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VERANTWOORDING

Deze studie is voortgekomen uit een onderzoek gericht op een wetenschapshistorische beschrijving van de Leidse antropologische traditie.
Hierbij bleef een hoeveelheid materiaal over het etnografisch onderzoek
in Nieuw Guinea liggen, omdat het niet direct in het onderzoeksverslag
in te passen viel. Om dit materiaal niet verloren te doen gaan werd een
aanvraag voor een promotie-onderzoek ingediend bij ZWO, die in 1985
werd goedgekeurd.(1) Hoewel het onderzoek zich in aanvang uitsluitend
richtte op bestudering van de wetenschappelijke beschrijving en analyse
van etnografisch materiaal betreffende Nederlands (West) Nieuw Guinea, bleek al snel dat met de beperking tot academisch geschoolde en
werkzame etnografen geen volledig beeld van de Nieuw Guinea-etnografie te verkrijgen viel. Gaandeweg is de vraagstelling van het onderzoek

1) Het onderzoek 'Waarneming en interpretatie' werd aanvankelijk rechtstreeks door de
Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) gefinancierd (dossiernummer 52-365). In 1987 werd het onderzoek aan de Stichting SociaalCulturele Wetenschappen (S.S.C.W.) overgedragen (dossiernummer 500-276-001). De
financiering van het onderzoek vond plaats van 1 april 1986 tot 16 augustus 1989.

dan ook meer verschoven naar een beschrijving van de omstandigheden
waaronder etnografisch materiaal verzameld werd, wie zich hiermee
bezig hielden en met welke doeleinden voor ogen men een dergelijke
interesse ontwikkelde. Het verzamelen van etnografisch materiaal over
Nieuw Guinea werd hierbij opgevat als een integraal onderdeel van de
openlegging van het gebied, zoals die als gevolg van de na-oorlogse
ontwikkelingen in de koloniale verhoudingen plaatsvond.
Materiaal voor het onderzoek werd in hoofdzaak middels
literatuur- en archiefonderzoek verzameld.(2) Hierbij werden referenties
naar de opzet en organisatie van het onderzoek, omstandigheden van
onderzoek, gebruik van methoden en hulpmiddelen, alsmede de aard
van publikatie van het verzamelde materiaal opgespoord. Ten aanzien
van het etnografische materiaal werd vooral bezien wat wel en wat niet
door de diverse onderzoekers geregistreerd werd. Tevens werd voor een
aantal lokaties waarvan bekend was dat er meerdere onderzoekers actief
waren geweest inhoudelijk naar het etnografisch materiaal gekeken.
Als aanvulling op de verzameling van materiaal uit literatuur
en archieven werden in totaal 21 mensen geïnterviewd, waarvan een
drietal meerdere malen. De interviews werden benut om nadere details
te achterhalen over de door de informant gevolgde opleiding, aard van
diens werkzaamheden in Nieuw Guinea, gelegenheden waarbij de informant etnografisch materiaal verzamelde, respectievelijk publiceerde en
tot slot de wijze waarop hij/zij bij het verzamelen van materiaal te werk
ging. Daarnaast werd bij de interviews getracht te komen tot beeldvorming over de waardering van etnografisch materiaal binnen de context
van het Nederlands beheer van Nieuw Guinea, en over de uitwisseling
van gegevens tussen de verschillende hierbij betrokken instanties. Voor
alle interviews werd een vragenlijst gehanteerd die deze onderwerpen
bestreek, zij het dat de specifieke vragen toegespitst werden op de ervaringen van de respectieve informanten. Overigens werden de interviews
zoveel mogelijk ongestructureerd gehouden. Het stellen van vragen beperkte zich in de meeste gevallen tot het te berde brengen van de gewenste onderwerpen en hier en daar het nader uitdiepen van detailkwesties. In enkele gevallen werd later nog correspondentie gevoerd om
details te verhelderen.
Alle voor het onderzoek benaderde personen hebben ook
daadwerkelijk meegewerkt. Vooral in de beschrijvende hoofdstukken
wordt met enige regelmaat gebruik gemaakt van interviewfragmenten ter
illustratie en/of verduidelijking van het betoog.(3) Bij de selectie van de

2) Met instemming van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd hierbij gebruik
gemaakt van het Rapportenarchief van het Kantoor voor Bevolkingszaken te Nieuw
Guinea, aanwezig in de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te Den
Haag.
3) De interviews werden op band geregistreerd en volledig uitgetypt. Bij de weergave
van interviewfragmenten in de voorliggende tekst werden echter aarzelingen, pauze's,
versprekingen, etc. verwijderd om de tekst leesbaar te houden. Hierbij werd zo
zorgvuldig mogelijk de oorspronkelijke gesproken tekst gehandhaafd. Weggelaten
fragmenten zijn met behulp van puntjes (...) in de tekst aangegeven.

