel wat is de signatuur in de significatie? Hij meent dat 
dit geen psychologisch probleem is, maar een literair: 

Negotiating the passage from what one has been through 'out 
there' to what one says 'back here', is not psychological in character. It is 
literary. It arises for anyone who adopts ... the I-ivitnessing approach to the 
construction of cultural descriptions.20 

Geertz stelt dat reeds lang voor het publiek verschijnen van zijn 
geruchtmakende dagboeken Malinowski reeds het vraagstuk rondom de 
autoriteit die een onderzoeker zich aanmeet (dan wel toegeschreven krijgt) om 
een andere cultuur te kunnen beschrijven, en die gebaseerd is op het simpele feit 
dat hij of zij 'daar geweest is', in zijn meest radicale vorm naar voren had 
gebracht. 

He projected at once (never mind how fully he practised it) a mode 
of research that, at its limits anyway, virtually erases, or claims to, the 
affective distance between the observer and the observed, and a style of 
analysis (never mind how consistently he pursued it) that at its limits, 
renders that distance, or pretends to, near absolute. The tension between 
what are, in the end, the archetypal moments in ethnographical 
experience, soaking it up and writing it down, was thus raised to an 
extraordinary pitch.21 

De huidige generatie antropologen heeft weliswaar nog steeds dezelfde 
veldwerkidealen, maar kan niet meer in vol vertrouwen afstand nemen en 
analytische uitspraken doen zonder zich eerst af te vragen hoe je kan weten dat 
datgene wat je over een andere levenswijze zegt, ook feitelijk zo is.22 

At the same time as the moral foundations of ethnography have 
been shaken by decolonization on the Being There side, its epistemological 
foundations have been shaken by a general loss of faith in received stories 
about the nature of representation, ethnography or any other, on the Being 
Here side.2-1 

'Participerende observatie' blijkt volgens Geertz geen methode te zijn, 
doch slechts een wens, in plaats daarvan signaleert hij een literair dilemma; 
'part iciperende beschrijving'.24 Doordat de antropoloog als waarnemer 
betrokken is op het object van studie en hij zijn eigen waarnemingsinstrument 
vormt, krijgt de reconstructie van het veldwerk het karakter van een 
autobiografie. 
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The problem ... is to represent the research process in the research 
product; to write ethnography in such a way as to bring one's 
interpretations of some society, culture, way of life, or whatever and one's 
encounters with some of its members, carriers, representatives, or 
whomever into an intelligible relationship. Or, quickly to refigure it again, 
before psychologism can set in, it is how to get an I-witnessing author into 
a they-picturing story. To commit oneself to an essentially biographical 
conception of Being There, rather than a reflective, an adventural, or an 
observational one, is to commit oneself to a confessional approach to text-
building.25 

Reflexieve Antropologie 

Ik ben van mening dat Geertz met zijn werk een heleboel zeer belangrijke 
punten met betrekking tot antropologie beoefening naar voren heeft gebracht. In 
de praktijk tonen zijn eigen boeken echter toch slechts het eindresultaat van een 
onderzoek en dragen zij vooral het karakter van een monoloog. Zoals zo vaak 
verdwijnen daardoor de concrete personages en verwijdert de tekst zich daardoor 
van het leven. Terecht is hier kritiek op gekomen van mensen als Fabian, 
Schölte en Tedlock, die spreken over een reflexieve of kritische antropologie, 
waarin dialoog, communicatieve interactie en intersubjectiviteit centraal staan. 
In de woorden van Bob Schölte: 

Ethnographie data are ... the restât of a dynamic proces, a 
symphatetic identification, and a creative production ... If so, a 
descriptively meaningful ethnography presupposes a dialectical and 
constitutive relation of exchange and communication. 26 

Volgens mensen als Fabian en Schölte dient de etnografie niet zo zeer 
representatie te zijn, maar eerder de weerslag te vormen van de confrontatie 
tussen de onderzoeker en zijn onderzoeksontwerp. Schölte verwijt Geertz 
ideologische mystificatie: 

One cannot merely define men and women in terms of the webs of 
significance they themselves spin, since a select few do the actual spinning 
while the vast majority is simply caught.27 

Hij stelt met zijn neo-marxistische kritiek dat Geertz precies die vragen 
verzuimt te stellen, die centraal staan bij praxistheorie. Niet alleen: "Wat wordt 
als betekenisvol beschouwd?" Maar ook: "Hoe wordt betekenis gevormd? Door 
wie? Voor wie? Ten koste van wie? En hoe wordt betekenis gehandhaafd, 
verdeeld en gecontroleerd? Door consensus of door dwang?" Keesing maakt een 
belangrijke opmerking in dat opzicht: "...Cultures are webs of mystification as 
well as signification." 28 Schölte concludeert dat Geertz' semiotiek context 
(politieke legitimering) reduceert to tekst (symbolische betekenis) en dialoog 
(communicatieve praxis) tot monoloog (etnografische beschrijving). Geertz 
verzuimt om Marx met Weber te verenigen, ofwel produktie met betekenis en 
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praxis met interpretatie.29 

Een probleem bij Geertz' benadering is hoe de lezer inzicht krijgt in het 
proces van interpreteren, want Geertz zelf lijkt in zijn interpretaties ten onder te 
zijn gegaan. Hij zegt: "iemand ziet het, of hij ziet het niet", daarbij waarschijnlijk 
refererend aan Gilbert Ryle die zegt dat waarneming (en dus interpretatie!) in het 
geheel geen proces is, maar altijd onmiddellijk is. Het moment van interpretatie 
zelf is niet aan te wijzen.30 De beschrijving van een cultuur is echter een geheel 
van zeer complexe interpretaties en Geertz verschilt niet van de door hem 
bekritiseerde voorgangers in het feit dat we niets merken bij zijn 
onderzoeksbeschrijvingen van zijn twijfels, worstelingen en feitelijke interacties 
met bestaande individuen met een naam, een stem en een persoonlijkheid. Als 
representatie van onderzoek schotelt hij ons een - weliswaar meestal esthetisch 
fraai - eindprodukt voor. Maar wanneer deze vorm van 'controleerbaarheid', 
waarbij de auteur in zelf-reflexie met bekentenissen naar buiten treedt, plaats 
moet maken voor de esthetiek of de duidelijkheid van het verhaal, dan dreigt 
het gevaar van oversimplificatie, zodat de descriptie en hetgeen het beschrijft 
zoveel van elkaar gaan verschillen dat de herkenning van het een in het ander 
niet meer plaats vindt, en dat is iets dat hijzelf ook niet schijnt te willen. 