fragmenten - die overigens in alle gevallen het resultaat van mijn interpretatie van de interviews is en daarbij voor mijn verantwoording is
- heb ik mij laten leiden door consistentie van de gebruikte beweringen,
hetzij met materiaal verzameld bij het literatuur- en archiefonderzoek,
hetzij met beweringen stammend uit andere interviews.
Noch het onderzoek, noch het resultaat ervan, deze dissertatie,
hadden tot stand kunnen komen zonder de medewerking van een groot
aantal personen, die ik hierbij wil bedanken. Ten eerste zijn dat mijn
'informanten', wier volledige en onvoorwaardelijke bereidheid tot medewerking aan dit onderzoek ik zeer gewaardeerd heb: Prof.Dr.
V.P.F.M. van Amelsvoort, Prof.Dr. J. van Baal, pater Dr. J. Boelaars
M.S.C., Dr. J.Th. Broekhuijse, Prof.Dr. L.F.B. Dubbeldam, Dr. K.W.
Galis, Prof.Dr. AA. Gerbrands, Drs. G.W. Grootenhuis, Dr. C.S.I.J.
Lagerberg, Dr. A.C. van der Leeden, Dr. J.Th. van Logchem, Dr. C.H.
van Nieuwenhuijsen-Riedeman, Drs. J.W. van Nieuwenhuijsen, Dr. G.
Oosterwal, pater Dr. H.L. Peters O.F.M., Dr. A. Ploeg, Prof.Dr. J. Pouwer, Prof.Dr. J.W. Schoorl, Dr. L.M. Serpenti, Dr. CL. Voorhoeve,
pater G.A. Zegwaard M.S.C..
Ten tweede mijn begeleiders: mijn beide promotores Albert
Trouwborst en Arie de Ruijter en mijn dagelijkse begeleider Jan de
Wolf. Allen hadden zo hun eigen meningen over de problemen waarmee
ik kampte en - hoewel dit lang niet altijd makkelijk was - boden mij op
deze wijze de gelegenheid mijn betoog aan te scherpen. Dat dit nooit
ongewild tot onoverkomelijke moeilijkheden heeft geleid, getuigt van
hun professionalisme.
Voorts dank ik de leden van het promovendi-overleg in Nijmegen, die van meet af aan mijn diverse concept-hoofdstukken en andere
pennevruchten van veelal ongezouten en kritisch commentaar voorzagen.
Om dezelfde reden dank ik de leden van het onderzoeksseminar Cognitieve Codes, die mij gedurende het laatste jaar van mijn onderzoek van
commentaar en advies voorzagen. Met name dank ik hierbij Barbara van
Brakel-Saunders die mij op een interessant verschil in de waardering van
de Dani-taal door respectievelijk Peters en Heider wees. Paul Haenen
ben ik - behalve voor zijn commentaar en belangstelling - ook grote
dank verschuldigd voor het verwezenlijken van een interview met Lex
van der Leeden in Djakarta. Paula van den Berg en Heli van der Werff
ben ik veel verschuldigd voor hun bijdrage aan het vormen van mijn
gedachten over de bestudering van het vrouwelijk deel van de Papoeabevolking. Ik heb groot respect voor de wijze waarop mijn broer Jetse in
de tekening op de omslag de tegenstelling die besloten ligt in de begrippen 'waarneming' en 'interpretatie' tot visuele uitdrukking heeft gebracht. Ik dank hem tevens voor zijn bijdrage aan het tot stand komen
van de kaarten in dit boek. Tot slot dient vermeld te worden dat dit
boek er zeker niet zo verzorgd had uitgezien zonder de bereidwillige ter
beschikking stelling van een laserprinter door het secretariaat van de
vakgroep Culturele Antropologie te Utrecht.
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INLEIDING

het probleemveld
De inlijving van West of Nederlands Nieuw Guinea - het huidige Irian
Jaya - bij Nederlands Indië vond geleidelijk in de loop van de vorige
eeuw plaats.(1) De openlegging van het gebied door bestuur, missie en
zending is echter pas begin deze eeuw definitief op gang gekomen. De
zending arriveerde weliswaar reeds in 1855, maar breidde zich pas na de
vestiging van de eerste bestuursposten (1898) daadwerkelijk langs de
Noordkust uit. De missie vestigde zich - na mislukte pogingen in 1892 en
1895 - eerst in 1905 aan de Zuidkust.

1) Het gebied viel reeds tijdens de V.O.C.-periode onder de invloedssfeer van het
Sultanaat Tidore. In 1828 nam het Nederlandse bestuur echter bij proclamatie de
westelijke kust van het eiland van 141° O.L. aan de Zuidkust tot Kaap de Goede
Hoop aan de Noordkust in bezit. Vanaf dat moment perkt men de zeggenschap van
Tidore over het gebied steeds verder in. In 1884 vond bestuursvestiging op het oostelijk deel van Nieuw Guinea plaats door Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland
volgde dit voorbeeld eerst in 1898, onder druk van enerzijds klachten van het Britse
bestuur over sneltochten vanuit het Nederlandse gebied, anderzijds verzoeken om
steun van de zijde van missie en zending (voor een uitgebreide beschrijving zie Galis
1953/4).
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Beschrijvingen van het gebied stammen dan ook - buiten enige
verslagen van exploratietochten langs de kust en de neergeschreven
ervaringen van de eerste zendelingen - vooral uit deze eeuw. De wetenschappelijke interesse richtte zich voor de Tweede Wereldoorlog voornamelijk op de mogelijkheden tot exploitatie van het gebied, zoals winning van grondstoffen en verbouw van handels- en voedselgewassen.
Gegevens over de bevolking stamden veelal van missionarissen of zendelingen, of van enkele artsen verbonden aan wetenschappelijke expedities
(zie Van Amelsvoort 1964). De eerste systematische beschrijving van
Nieuw Guinea(2) vond plaats tijdens de Militaire Exploratie. Deze begon
in 1907 aan de Zuidkust en werd in 1909 uitgebreid tot de Noordkust.
De verkenning duurde langs beide kusten tot 1914.
Voor de oorlog zijn vooral de cultuur van de Marind-anim aan
de Zuidkust en de Biak cultuur (Geelvinkbaai) grondig beschreven.
Hoewel een zeer groot deel van de gegevens door missionarissen en
zendelingen verzameld werd, waren er ook een paar academici actief.
Zo schreef Wirz in deze periode over de bevolking van Biak, Noemfoor
en het Sentani-meer, alsmede over de Dani, Yéi-nan en de Marindanim. Van Baal beschreef eveneens de Marind-anim. De grote belangstelling voor deze samenleving hing ongetwijfeld samen met het feit dat
de Marind een van de weinige vooroorlogse voorbeelden van actief bestuurlijk ingrijpen in Nieuw Guinea vormden.
Het besturen van het gebied gebeurde vrij extensief. Men
handhaafde op enkele punten bestuursposten en trad bemiddelend of
corrigerend op, wanneer men geruchten over conflicten te horen kreeg.
Hoewel de grens van het 'gepacificeerde' gebied zich landinwaarts bewoog, zeker aan de Zuidkust, was dit toch meestal in reactie op activiteiten van missie en zending. Van daadwerkelijke beheersing van het
gebied kan men, zeker voor de Tweede Wereldoorlog, nauwelijks spreken. Hiervoor waren de beschikbare fondsen en middelen te gering.
Nieuw Guinea gold in deze periode nog duidelijk als een buitengewest.
Zo moest men tijdens de crisis in de jaren dertig grote stukken terrein
prijsgeven, eenvoudig door gebrek aan mankracht (zie Kaart 2).
Ontwikkelingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog brachten hier verandering in. Tijdens de oorlog werd het merendeel van de in
Nieuw Guinea verblijvende Europeanen hetzij geëvacueerd, hetzij door
de Japanners krijgsgevangen gemaakt. Enkele bestuursambtenaren bleven achter in het door de Japanners beheerste gebied, teneinde troepenbewegingen te kunnen signaleren. Zij slaagden er met hulp van de Papoea-bevolking in te overleven. De pro-Nederlandse houding van de
Papoea's bewerkstelligde een attitude-verandering bij het bestuurskader
ten aanzien van de bevolking. Na de oorlog is er dan ook sprake van een
steeds verdergaande inschakeling van autochtonen bij bestuurstaken

2) In bet navolgende duid ik het onder Nederlands bestuur staande deel van het eiland
aan als 'Nieuw Guinea'. Alleen daar waar dit tot misverstanden kan leiden, spreek ik
van Nederlands of West Nieuw Guinea.
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(Van Eechoud 1947).
De toename in aandacht voor het gebied raakte in een stroomversnelling door de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949. Bij de
soevereiniteitsoverdracht bleef Nieuw Guinea voor Nederland 'behouden'. Dit gebaar was vooral het resultaat van een politiek compromis.
Het Nederlandse parlement bleek sterk verdeeld te zijn over een volledig verlies van invloed in Zuid-Oost Azië. De soevereiniteitsoverdracht
vergde echter een grondwetswijziging, hetgeen alleen mogelijk was met
een tweederde meerderheid in de Staten Generaal. Het behoud van
Nieuw Guinea bleek een - in ieder geval voor de Nederlandse politiek
- acceptabel alternatief. Het compromis had echter consequenties.
Ten eerste week na de overdracht een grote groep mensen uit
Indonesië uit, niet alleen naar Nederland, maar voor een deel ook naar
Nieuw Guinea. Ten tweede verdween met de overdracht ook een belangrijk deel van het lager bestuurs-, missie- en zendingskader dat van
huis uit Indonesisch was. Dit laatste proces was overigens al sinds de
Tweede Wereldoorlog aan de gang, vooral onder de druk van spanningen tussen Papoea's en dit kaderpersoneel.
Belangrijker was echter dat Indonesië het gebied voor zich
bleef opeisen, aanvankelijk in bilateraal overleg, later in het kader van
de Verenigde Naties. Dit legde op de Nederlandse overheid de taak
haar aanwezigheid in het gebied te rechtvaardigen. Het is waarschijnlijk
dat dit één van de overwegingen was om het gebied onder artikel 73 van
het handvest van de Verenigde Naties te gaan beheren. Men verplichtte
zich hiermee het gebied binnen afzienbare tijd tot een of andere vorm
van onafhankelijkheid te ontwikkelen. Regering en parlement konden op
deze wijze voor zichzelf en de buitenwacht staande houden dat het Nederlandse beheer deze taak beter kon volbrengen dan dat van een net
onafhankelijk geworden natie.
Het hield in dat men in zeer korte tijd een buitengewest van
een bestuurscentrum diende te voorzien. Nu was het opzetten van een
bestuursstructuur niet het grootste probleem; men kon uiteindelijk veel
personeel overplaatsen vanuit Indië. Veel nijpender was het vrijwel geheel ontbreken van kennis over het gebied en zijn bevolking en het gebrek aan bestuursambtenaren met ervaring in Nieuw Guinea. Men kon
moeilijk een gebied gaan ontwikkelen waarover men niets wist, en het
aspect van ontwikkeling werd door overheid en bestuur zeer serieus
genomen. Een belangrijke taak was hierbij weggelegd voor het in 1951
opgerichte Kantoor voor Bevolkingszaken. Hoewel het zeker niet het
enige informatie-vergarende bestuursorgaan was, kreeg het tot taak het
coördineren van bevolkingsonderzoek en de inventarisatie van kennis
over de bevolking. Tevens verzorgde het de contacten met internationale
organen zoals de South Pacific Commission(3) en de Verenigde Naties.