If anthropological interpretation is constructing a reading from 
what happens, then to divorce it from what happens - from what in this 
time and in that place, specific people saxj, what they do, what is done to 
them, from the whole vast business of the world - is to divorce it from its 
applications and to render it vacant.*1 

Kritische zelf-reflexie is voor wetenschappers, en ieder weldenkend mens, 
een noodzakelijke voorwaarde om hun eigen rol te kunnen doorschouwen met 
betrekking tot een kenobject. Wij kunnen de ander niet bestuderen zonder ook 
onszelf te bestuderen. Niet door het verzwijgen, maar door explicitering van de 
rol van de schrijvende waarnemer is er een mogelijkheid de geslotenheid van de 
hermeneutische cirkel open te breken tot een als het ware spiraalvormige 
struktuur. Op deze wijze kan het voor de lezers inzichtelijk worden hoe een 
waarnemer tot zijn interpretaties is gekomen, en dus hoe de interpretator 
geïnterpreteerd dient te worden, zodat de uiteindelijke visie niet 'zomaar een 
interpretatie' betreft. Subjectiviteit vormt zo gezien een voorwaarde voor 
'objectiviteit' om te kunnen komen tot intersubjectiviteit. 

De subjectieve beleving van de veldwerkervaring wordt door veel 
antropologen als zeer wezenlijk ervaren, maar wordt in het uiteindelijke 
produkt, de etnografie, meestal weggemoffeld om te kunnen voldoen aan een 
verinnerlijkte standaard van 'objectieve beschrijving'. Een door het voor een 
goed deel op 'modern vooruitgangsdenken' en natuurwetenschappelijkheid 
gebaseerd onderwijssysteem schept nog steeds bij veel antropologen een angst 
'onwetenschappelijkheid' te worden verweten, die creatief schrijven blokkeert. 
Zo signaleert Pratt een conflikt tussen de subjectieve ervaring van het veldwerk 
en de verwachting dit objectief te moeten beschrijven. 
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Fieldivork produces a kind of authority that is anchored to a large 
extent in subjective, sensuous experience. One experiences the indigenous 
environment and lifeways for oneself, sees with one's own eyes, even 
plays some roles, albeit contrived ones, in the daily life of the community. 
But the professional text to result from such an encounter is supposed to 
conform to the norms of a scientific discours whose authority resides in 
the absolute effacement of the speaking and experiencing subject. 

In terms of its own metaphors, the scientific position of speech is 
that of an observer fixed on the edge of a space, looking in and/or down 
upon what is other. Subjective experience, on the other hand, is spoken 
from a moving position already within or down in the middle of things, 
looking and being looked at, talking and being talked at. To convert 
fieldwork, via field notes, into formal ethnography requires a tremendous 
difficult shift from the latter discursive position (face to face with the 
other) to the former.32 

Misschien wordt het tijd dat de standaard van wat formele etnografie is, 
zich aanpast aan wat er zich eigenlijk in het veld afspeelt, in plaats van te 
voldoen aan imaginaire eisen die hierop geprojecteerd worden. Ook James 
Clifford ziet een spanningsveld tussen veldwerkervaring en het beschreven 
resultaat van onderzoek in tekst: 

Since Malinowski's time, the "method" of participant-observation 
has enacted a delicate balance of subjectivity and objectivity. The 
etnographer's personal experiences, especially those of participation and 
empathy, are recognized as central to the research process, but they are 
firmly restrained by the impersonal standard of observation and 
"objective" distance. In classical ethnographies the voice of the author was 
always manifest, but the conventions of textual presentations and reading 
forbade too close a connection between authorial style and the reality 
presented. ... The subjectivity of the author is separated from the objective 
referent of the text. At best, the author's personal voice is seen as a style in 
the weak sense: a tone, embellishment of facts. ... States of confusion, 
violent feelings or acts, censorships, important failures, changes of course, 
and excessive pleasures are excluded from the published account.33 

De laatste jaren is er meer en meer kritiek gekomen op een tendens om 
een scheiding te maken tussen 'formele etnografie', het kwasi wetenschappelijk 
boekwerk waarop men bijvoorbeeld promoveert, en de zogenaamde 
bekentenisliteratuur, publikatie van dagboeken en borrelpraat, waarin men 
vertelt 'hoe het nou werkelijk toeging'. Rabinow roept op om ook de subcultuur 
van antropologen op de universiteiten aan een onderzoek te onderwerpen. 

We know that one of the most common tactics of an elite group is 
to refuse to discuss - to label as vulgar or uninteresting - issues that are 
uncomfortable for them. When corridor talk about fieldwork becomes 
discourse, we learn a good deal. Moving the conditions of production of 
anthropological knowledge out of the domain of gossip - where it remains 
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the property of those around to hear it - into that of knowledge would be a 
step in the right direction.34 

Johannes Fabian stelt dat bij antropologisch onderzoek 'objectiviteit' niet 
zo zeer ligt in de logische consistentie van een theorie of de gegevenheid van 
data, maar in de grondslag van menselijke intersubjectiviteit, die bereikt wordt 
door deel te nemen aan een context van communicatieve interactie door middel 
van het ene medium dat zo'n context representeert en constitueert, namelijk 
taal.3s Hij heeft gewezen op het tijdsaspect van de contradictie tussen de praktijk 
van het veldwerk en hoe hier in de etnografie over geschreven en 
getheoretiseerd wordt. 

An aporetic split between recognition of coevalness in some 
ethnographic research and denial of coevalness in most anthropological 
theorizing and writing.36 

Deze ongelijktijdigheid heeft bijgedragen aan een stereotyp wij-versus-zij 
denken waarmee in de antropologie haar object van studie geschapen is. De 
creatie van een duidelijk omschreven ander heeft in het verleden meermalen 
voor legitimering van westerse dominantie gezorgd. 

Time, much like language or money, is a carrier of significance, a 
form through which we define the content of relations between the Self 
and the Other. Moreover... Time may give form to relations of power and 
inequality under the conditions of capitalist production.37 

Fabian signaleert een paradigmatische structuur in de relaties; 
geciviliseerd staat tot wild, - als heden tot verleden, - als subject tot object.38 In 
het streven naar een objectieve wetenschap werd bewust, dan wel onbewust, 
afstand geschapen, zowel in ruimte als in tijd, om de levenswijze van het "object 
van studie" te kunnen verklaren zonder dat de rol van het subject daarbij 
betrokken werd. Niet alleen strukturalisten, maar ook cultuurrelativisten 
ontkenden in feite de gelijktijdigheid van onderzoeker en onderzochten door 
hun veronderstelling dat iedere cultuur in zijn eigen tijdsconcepties zit 
opgesloten. Daarmee wordt echter de epistemologische basis van het veldwerk 
ontkend. Deze is immers de ontmoeting tussen subject en object welke een 
gemeenschappelijke ervaring constitueert in een gedeelde tijd. Clifford merkt op 
dat: 