3) In 1947 kwamen de regeringen van Australië, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nieuw
Zeeland, Nederland en de Verenigde Staten - alle verantwoordelijk voor een of meer

(Wordt vervolgd...)
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Deze hele situatie, politiek en bestuurlijk, was er één waarin
als het ware een premie bestond op het verrichten van onderzoek naar
de mogelijkheden tot ontwikkeling van en voor de autochtone bevolking
van Nieuw Guinea, alsmede op het publiceren van de resultaten hiervan.
In niet onbelangrijke mate betrof dit etnografisch onderzoek. Tegelijkertijd was het een situatie waarin een sterke bestuurlijke interesse bestond
voor, en in zekere zin zelfs controle op, dit onderzoek. Dit resulteerde
in een relatief korte periode van frequent etnografisch onderzoek, veelal
verricht binnen een koloniale infrastructuur,(4) waarbij het koloniaal
bestuur zelf als geïnteresseerde partij optrad.
De overdracht van Nieuw Guinea aan Indonesië, gevolgd door
een periode dat het hele gebied nauwelijks toegankelijk was voor Westerse bezoekers, maakt het tevens een sterk besloten periode. Verzameling van etnografische informatie door missie en zending bleef na de
overdracht in '62 weliswaar doorgaan, maar het academisch onderzoek
verplaatste zich naar Indonesische universiteiten. Eerst sinds eind jaren
zeventig vindt ook incidenteel weer onderzoek vanuit Nederland plaats.
Toch is het maar zeer de vraag of men nu nog kan spreken van continuïteit met het eerdere onderzoek. Continuïteit ligt vooral in de
voortgaande reflectie op eerder verzameld materiaal, uitbouw van de
bestaande kennis via opvulling van hiaten en verdere integratie van het
bestaande materiaal. Dit vereist naast verder onderzoek ook uitwisseling
van informatie via publikaties, wat sterk verminderde na 1962.
onderzoek en vraagstelling

In het gebrek aan continuïteit ligt het wetenschappelijk belang van dit
onderzoek. De bestudeerde periode ligt inmiddels meer dan 25 jaar
terug. Dit houdt in dat er een generatie onderzoekers is zonder ervaring
in Nieuw Guinea en - belangrijker - zonder directe kennis van de omstandigheden waaronder aldaar destijds onderzoek gedaan is. Zonder

3)(...vervolg)
eilanden in de Stille Oceaan - de vorming overeen van een intergouvernementele
advies- en onderzoeksinstantie, de South Pacific Commission. Tot de taken van deze
instantie behoorden het stimuleren en mogelijk maken van onder meer sociaal-wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen en coördineren van samenwerking tussen
verschillende onderzoeksinstanties werkzaam in het gebied (Encyclopeadia of Papua
and New Guinea, 1972, University of Melbourne Press).
4) Met het begrip 'koloniale (of bestuurlijke) infrastructuur' duid ik niet alleen de
bestuursdienst en het net van bestuursposten dat deze handhaafde aan, maar ook de
resulterende openlegging of toegankelijkheid van de bestuurde gebieden. In dit
laatste opzicht voorzag deze infrastructuur tevens in de materiële voorwaarden voor
etnografisch onderzoek (voedsel, huisvesting, medische zorg, transportmogelijkheden,
medewerking van de bevolking, etc). Enkele instanties - als missie en zending - voorzagen zelf in een dergelijke infrastructuur en konden daarmee geheel of gedeeltelijk
hun eigen onderzoek ondersteunen. Voor zowel academisch onderzoek, als onderzoek
vanuit het bestuur zelf, gold echter dat het afhankelijk was van de koloniale infrastructuur.
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dergelijke kennis is het moeilijk in te schatten welke informatie wel en
welke niet verzameld is en wat de 'waarde' is van het materiaal. Hiaten
in de bestaande kennis kunnen daarmee gemakkelijk systematische fouten gaan vormen. Het feit dat de jaren '50 tot '62 in Nieuw Guinea de
laatste periode van koloniale etnografie in Nederland waren, versterkt
dit effect.
Hoewel er in Nederland wel aandacht is besteed aan de ontwikkeling van de etnologie/antropologie, is de bestudering van de koloniale etnografie als zodanig beperkt (Nooteboom 1940, Held 1959, Wertheim 1972, Feddema/Van den Muijzenberg 1978, Kommers 1979,
Trouwborst/Kommers 1988). Dit heeft tot gevolg dat vrij rooskleurige
beschrijvingen in de buitenlandse literatuur van het aandeel van etnologie in de Nederlandse bestuursopleiding (Malinowski 1930: 421; Kennedy 1944: 155, 157) vrij onomstreden blijven, en ook in latere studies
ongenuanceerd worden aangehaald (Feuchtwang 1973: 81).
Het debat over de Britse koloniale antropologie is veel breder
en lijkt haar wortels te hebben in de vraag naar de toepasbaarheid van
antropologie in de koloniale praktijk stammend uit de jaren dertig. Uit
deze discussie wil ik twee elementen naar voren halen. Enerzijds legt
men een verband tussen het wetenschappelijk produkt, de aard van de
etnografische beschrijving, en de omstandigheden waaronder onderzoek
werd gedaan. Zowel Asad (1973), als Feuchtwang (1973), zien het wetenschappelijk produkt van de vooroorlogse Britse functionele antropologie als sterk bepaald door de koloniale atmosfeer waarbinnen men
onderzoek deed. De vergelijking die Trouwborst en Kommers maken
tussen de toepassing van etnologie/antropologie in Nederlands Indië en
Oost-Afrika doet vermoeden dat dit effect in de Nederlandse koloniale
situatie sterker moet zijn geweest. Zij wijzen er namelijk op dat in de
Nederlandse situatie de ontwikkeling van de discipline veel nauwer dan
in de Britse verbonden was met de praktijk van de bestuursopleiding
(1988: 37/42). Ellen, die eenzelfde standpunt huldigt, ziet de ontwikkeling van de antropologische interesse voor Nieuw Guinea dan ook als
een nauwkeurige weerspiegeling van de wensen en behoeften van het
koloniaal bestuur (1976: 322).
Anderzijds zet James zich - voor wat betreft de Britse antropologie - af tegen een dergelijke generalisatie. Zij typeert de antropologen als 'onwillige imperialisten':
"As an individual, the anthropologist can often appear as a critic of colonial
policy, of the philosophy of western superiority upon which it was based and in
terms of which it was justified; and he was usually at odds with the various
administrators, missionaries and other local Europeans he had dealings with. He
cannot be seen unambiguously as a willing agent of colonialism. But he was
nevertheless dependent upon colonial authorities for permission to carry out
studies, and sometimes for material support; and in the inter-war period at least,
open political dissent was scarcely possible within colonial society" (1973: 42).

James' aandacht voor de individuele antropoloog laat zien, dat het gevaarlijk is hier zonder meer algemene beweringen naar voren te brengen.
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De relatie tussen antropologie en kolonialisme is complex en ambigu.
Toch stopt ook James haar analyse vroegtijdig. Zij beperkt haar aandacht strikt tot de aanwezige antropologen en de door hen geproduceerde kennis, waarbij zij voorbij gaat aan de uitvoeringsfase van het onderzoek.
Een etnografisch onderzoek (zie Diagram 1) is ruwweg te
onderscheiden in een voorbereidings-, uitvoerings- en uitwerkingsfase.
Tijdens de voorbereiding is een aantal factoren - de genoten opleiding,
de opdracht tot onderzoek, bepaalde hinderpalen, maar ook kennis
omtrent het onderzoeksveld - bepalend voor de wetenschappelijke interesse waarmee de onderzoeker uiteindelijk het veld in gaat.(5) Het onderzoek zelf is een wisselwerking tussen de aanwezige wetenschappelijke
interesse en de stimuli en/of mogelijkheden die de etnografische realiteit
biedt. In de uitwerkingsfase verlaat de onderzoeker gewoonlijk weer het
veld om zijn onderzoeksverslag - het wetenschappelijk produkt - op te
stellen. Door het fysiek en mentaal afstand nemen van het veld is de wetenschappelijke interesse de meest relevante invloed op de definitieve
ordening van het materiaal. De onderzoeksrapportage is - als terugkoppeling - uiteindelijk weer van invloed op de vorming van de wetenschappelijke interesse.
Toch kent deze voorstelling van zaken een groot nadeel. Zij
wekt de indruk of de verzameling van informatie en de vorming van
kennis een ononderbroken en gesloten proces vormt. Dit is ver bezijden
de waarheid. Men verzamelt etnografische informatie niet uitsluitend
binnen het kader van het onderzoek; het is een 'bijprodukt' van heel wat
verschillende werkzaamheden. Evenmin beperkt de antropoloog in het
veld zich uitsluitend tot het op eigen kracht verzamelen van materiaal.
Hij benut tevens de kennis van eerdere onderzoekers en van mensen
wier oordeel over de onderzoekssituatie hij betrouwbaar acht. Dit laatste
proces vindt zelfs al in de voorbereidingsfase plaats. Er is - onder meer
bij de selectie van de onderzoekslokatie - sprake van een terugkoppeling vanuit de etnografische realiteit op de voorbereidingsfase van het
onderzoek.
Dit impliceert dat de beperking van de bestudering van koloniaal etnografisch onderzoek tot de onderzoekers en hun wetenschappelijke produktie een belangrijke hiaat bevat en daarmee een systematische
fout kan opleveren. Het is zelfs niet afdoende om de verzameling van
gegevens door de onderzoeker in het veld in de afweging mee te nemen.
De vraag naar de reikwijdte van etnografische kennis over een bepaald
gebied is alleen te beantwoorden door te kijken naar wie, vanuit welke
motieven, etnografische informatie verzameld heeft. Mijn onderzoek