Anthropological fieldwork has been presented as both a scientific 
"laboratory" and a personal "rite of passage". The two metaphors capture 
nicely the discipline's impossible attempt to fuse objective and subjective 
practices. Until recently, this impossibility was masked by marginalizing 
the intersubjective foundations of fieldivork, by excluding them from 
serious ethnographic texts, relegating them to prefaces, memoirs, 
anecdotes, confessions, and so forth. Lately this set of disciplinary rules is 
giving way. The new tendency to name and quote informants more fully 
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and to introduce personal elements into the text is altering ethnography's 
discursive strategy and mode of authority. Much of our knowledge about 
other cultures must now be seen as contingent, the problematic outcome 
of inter subjective dialogue, translation, and projection. This poses 
fundamental problems for any science that moves predominantly from 
the particular to the general, that can make use of personal truths only as 
examples of typical phenomena or as exceptions to collective patterns.39 

De "Dialogical Turn" 

Door te spreken over "etnography as communication" intensiveert Fabian 
de problematiek van de stroming sociolinguïsten, die in de jaren '60 opkwam 
naar aanleiding van het werk van Dell Hymes.40 Zij spraken over "ethnography 
of communication", of ook wel over de "etnography of speaking", daarbij 
referend aan de Saussure's onderscheidt tusses "Langue" en "Parole". Terwijl 
'objectivistische' linguïsten vooral aandacht schonken aan de onbewuste 
werking van de abstracte taalstruktuur ("Langue"), letten sociolinguïsten meer 
op hoe taal in een spreeksituatie ("speech event") gebruikt wordt, dus meer op 
"Parole".41 

Hymes vraagt aandacht voor de complexiteit van verbaal gedrag en haar 
verwevenheid met sociale setting. Hij hoopt de mate te kunnen bepalen waarin 
spraakverschillen geconditioneerd worden door sociale verschillen. 
Spraakverschillen vormen soms de meest toegankelijke sleutel voor een 
onderzoeker om de aard van sociale relaties te bepalen. Hymes werk heeft een 
aandachtverschuiving ingeluid van wat Chomsky "linguistic competence" 
noemt naar "linguistic performance". Dit heeft ook zijn weerslag gehad binnen 
de antropologie. Volgens Bauman is de essentiële taak van een "etnography of 
performance": 

To determine the culture-specific constellations of communicative 
means that serve to key performance in particular communities."42 

Onder invloed van het werk van Fabian, Hymes en Bauman heeft Dennis 
Tedlock in'The Spoken Word and the Work of Interpretation" (1983) een poging 
gedaan om uit het schriftcentrisme van de antropologie te breken. Hij komt tot 
de conclusie dat aandacht voor het gesprek er onvermijdelijk toe leidt dat "the 
ethnographer of speaking must sooner or later become a speaking 
ethnographer. "43 

Tedlock wil afstand nemen van 'tekst-gecentreerde' benaderingen, die de 
dialektische relatie tussen onderzoeker en onderzochten reduceren tot een 
monoloog van de etnograaf, die vaak ook nog de pretentie heeft te streven naar 
objectiviteit, maar waarbij de rol van de betreffende onderzoeker echter 
verzwegen wordt. In plaats van deze wat Tedlock analoge ("ana-logical = talking 
over, talking beyond, talking later") traditie noemt, pleit hij voor een directe 
weergave van de dialoog ("dia-logical = talking across") tussen informanten, 
publiek en onderzoeker. 

Tedlock's wapen is de taperecorder en hij bespreekt uitgebreid de 
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mogelijkheden van gebruik en de moeilijkheden bij de transcriptie van tape 
naar schrift. Daarbij legt hij de nadruk op paralinguïstische fenomenen - zoals 
tempo, nadruk, klemtoon, toon, etc. - bij de interpretatie van de betekenis van 
het gesproken woord. Als hulpmiddel bij de transcriptie van band naar boek 
heeft hij een speciale notatie ontworpen, die in de praktijk neerkomt op een 
nauwkeurig scenario voor een toneelstuk, zodat de context en de wijze waarop 
gesproken wordt beter tot hun recht komen. Bij de interpretatie en 
herinterpretatie dient telkens weer de band als uitgangspunt genomen te worden 
en niet de transcriptie. Tedlock gaat zelfs zo ver te stellen dat deze banden in 
bibliotheken toegankelijk zouden moeten zijn voor anderen en niet na 
publikatie van het boek vernietigd mogen worden. 

Tedlock tracht eigenlijk de muziek van de gesproken taal in de geschreven 
tekst te laten doorklinken, daar hij dit van hermeneutisch belang vindt. Orale 
verhaalkunst moet volgens hem opgevat worden als dramatische poëzie. Door 
mythen letterlijk weer te geven en in zijn speciale notatie op te schrijven, wil hij 
de mogelijkheid scheppen de verhalen hardop voor te lezen, zodat de verbale 
nuances bewaard blijven. Door te wijzen op het belang van het tempo van de 
voordracht, brengt hij de mythen in de tijd; het nu van de performance. Zijn 
letterlijke weergave van reacties van het publiek, onderbrekingen van de 
verhaallijn of opmerkingen tegen de etnograaf maken duidelijk dat hier sprake 
is van wat Fabian gedeelde tijd ("shared time") noemt. Daarbij blijkt dat de 
verteller de mythe ook zelf interpreteert en 'verandert'. 

Dit alles is voor Tedlock reden om stelling te nemen tegen de 
strukturalisten, die in het zoeken naar een onderliggende struktuur de mythen 
losweken van de verteller en sociale context, waarbij zij de openheid van de 
performance reduceren tot een gefixeerde tekst. Tedlock wijst op het feit dat er in 
etnografische monografiën (het woord zegt het al) zelden of nooit een discussie 
plaats vindt tussen onderzoeker en onderzochten - overigens wel tussen 
wetenschappers onderling -, terwijl ze tijdens het veldwerk aan de orde van de 
dag zijn. Ook in de zogeheten bekentenisliteratuur vindt Tedlock geen spoor van 
een dialoog terug. 

Speakers quote, in today's dialogue, what they've heard someone 
else say in a prior dialogue, whether they can reproduce the exact same 
words, or a verbatim translation of these words, or not. Ethnographers do 
this when they talk about their fieldwork, even if they don't do it when 
they write about it. It's not these re-created quotations that demand an 
explanation, but the lack of similar quotations in ethnographic writing.44 

Ook bij Geertz spreken de 'natives' vaak slechts als collectief en slechts zo 
nu en dan wordt een vreemd woord gebruikt ter schildering van de couleur 
locale. Zelfs in zijn autobiografische "After the Fact" (1995) ontbreken de 
dialogen. Tedlock stelt dat in de klassieke monografie: 

The confession bears the same relation to etnography on the 
anthropological side of the picture, that the life history bears to a collection 
of myths on the native side of the picture. All four genres are 
monologues..45 
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In zijn recente boek "The Dialogical Emergence of Culture" (1995) begint 
Tedlock zijn pleidooi voor een dialogische antropologie met het aanhalen van 
Roman Jakobson, die beargumenteert dat dialoog een meer fundamentele vorm 
van spraak is dan monoloog, daarbij direct de Saussuriaanse notie van de 
individuele spreker as de bron van "Parole" aanvallend. Het is inderdaad te 
beargumenteren dat de sporen van dialogische interactie dermate de 
taalstructuur doordringen dat ze zelfs te vinden zijn wanneer mensen tegen 
zichzelf spreken.4 6 Ook ons denken wordt voortdurend gevoed door een 
innerlijke dialoog.47 De bij de co-auteurs van Tedlock's boek zeer populaire 
Bakhtin wijst zelfs op de polyphone aard van ieder woord.48 Tedlock wil een 
dialogische wending aan de op het de Saussuriaanse model van "Langue" en 
"Parole" geïnspireerde relatie tussen taal en cultuur, waarbij de oorsprong van 
culturele expressies toegedicht wordt aan individuele actors. 

Here tue would argue instead that cultures are continuously 
produced, reproduced, and revised in dialogues among their members. 
Cultural events are not the sum of the actions of their individual 
participants, each of whom imperfectly expresses a pre-existent pattern, hut 
are the scenes where shared culture emerges from interaction. Once 
culture is seen as arising from a dialogical ground, then etnography itself is 
revealed as an emergent cultural (or inter cultural) phenomenon, 
produced, reproduced, and revised in dialogues between field-workers 
and natives. The process of its production is of the same general kind as 
the process by which ethnic others produce the cultures that are the objects 
of ethnographic study.49 

Tedlock argumenteert vervolgens dat de fenomenologische kritiek op de 
sociale wetenschappen weliswaar het belang van dialogen in veldwerk herkende, 
en gesprekken tussen onderzoekers en inheemsen localiseerde op het nivo van 
intersubjectiviteit, maar dat er ook toch nog steeds plaats was voor een hoger 
nivo van objectiviteit, of een proces van objectivering, dat plaats zou moeten 
vinden nadat men van het veld is teruggekeerd. Hij stelt dat het volgende 
daarbij echter buiten beschouwing wordt gelaten: 

The production of objects by means of discourse is already under 
way among the natives before any field-worker gets there, together with 
the fact that the production of objects within the disciplines of returned 
field-workers is itself played out on a dialogical, intersubjective ground. 

Interpretive anthropology, which found its original justification in 
the phenomenological argument, continued to construct the relationship 
between field discourse and disciplinary discourse as a hierarchy. The 
natives were cast in the role of producers of texts, whether literal or 
metaphorical, while the interpretation of these texts was reserved for the 
writers of ethnography. The literal conversations that took place in the 
field were submerged beneath metaphorical conversations between 
interpreters and already-produced texts. The results of these metaphorical 
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conversations were then reported to readers, who were often left without 
access to the texts.50 

De dialogische kritiek van de antropologie radicaliseert de 
fenomenologische kritiek met haar weigering om het antropologische 
vakdiscours te priviligeren. In plaats daarvan moet het volgens Tedlock gezien 
worden op dezelfde dialogische basis als ieder ander discours. Betekent dit dan 
dat etnografieën alleen nog maar zouden moeten bestaan uit transcripten van 
dialogen, interviews en inheemse teksten? Is er dan geen plaats meer voor de 
stem van de antropoloog, die juist doordat hij als buitenstander komend uit een 
andere cultuur ook een unieke positie inneemt, doordat hij misschien dingen 
ziet die de 'native' zelf niet opvallen? Dit is echter niet het geval. 

Rather, we would argue that the voices of these texts and transcripts 
should remain in play rather than being pushed into a silent past. The 
disciplinary voice still has its place within a multivocal discourse, but this 
voice now becomes provisional right on its face rather than pretending to 
finality. The reader, instead of being left with the suspicion that there 
might be another interpretation, can begin to make that interpretation.51 

"Taal", schrijft Bakhtin, "... ligt op het grensgebied van onszelf en 
anderen."52 Het is alleen in een wereld die reeds door dialogen gevormd is dat 
een antropoloog de culturen en talen van anderen kan bestuderen. De gedeelde 
werelden die ontstaan uit dialogen zijn een voortdurend proces van creatie, 
herschepping en onderhandeling. Ook de antropoloog neemt aan deze dialogen 
deel en is een scheppende agent. Wanneer nu de notie dat taal en cultuur 
ontegenzeggelijk dialogisch van aard zijn, samengebracht wordt met de notie dat 
cultuur een "emergent phenomenon" is voorbij de controle van individuen, 
dan verschijnen zij als twee zijden van dezelfde propositie, stelt Tedlock.53 

Ik maak uit deze discussie op dat enerzijds te zien valt dat een cultuur 
haar identiteit ontleent aan de continuïteit van een traditie, die haar waarde 
ontleent aan het feit dat ze binnen de veranderingen van de geschiedenis een 
houvast aan waarden tracht te geven, die boven het individuele leven en dood 
van haar leden uitstijgt. Dit kan ze juist doen, omdat (haar leden denken dat) ze 
niet verandert, maar een context schept waarbinnen de geschiedenis 
geïnterpreteerd kan worden en betekenis gegeven wordt. Anderzijds kan er 
hierbij echter geen sprake van een statisch concept zijn, dat in alle tijden en voor 
iedereen gelijke betekenis heeft. Altijd hebben culturen in contact en 
wisselwerking met elkaar gestaan, altijd is er een ander geweest. Culturele 
gebruiken zijn daarbij van elkaar overgenomen en tevens juist in contrast met 
andere groepen hebben zich culturele identiteiten gevormd. Cultuur "is" niet, 
maar wordt voortdurend in stand gehouden en opnieuw gevormd in een 
samenspel met anderen. Iedere deelnemer aan een cultuur participeert daarbij 
niet alleen, maar observeert en interpreteert ook zichzelf en anderen. Nimmer is 
er daardoor een garantie dat alle aanwezigen bij een bepaalde gebeurtenis er 
dezelfde betekenis aan toekennen of deze op dezelfde wijze zullen begrijpen. 
Deze condities verdwijnen dan ook niet wanneer er een etnograaf aanwezig is. 
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Speurend naar de gemene culturele deler van een groep individuen speelt 
de etnograaf een ambivalente rol. Enerzijds zou hij de cultuur willen leren 
kennen alsof hij zelf niet aanwezig was, en anderzijds er aan willen deelnemen 
alsof hi] nooit iets anders gekend heeft. Daarbij komt dat juist door zijn 
aanwezigheid en in zijn interacties hij situaties schept, die door de leden van die 
cultuur interpretaties van en reflecties over hun eigen cultuur uitlokt, waartoe 
ze zelf niet zo snel of misschien wel nooit toe gekomen zouden zijn als de 
antropoloog met ten tonele was verschenen. Dit maakt dat een verhaal verteld 
aan de etnograaf een gezamenlijke constructie is van etnograaf en informant 
Kortom door het te onderzoeken verandert de onderzoeker in zekere zin ziin 
object van onderzoek. In die zin is etnografie ook een vorm van 
cultuurproduktie. 