5) Onder het begrip 'wetenschappelijke interesse' versta ik hier niet alleen de visie van
de onderzoeker op diens onderzoeksobject (ideeën omtrent te verzamelen materiaal,
categorisering van het materiaal, etc), maar ook de beperkingen in de materiaalverzameling die voortkomen uit de condities (opdracht, organisatie, werkwijze) waaronder het onderzoek plaatsvindt.
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richt zich op deze externe voorwaarden voor onderzoek, en met name
op de beperkingen die dit gaf in de resulterende etnografische kennisvorming. Doelstelling is een inventarisatie van de hoofdlijnen van onderzoek en de hieraan ten grondslag liggende motivaties. Het ligt niet in de
bedoeling hierbij - anders dan bij wijze van illustratie - de weg te bewandelen van hetzij vergelijkende etnografische beschrijving van Nieuw Guinea, hetzij analyse van de retoriek en textuele strategieën, gebruikt in
het wetenschappelijk eindprodukt. Beide zijn valide ingangen voor onderzoek, maar vormen tevens een studie op zich. Voor het huidige onderzoek beperk ik mij tot de volgende vragen:
• welke verschillende (groepen) onderzoekers zijn er te onderscheiden
en welke richting neemt hun wetenschappelijke interesse, respectievelijk welke vorm neemt de terugkoppeling hierop middels hun wetenschappelijke produktie;
• welke opdrachtgevers zijn er te onderscheiden, hoe relateren deze
zich onderling, respectievelijk aan de verschillende groepen onderzoekers, respectievelijk aan de koloniale infrastructuur;
• welke invloed had de koloniale infrastructuur en de toenemende
complexiteit hiervan in Nieuw Guinea op de verschillende groepen
onderzoekers en het door hen verrichte onderzoek;
• welke beperkingen in de kennisvorming traden op als gevolg van de
gerichtheid van de aanwezige wetenschappelijke interesse en de grenzen gesteld door de koloniale infrastructuur?
Bij de vraagstelling hanteer ik twee uitgangspunten. Ten eerste
is in het voorgaande al gewezen op de sterke bestuurlijke interesse voor
onderzoek. In het navolgende ga ik er vanuit dat onderzoek plaatsvond
binnen de aanwezige koloniale infrastructuur en dat de aanwezige bestuurlijke interesse van invloed was op onderzoek. Ten tweede spreek ik
van categorieën onderzoekers, waarbij ik mij richt op de vergelijking van
de verschillende groepen. Voor deze categorisering baseer ik mij niet op
de aanwezige verschillen in vooropleiding, maar op de werkkring van de
onderzoekers. Reden hiervoor is dat veel onderzoekers strikt gesproken
niet als zodanig werkzaam waren en onderzoek deden in het kader van
hun overige werkzaamheden, of in het verlengde hiervan.(6) Tevens is in
veel gevallen de opdracht voor onderzoek afkomstig van de werkgever.
In Tabel I is een overzicht gegeven van een aantal onderzoekers. De gehanteerde verdeling naar werkkring onderscheidt voorlopig
in missie/zending, bestuur en academische instantie. De tabel vormt geen
volledig overzicht van de etnografische produktie. Het overzicht geeft
een beeld van het tempo van beschikbaar komen van op veldwerk gebaseerde verslagen. Hierbij is telkens de publikatiedatum van het boek -

6) In verband met de velschillende plaats die de verzameling van etnografische informatie inneemt binnen diverse werkkringen, maak ik ook geen gebruik van het gesloten
model van het onderzoeksproces zoals hierboven werd geschetst. In hoofdstuk 1 zal
ik een meer open model schetsen, waarbij ik rekening houd met de inbedding van de
verzameling van etnografische informatie in andersoortige werkzaamheden.
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het betreft hier in hoofdzaak monografieën - gehanteerd, aangezien
eigenlijk dan pas concreet van neerslag van kennis te spreken valt. Tevens geeft de tabel - in combinatie met Kaart 1 - enig inzicht in de reikwijdte van de aanwezige kennis. In slechts enkele gevallen gaat dit voorbij de begrenzing van het zogenaamde 'gepacificeerde' gebied. Dit wijst
impliciet op de niet te misverstane bestuursbemoeienis met het verloop