Fabian wijst ook op de transformerende rol van de onderzoeker en voegt 
daar aan toe dat bepaalde aspekten van een cultuur niet zomaar als 'data' 
voorradig zijn in het hoofd van een informant, maar dat de antropoloo-
situaties schept om hetgeen waar hij naar op zoek is naar boven te halen. 

The ethnographer's role, then, is no longer that of questioner- he is 
but a provider of occasions, a catalyser in the weakest sense, and a producer 
in the strongest.54 

Hij staat een "performative ethnography" voor in tegenstelling tot 
informative ethnography" om uit de representatiecrisis van de geleefde 

ervaring in schrift te breken.55 In de woorden van Tedlock: 

Ethnographers of performance argue that verbal meaning does not 
arise solely from texts, conceived narrowly. Rather, it is an emergent 
property of performance, conceived as a fully engaged social event and 
constructed jointly through the actions of all participants in the event.56 

In reaktie op het representationistische standpunt van de conventioneel 
realistische monografie wordt de etnografische tekst hierbij niet zo zeer gezien 
als een representatie van een gebeurtenis, maar als deel van een voortdurend 
proces van kenmsproduktie. Een "performative approach" heeft daarbij als doel 
het onderscheid tussen emic en etic, subject en object, methode en data op te 
lossen. Fabian en ook Pool zien dit als onderdeel van een antropologische praxis 
waarbij geen radicale breuk kan zijn tussen data en analyse en waarbij het 
noodzakelijk is om etnografische teksten te presenteren in plaats van te 
interpreteren. Hierdoor wordt de invloed van de antropoloog duidelijker en is er 
de mogelijkheid zijn interpretatie in twijfel te trekken.-" 

Diverse antropologen hebben hierbij erop gewezen dat een beschrijving 
nimmer een representatie kan zijn van een gebeurtenis, omdat 'iedere 
representatie verandert wat het representeert.^ Tyler, Fabian en Pool stellen 
dat het daarom met gaat om een zo accuraat mogelijke representatie, maar om 
het idee van representatie helemaal los te laten. Zij keren zich tegen het idee dat 
er zoiets zou zijn als een accurate representatie van een gesprek of ervaring in 
schrift.59 
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The whole debate about dialogue seems to centre on two questions. 
First, can dialogical texts accurately represent actual dialogue in the field, 
and can they adequately represent indigenous thought and culture more 
generally? Secondly, can dialogical texts be dialogues rather than simply 
monological representations of dialogue, however accurate, because the 
ethnographer wields the pen and has ultimate editorial authority?60 

Met betrekking tot de eerste vraag stelt Pool terecht dat een transcript van 
een dialoog nimmer een spiegelbeeld kan zijn van de levenssituatie waarin de 
woorden gesproken werden. Intonatie, andere klanken, geuren, gebaren en 
gezichtuitdrukkingen etc. gaan verloren. Dit maakt het transcript in zekere zin 
tot een interpretatie van een dialoog, maar het is niettemin nog steeds een 
dialoog. Het is natuurlijk geen exclusieve reflectie van inheems gedachtegoed, 
daar het gedeeltelijk door etnograaf en 'native' geproduceerd is, maar het heeft 
hier wel een relatie mee, en meer dan enkel een beschrijving ervan door een 
antropoloog zou ik hieraan willen toevoegen. De tekst, zo stelt Pool, is niet 
bedoeld als spiegelrepresentatie van een gebeurtenis, maar om, in mijn woorden 
samengevat, de dynamiek van de veldwerksituatie 'op te roepen'. Ook het 
letterlijk weergeven van dialogen blijft onderwerp van de representatiekritiek. 

Ik ben van mening dat in het geval het idee van 'evokatie' er echter toe 
zou leiden om het letterlijk weergeven van de stemmen van anderen los te laten 
om plaats te maken voor iets anders, - zoals "an emergent fantasy of a possible 
world of common sense reality", of wat het ook moge zijn dat Tyler hiermee 
bedoelt -, we weer terug bij af zijn.61 Dan kan de ander weer van alles en nog wat 
in de mond gelegd worden, dat toevallig voor het verhaal goed uitkomt. De 
uiteindelijke betekenis van een etnografisch verslag vindt plaats in de hoofden 
van de lezers en heeft daarom een open einde, maar met Clifford zou ik willen 
zeggen: 

If we are condemned to tell stories we cannot control, 
may we not, at least, tell stories we believe to be true".62 

Het is ietwat paradoxaal om na een dergelijke theoretische exercitie en de 
consequenties die dat heeft voor antropologiebeoefening toch op een zo'n huis-, 
tuin- en keukenwijsheid te moeten uitkomen. Ondanks alle 'fictio' in 
etnografische beschrijvingen is dit toch het essentiële onderscheid tussen een 
schrijven, dat enkel literatuur wil zijn, en een wetenschap die, hoe post-modern 
ze zichzelf dan ook noemt, een bijdrage wil leveren om levens die geleefd 
worden in alle uithoeken van deze planeet in een begrijpelijke en tolerante 
relatie tot elkaar te brengen. Tedlock concludeert tenslotte: 

Etnography then is a peculiar kind of dialogue and a peculiar zone 
of emergence, at once constitutive of and constituted by radical cultural 
difference. Ethnographers at one and the same time observe culture 
and make culture. ... The beliefs and behaviors of the researcher must be 
inscribed within the same historical moment, or on the same critical 

29 



plane, as the beliefs and behaviors of the people under study. The 
dialogical turn promises, as Attinasi and Friedrich put it, "an ethnography 
with as much wisdom as structure, and composed not only of codes and 
messages but of human dialogue in a richer and more significant 
complexity".6 3 