van onderzoek. Uitsluitend de groep universitair gefinancierde en/of
aangestelde onderzoekers kon zich hieraan met enig succes onttrekken.
Er is geen gebrek aan schriftelijk materiaal over Nieuw Guinea. De bibliografische studies van Galis (1962) en Van Baal, Galis &
Koentjaraningrat (1984) tonen dit aan. Met de inventarisering van kennis
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vanuit de hoek van missie en zending is nog slechts een bescheiden
begin gemaakt (Cornelissen 1988). Het probleem met de kennisvorming
over Nieuw Guinea is veeleer het vrijwel volledig ontbreken van integratie. Er zijn weinig studies die of een overzicht geven van de wetenschappelijke prestatie uit de onderzochte periode, of komen tot het
isoleren en uitstippelen van een lijn van onderzoek. Pogingen hiertoe
zijn ondernomen door Held (1951), Van Baal (1953/4b), het Kantoor
voor Bevolkingszaken (1959) en tot slot Groenewegen & Van de Kaa
(1964)(7)
opzet van het onderzoek
Zoals uit de vraagstelling naar voren komt, is deze studie vooral gericht
op de omstandigheden waaronder onderzoek is verricht. Het doel is te
bezien in hoeverre, en op welke wijze deze omstandigheden bepalend
zijn geweest voor het verzamelde materiaal en de verslaglegging erover.
In het navolgende sta ik eerst stil bij enkele theoretische aspecten van
dit probleem. In het eerste hoofdstuk ontwikkel ik een model van de onderzoeksruimte: het totaal aan relaties betrokken bij een willekeurige
onderzoekssituatie. Hierin geef ik rekenschap van de verschillende actoren en factoren die mogelijk betrokken zijn bij een gegeven onderzoekssituatie. Het model richt zich op de relaties binnen de onderzoeksruimte en daarmee op de mogelijkheden tot uitwisseling van informatie
binnen het onderzoek. Voorts ga ik in hoofdstuk 1 in op de mogelijkheden de verschillende onderzoekssituaties in deze termen te vergelijken en zo invariabele (f)actoren te isoleren. Hierbij maak ik gebruik
van het begrip 'randvoorwaarde' ter aanduiding van die aspecten van
een onderzoeksruimte, die weliswaar niet bepalend zijn voor het verloop
van onderzoek, maar wel beperkend en/of sturend werken voor het
verloop ervan.
Hoewel een systematische afweging en analyse van de etnografische verslagen uit de onderzoeksperiode buiten de optiek van deze
studie vallen, is enig inzicht in het proces van kennisvorming noodzakelijk. Aanwezige kennis is namelijk te zien als één van de vormende
factoren voor wetenschappelijke interesse en is daarmee bepalend voor
verdere kennisvorming. In hoofdstuk 2 sta ik daarom ook stil bij de gang
van verzameling van informatie naar vorming van kennis. Ik ga hierbij
met name in op de betekenis van het onderscheid in verschillende werkkringen. Ik maak hierbij gebruik van de ideeën ontwikkeld door Fleck,(8)