Opzet van dit Werkstuk 

Aan de hand van een aantal citaten van gerenommeerde antropologen 
heb ik een poging gedaan een geëssentialiseerd overzicht te geven van de 
discussie, die de laatste jaren binnen het antropologisch discours heeft 
plaatsgevonden, over het spanningsveld dat bestaat tussen de interactie die 
tijdens het veldwerkonderzoek tussen de etnograaf en zijn object van onderzoek 
plaats vindt, het schrijven hierover binnen de antropologische discipline, en het 
vraagstuk van participatie versus observatie. Ik ben daarbij uitgegaan van de 
kritiek die de interpretatieve antropologie geleverd heeft op naïef realistische 
beschrijvingen. Dit heb ik gebruikt als ingang om een overzicht te geven van een 
verdere reflectie op etnografie als schrijven, als communicatie en als 
'performance'. Dit door mij gegeven 'overzicht' is verre van volledig, en hier 
met name gegeven als theoretisch perspectief voor mijn eigen onderzoek. De 
vraag is nu natuurlijk wat dit voor consequenties heeft voor mijn onderzoek 
naar gebruik, herkomst en betekenis van de dijbeentrompet door Tibetaans 
Boeddhisten en de wijze waarop ik dat onderzoek hier in deze tekst vorm geef? 

Allereerst is er het uiterst belangrijke punt dat het schrijven en 
beschrijven een inherent onderdeel van het onderzoek vormt. Het is dus niet zo 
dat er eerst het onderzoek is en daarna het opschrijven. Goed, er was eerst het 
veldwerk, maar voor het veldwerk was er al het schrijven van een 
onderzoeksvoorstel. Tijdens het veldwerk was er het maken van aantekeningen, 
en na het veldwerk het transcriberen van tapes, het beschrijven van herinnerde 
gebeurtenissen, het samenvatten van gelezen literatuur, het overnemen van 
citaten, en commentaar leveren op wat geschreven, gezegd en gezien is. Dit is 
niet een passief schrijven, niet een transcriberen van het gedachte zoals je 
bijvoorbeeld een bandopname transcribeert. Nee, het is een actief schrijven 
waardoor niet alleen het gedachte, maar ook de ervaring zich verdiept en 
transformeert. 

Het idee alleen al dat ik een bepaalde gebeurtenis ga beschrijven doet me 
als het ware stilstaan bij dat moment in de tijd. Ik probeer het in te voelen, te 
achterhalen wat er eigenlijk op dat moment in me omging. Ja, het opnieuw te 
beleven, telkens weer opnieuw totdat het uiteindelijk een vorm gevonden heeft 
in schrift. Betekenissen die me eerst helemaal niet duidelijk waren, worden door 
het proces van schrijven ineens duidelijk. Door deze afstand openen zich 
nieuwe verbanden, waardoor plotseling dingen op hun plaats vallen, of die 
kunnen stimuleren tot het opnieuw lezen van bepaalde passages uit de 
literatuur, etc. Van te voren maak ik weliswaar een plan, maar telkens weer 
blijkt dat wat ik wilde schrijven zich transformeert en er zich nieuwe en 
onverwachte wegen openen, die ik van te voren niet had kunnen bedenken, als 
ik niet begonnen was met schrijven. Het schrijfproces is dus geen neutraal 
medium, maar heeft zowel een invloed op de herinnering van de ervaring als 
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dat het een vormgevende kracht aan het onderzoek is. 
In dit werkstuk heb ik getracht zoveel mogelijk dialogen letterlijk weer te 

geven, waarin mijn informanten middels het Boeddhistisch begrippenkader hun 
wereld duiden. Ik heb er voor gekozen om geen ingewikkelde notaties voor 
paralinguïstische fenomenen te gebruiken. Dat leest niet lekker en een transcript 
kan nooit meer dan een gedeeltelijke representatie zijn van wat er zich tijdens 
een gesprek tussen twee mensen afspeelt. Bovendien ben ik geen linguïst die 
onderzoekt hoe mensen spreken. Ik ben vooral geïnteresseerd in de inhoud van 
hetgeen gezegd wordt. Weliswaar wordt betekenis ook gevormd door klemtoon 
en intonatie en dergelijke, maar toch ook vooral gewoon door het woordgebruik 
en ik denk dat dat voor het merendeel ook overkomt in schrift. Het gaat mij om 
het tot leven roepen van mensen middels hun eigen woorden. Die woorden 
worden weliswaar door mij uitgelokt en gedecontextualiseerd uit de Gestalt van 
de levenssituatie en gereduceerd tot tekst en in een nieuwe door mij 
geconstrueerde context geplaatst, maar toch roep ik ook door zowel een poging te 
doen de oorspronkelijke context te beschrijven als door het letterlijk weergeven 
van de dialoog iets op, zowel in mijzelf als in de lezer, dat voorbij mijn controle 
gaat, dat mijn persoonlijke interpretatie transcendeert. Om dit mogelijk te 
maken heb ik met name lange fragmenten dialoog gebruikt. Een kort fragment 
kan je namelijk, net zoals meestal met citaten gebeurt, gebruiken om je eigen 
standpunt te bewijzen. Dat is een dialoog gebruiken voor je monoloog. 

Al de letterlijk getranscribeerde dialogen, die ik hier presenteer, zijn met 
dezelfde persoon, Karma Lhundup. Het eerste gesprek heb ik volledig 
weergegeven in hoofdstuk vier. De gesprekken van zes jaar later heb ik in 
fragmenten min of meer naar onderwerp geordend over de tekst verdeeld, 
waarbij ik heb aangegeven welk deel op welk deel volgt. Ik heb geprobeerd de 
gesprekken zoveel mogelijk voor zichzelf te laten spreken en te verweven met 
de rest van het verhaal. 

Naast dialogen heb ik ook een aantal rituele teksten en commentaren 
daarop van Tibetanen zelf opgenomen, om op deze wijze zo dicht mogelijk bij de 
haard te blijven en te laten zien hoe het Tibetaans Boeddhisme door de lama's 
zelf wordt uitgelegd. Tevens zijn er ook fragmenten van verhalenvertellers, 
Dharmaonderricht, autobiografieën, liederen, poëzie, visioenen en dromen. Op 
deze manier heb ik ook de relatie willen laten zien tussen hetgeen in de 
gesprekken met Karma Lhundup naar voren komt en wat hier in de Tibetaanse 
literatuur over gezegd wordt. Het karakter van confrontatie komt naar voren 
doordat ik aan de gesprekken deelneem en in de beschrijving van de onderlinge 
contacten en mijn overpeinzingen. Ondanks dat ik op deze wijze gepoogd heb 
een "open ruimte" te scheppen, waarin de lezer als het ware voor zichzelf kan 
oordelen, en ik middels het letterlijk weergeven van teksten en dialogen een 
brug heb willen slaan tussen "wij en zij", het "daar en toen" en het "hier en nu", 
blijf ik als schrijver toch uiteindelijk degene die deze open ruimte in de tekst 
kadert en het onderzoek reconstrueert. 

Het 'proces van onderzoek' heb ik hier ook willen laten zien door expliciet 
te zijn over de verschillende versies van dit verhaal en door bijvoorbeeld te 
refereren aan het oorspronkelijk onderzoeksvoorstel en de aspekten rondom het 
eigenlijke onderzoek, die 'normaal' misschien meestal niet in een etnografie 
verschijnen. Ik heb bewust al de verschillende elementen van het persoonlijke, 
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verhalende, algemene en verklarende in één verhaal gebracht om op die manier 
een smaak van de totaliteit van het onderzoek te geven. Omdat ik als schrijver 
en waarnemer het onderzoeksinstrument vorm, dragen sommige passages een 
zeker 'persoonlijk karakter'. Tot zover ik dit zelf kan bepalen meen ik dat ik dit 
niet gedaan heb uit een exhibitionistische behoefte om in persoonlijke details te 
zwelgen, maar in een poging om het verhaal een realistische meerwaarde mee te 
geven. Hoewel dit verhaal namelijk hier op papier geschreven staat, gaat het niet 
over abstracties in tekst, maar over mensen die hun leven leven, en die levende 
kwaliteit, de magie van het alledaagse, heb ik niet verloren willen doen gaan. 

Aanvankelijk heb ik gepoogd bij het schrijven het proces van onderzoek 
zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren door me waar dat kon aan de 
chronologie te houden, zodat net als ik tijdens mijn onderzoek, de lezer ook stap 
voor stap steeds meer over het gebruik van de kangling te weten komt, en op die 
manier doel en weg samen te laten vallen. Het bleek echter ondoenbaar om deze 
chronologie letterlijk zo te blijven volgen. Dit werkstuk heeft in de loop van 
zeven jaar diverse transformaties ondergaan. Het begon met een 
onderzoeksvoorstel "The Quest of the Bone" (1990), waarna een veldwerkverslag 
"De Mystiek van Onderzoek bij een Onderzoek naar Mystiek"(1991), een 
onslijtbaar lange afstudeerscriptie (1994) en een succesvollere verkorte versie van 
"Sporen naar het Hart van het Bot" (1995) volgden. Naast literatuuronderzoek is 
het gebaseerd op een oriëntatiereis van drie maanden naar India en Nepal in 
1989, een veldwerk van drie maanden onder Tibetanen in India in 1991, en 
diverse ontmoetingen in het Westen met lama's als ZH de Dalai Lama, ZU 
Penor Rinpoche, Dzogchen Rinpoche, Dzongsar Khyentse Rinpoche, Nyoshul 
Khen Rinpoche, Sogyal Rinpoche, Namkhai Norbu Rinpoche, Khandro Tsering 
Chödron, Lama Zopa Rinpoche, Trogawa Rinpoche, en anderen. In april 1997 
kreeg mijn veldwerk een onverwacht vervolg toen ik tijdens een retraite met 
Sogyal Rinpoche Karma Lhundup in Engeland weer tegenkwam. Doordat ik de 
nieuwe interviews uit 1997 niet achter aan de tekst plak, maar ze verweef door 
het verhaal heen, is de narratieve structuur van gebeurtenissen in de tekst niet 
geheel chronologisch meer. Het principe van een ontdekkingsreis waarbij stap 
voor stap meer onthuld wordt over de kangling, heb ik echter getracht te 
bewaren. 

Voor het rituele gebruik van de kangling zijn Karma, Lhundup en zijn 
leraar Yeshe Dorje Rinpoche mijn belangrijkste informatiebron. Hoewel ik 
verder van alle hierboven genoemde lama's Dharma-onderricht heb ontvangen 
en van sommigen van hen zelfs initiaties, is het zonder meer Sogyal Rinpoche 
die voor mij het belangrijkste is. Tijdens mijn veldwerk hoorde ik dat deze 
Tibetaans Boeddhistische 'Dzogchen'-meester ook af en toe naar Nederland 
kwam. Een paar maanden nadat ik weer thuis was, werd ik gebeld dat hij een 
weekend seminar in Amsterdam gaf. Het was getiteld "In the Mirror of Death". 
De nacht ervoor bleek net zijn leraar Dilgo Khyentse Rinpoche te zijn overleden 
en de eerste woorden die Sogyal Rinpoche sprak waren: "That happens to 
teachers, you know, they die!" Hij maakte een vergelijking met het laatste 
onderricht dat de Boeddha gaf, toen deze stierf: "Contempleer de 
vergankelijkheid en realiseer je eigen verlichting!" Sinds deze ontmoeting met 
Sogyal Rinpoche in september 1991 heb ik zijn onderricht bestudeerd en vanaf 
juni 1994 tot september 1998 over verschillende periodes bij elkaar meer dan een 
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jaar retraite met hem gedaan. Tijdens die retraites gaf hij iedere dag les. Sogya 
Rinpoche zet zich in om de Dharma op authentieke wijze door te geven. Iedere 
zomer nodigt hij daartoe diverse lama's uit naar Frankrijk te komen, die 
onderricht geven en tantrische rituelen verrichten. Veel van de hier beschreven 
inzichten over het Tibetaans Boeddhisme en meer specifiek de 'Dzogchen'-
traditie zijn naast mijn veldwerk in India en het literatuuronderzoek ook op dil 
onderricht van Sogyal Rinpoche en bovengenoemde meesters gebaseerd. Als 
literaire bronnen verdienen nog speciale vermelding het werk van Namkhai 
Norbu, die ik ook, zij het slechts eenmaal, in levende lijve ontmoet heb, en met 
name dat van Chógyam Trungpa Rinpoche, die hoewel ik hem zelf nooit 
ontmoet heb, sinds ik in 1981 mijn eerste Dharmaboek "Cutting Through 
Spiritual Materialism" voor vier gulden bij V&D in de ramsh heb gekocht, me 
telkens weer heeft weten te verbluffen met zijn messcherpe analyses van de 
menselijke geest, waarin hij toonde mij beter te kennen dan ik mijzelf. 

Mijn hier beschreven onderzoek is in belangrijke mate rond drie 
"blokken" gestruktureerd: De interviews over de kangling met Karma Lhundup 
en Yeshe Dorje Rinpoche, als zijnde beoefenaars, die plaatsvonden in 1991 en 
1997. Een tekst genaamd Khandro Gadyang van het belangrijkste ritueel met de 
kangling, de Chö, aangevuld met verklarend onderricht van Sogyal Rinpoche 
over het Chö-hoofdstuk van Patrul Rinpoche's klassieke werk Kunzang Lama'i 
Shelung ("The Words of My Perfect Teacher"), dat hij gaf gedurende een retraite 
die ik deed in Zuid-Frankrijk in 1996. En een beschrijving van een spectaculaire 
variant van dit Chö-ritueel, de Shedur-ceremonie, dat ik bijwoonde gedurende 
mijn veldwerk in Dharamsala in 1991. Dit is verder aangevuld met relevante 
teksten uit de literatuur en tot één geheel versmolten met de inzichten die ik zelf 
in de loop der jaren uit het onderzoek heb verkregen. 

Nadat ik nu in dit eerste inleidende hoofdstuk uiteengezet heb hoe ik tot 
mijn onderzoek gekomen ben, wat me daarbij inspireert en waarom ik er verslag 
van doe op de wijze waarop ik het doe, zal ik in het tweede hoofdstuk beginnen 
met een beschrijving van Dharamsala, de plaats van onderzoek. In dit tweede 
hoofdstuk zal ik tevens in vogelvlucht een overzicht van de geschiedenis van 
Tibet geven. Hierin wil ik ook laten zien hoe de Tibetanen in Dharamsala terecht 
zijn gekomen. Tevens zal ik aangeven hoe ik op het spoor kwam van het 
gebruik van de dijbeentrompet. Voordat ik het eerste gesprek hierover in 
hoofdstuk vier zal weergeven, zal ik in hoofdstuk drie kort enige basisgedachten 
van het Tantrisch Boeddhisme uiteenzetten. Al snel bleek namelijk dat de 
dijbeentrompet slechts door gevorderde beoefenaars wordt gebruikt, dat ze 
daarvoor een langdurige inwijdingstijd doormaken, en dat om het ritueel 
gebruik te begrijpen men een beeld dient te hebben van de gehele context van het 
Tibetaans Boeddhisme. 

In de hoofdstukken vijf tot en met acht werk ik het eerste gesprek over de 
kangling nader uit, waarbij ik echter ook weer nieuwe interviewteksten met 
Karma Lhundup presenteer. Gedurende het onderzoek bleek verder dat de 
rituelen met de dijbeentrompet enerzijds geworteld zijn in de Boeddhistische 
filosofie en praktijk en anderzijds van sjamanistische herkomst lijken te zijn. In 
hoofdstuk vijf ga ik dan ook in op de relatie tussen Boeddhisme en animisme. 
Hoofdstuk zes staat geheel in het teken van de vraag naar de herkomst van het 
kanglinggebruik en de Chö-rite. In hoofdstuk zeven komt met name de 
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geesteshouding ten opzichte van goden en demonen van de gebruikers van de 
kangling aan de orde. Dit mondt uit in een analyse van een tekst van het Chö 
ritueel in hoofdstuk acht. In hoofdstuk negen kom ik tenslotte dan weer terug bij 
de beschrijving van mijn veldwerk in Dharamsala. Dan zullen we zien hoe 
historie, mythe, theorie en praktijk, Boeddhisme en animisme in het 
hedendaagse Tibetaanse leven in Dharamsala samenkomen in de uitvoering 
van een exorcismeritueel, de Shedur. Ik zal besluiten met enige gesprekken 
hierover en een slotwoord in hoofdstuk tien. 

Om de tekst nog meer tot leven te laten komen heb ik een aantal 
afbeeldingen en foto's toegevoegd. Een enkel beeld zegt soms meer dan een heel 
boek. Als hulp voor de lezer ter verklaring van de onvermijdelijke 
Boeddhistische terminologie heb ik de tekst van een uitgebreid glossarium en 
persoonsregister voorzien. 

De Queeste van het Bot 

Het huidig tijdsgewricht laat zich wel karakteriseren als een periode 
waarin de absolute zekerheden gesneuveld zijn. Waardevrije feiten bestaan niet 
meer. De heilige huisjes zijn afgebroken en daar waar sommigen uit de 
brokstukken of juist de verbrokkeling nieuwe tempels willen bouwen, staan 
anderen reeds met hun hamer klaar. Wie of wat nog te vertrouwen? 
"Post-Modern" wordt wel uitgedrukt in de formule "in het bewustzijn van de 
dood van god", waarbij de laatste symbool van de absolute waarheid is. De term 
komt uit Nietzsche's parabel van de "tolle Mensch", waarin de idioot de dood 
van god proclameert.64 "Wij hebben hem zelf gedood", roept hij en ondanks dat 
hij weet dat god voorgoed gestorven is, blijft hij hem zoeken. De absolute 
zekerheden zijn weliswaar verdwenen, maar hij realiseert zich dat een 
geïnspireerd creatief leven zonder te waarderen onmogelijk is.65 Daarom zullen 
er nieuwe mythen moeten worden geschapen, alleen nu in het bewustzijn dat 
het hier mythen betreft. Hier ben ik zo'n idioot op zoek naar het hart van het bot. 

Als werktitel had ik mijn onderzoek de "Quest of the Bone" meegegeven. 
Het idee en de vorm van een queeste was voor mij bruikbaar door de connotatie 
die dit heeft met een reis op zoek naar verborgen schatten, die zowel een 
innerlijke als een uiterlijke dimensie heeft. Als grap ontstaan, is deze metafoor 
gedurende mijn hele onderzoek de dragende factor geweest. Het "Leitmotiv" dat 
zich aan het eind van mijn onderzoek zelfs scheen te materialiseren. Wat wist 
ik eigenlijk van de kangling voor ik vertrok? Niet zo bijster veel. Naast wat de 
verkoper me verteld had, bleek er in de omvangrijke literatuur van het 
Tibetaans-Boeddhisme weinig over geschreven te zijn. Wel werd me duidelijk 
dat hij gebruikt werd bij regenrituelen en bij een offerritueel genaamd Chö. De 
Chö-tekst, die ik zal analyseren, vond ik echter pas bij terugkomst. Tijdens het 
schrijven'van mijn onderzoeksvoorstel liep ik dan nog een langspeelplaat tegen 
het lijf met fragmenten erop van een Shedur-exorcismeritueel, waarbij de 
kangling ook gebruikt werd. Het betrof hier een opname gemaakt in Dharamsala 
in april 1977. Daar veel van de monniken, die hun opleiding nog in het oude 
Tibet hebben genoten momenteel de leeftijd bereiken waarop de meeste mensen 
het leven vaarwel zeggen en het zingend heerschap op de plaat me niet meer zo 
jong leek, wist ik bij mijn vertrek naar Dharamsala niet eens zeker of de 
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kangling daar nog wel gebruikt werd. Het motto dat ik in mijn vaandel droeg, 
was echter duidelijk: "Just go for it!" 
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