7) Voor een behandeling van deze studies, verwijs ik naar hoofdstuk 4.
8) Ludwig Fleck publiceerde in 1935 zijn studie Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Hij zet zich hierin af tegen het idee dat een wetenschappelijk feit los zou staan van de subjectiviteit van de onderzoeker. Hij analyseert feiten
als historisch gebonden aan voorgaande ideeën, en tegelijkertijd als sociaal gebonden
aan het gebruik ervan door een groep wetenschappers. Dit is een opvatting die heden
ten dage nog weinig van haar actualiteit verloren heeft.
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die kennisvorming in belangrijke mate beziet als een sociaal proces.
Tevens sta ik aan het eind van het hoofdstuk stil bij de mogelijkheden
die voor onderzoekers binnen verschillende werkkringen open stonden
voor publikatie van onderzoeksgegevens, en de invloed hiervan op het
gepubliceerde materiaal.
In het derde hoofdstuk besteed ik aandacht aan de politieke
ontwikkelingen die plaatsvonden rond het gebied in de periode tussen
het onafhankelijkheidsproces in Indonesië en de overdracht van Nieuw
Guinea aan Indonesië in 1963. In dit hoofdstuk geef ik in algemene
termen aan wat dit betekende voor de standpunten en handelswijzen van
missie, zending en bestuur. Daarnaast ga ik in op de bestuurlijke infrastructuur op Nieuw Guinea en op het tot stand komen van respectievelijk het Kantoor voor Bevolkingszaken en de Raad voor de Volksopvoeding. In hoofdstuk 6 kom ik uitgebreider te spreken over het functioneren van het Kantoor voor Bevolkingszaken.
In het vierde hoofdstuk werk ik een dualisme uit, dat in de
rest van de studie telkens zal terugkeren, namelijk een verdeling in wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek. Uitgaande van een beschrijving van enkele overzichtsstudies uit de periode bespreek ik van beide
opvattingen over onderzoek kenmerken en doeleinden. Aan het eind van
het hoofdstuk vertaal ik dit dualisme naar het in hoofdstuk 1 ontwikkelde idee van randvoorwaarden.
In het vijfde tot en met zevende hoofdstuk behandel ik de drie
aan de hand van hun werkkring onderscheiden groepen onderzoekers
- missie/zendings-, bestuurlijke en academische onderzoekers - en hun
onderzoek in detail. Voor ieder van deze 'beroeps'groepen bezie ik aan
de hand van de gegevens over opdracht en opdrachtgever of het nuttig
is een verdere onderverdeling aan te brengen. Voorts ga ik na hoe de
relaties tot de overige groepen onderzoekers en informatievergarende instanties in Nieuw Guinea waren. Ik bekijk hierbij wat voor betekenis dit
relatiepatroon had in termen van de verzamelde informatie. Tevens
besteed ik aandacht aan de wijze van materiaalverzameling en de verhouding tot de subjecten van onderzoek, de Papoea's. Voorzover zinvol
bezie ik aan het eind van ieder hoofdstuk de invloed van de geschetste
wetenschappelijke interesse op het verzamelde materiaal.
In hoofdstuk 8 onderneem ik een poging tot het traceren van
integratie in het etnografisch materiaal. Deze integratie tracht ik te vinden middels het isoleren van wetenschappelijke discussies: doelbewuste,
op uitbouw van kennis gerichte uitwisseling van informatie.(9) Ik ga hierbij in eerste instantie niet uit van de door de studie heen onderscheiden
werkkringen; ik hanteer een alternatieve hypothese waarbij ik de wetenschappelijke discussies baseer op gedeelde onderzoekslokaties. Ik onderzoek voor drie afzonderlijke lokaties - het Asmat-gebied, het Nimboranproject en de bestudering van de stedelijke Papoea's - of het zinvol is
9) Het begrip 'wetenschappelijke discussie' zal in de loop van hoofdstuk 1 en hoofdstuk
2 nog verder en nauwkeuriger gedefinieerd worden (pag. 8, 14, 22).
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deze hypothese te onderscheiden naast de aanvankelijke indeling via
werkkring.
In hoofdstuk 9 - de analyse en conclusies - integreer ik de
meer beschrijvende hoofdstukken met de eerste twee theoretische. Als
uitgangspunt hanteer ik twee begrippen - wetenschappelijke discussie en
wetenschappelijke interesse - die ik door de hele studie heen benut. Ik
ga hierbij met name in op de redenen waarom wetenschappelijke discussies onderling te onderscheiden zijn en waarom ze in veel gevallen een
gesloten karakter ten opzichte van elkaar dragen. Tevens laat ik zien in
welke mate het bestaan van een beperkt aantal wetenschappelijke interesses deze versnippering tempert. Zowel eenheid als verscheidenheid in
de Nieuw Guinea-etnografie zijn terug te voeren op gemeenschappelijke
elementen in de achtergrond van het verrichte onderzoek. Deze randvoorwaarden geven tevens een signatuur aan de etnografische kaart: een
aantal systematisch optredende hiaten en accenten in de bestudering van
de etnografische realiteit. Alvorens mijn conclusies te formuleren, resumeer ik nog de argumenten die te onderscheiden zijn voor of tegen het
kenmerken van de activiteiten in deze periode als koloniale etnografie.

1

DE ONDERZOEKSSITUATIE
ALS PROBLEEM

1.1

analysekader

Etnografisch onderzoek laat zich niet simpelweg beschrijven in termen
van observeren en registreren van gebeurtenissen in een onderzoeksveld.
Zo onderscheidt Barnes, die een heuristisch model ontwikkelt van de
opzet van een onderzoek, buiten onderzoeker en onderzochten tevens de
betrokkenheid van een sponsor en in sommige gevallen van zogenaamde
'poortwachters' (1979: 13/5).(1) Daarnaast is het eigenlijke veldwerk vaak
een beperkte periode binnen een veel langere tijdspanne, die begint bij
het formuleren van een opdracht en eindigt bij het schrijven van een
monografie of soms een opeenvolging van artikelen.
Kenmerkend voor etnografisch onderzoek is tevens dat de

1) Een poortwachter of gatekeeper is een persoon of instantie die een onderzoeker de
toegang tot het onderzoeksveld of onderzoeksinformatie (archieven, rapporten) kan
ontzeggen of juist vergemakkelijken (Barnes 1979: 14/5). Deze functie zal in het
navolgende wel herkenbaar zijn, maar ik onderscheid haar niet apart, daar zij mijns
inziens op meerdere niveaus gelokaliseerd is.
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onderzoeker(2) enkele malen van lokatie wisselt, zowel fysiek, als in opbouw van en positie binnen zijn relatiepatronen (vgl. Crapanzano 1977).
Tijdens de voorbereidingsfase van zijn veldwerk onderhoudt hij vooral
relaties met zijn opdrachtgever,(3) met instanties die hem steun (kunnen)
verlenen bij de toegang tot het veld, en met mensen en instanties die
over kennis beschikken betreffende zijn onderzoeksgebied (kennisfundament).
Aangekomen in het onderzoeksgebied zoekt de onderzoeker
aldaar contact met mensen die zijn toegang tot het veld vergemakkelijken en die over specifieke kennis over de te onderzoeken groep beschikken. Verder begint hij met de opbouw van relaties op zijn veldwerklokatie. Gaandeweg gaan deze relaties een steeds groter rol spelen in zijn
onderzoek en hem het leeuwedeel van zijn informatie leveren.
Teruggekeerd uit het veld herstelt zich de interactie tot zijn
opdrachtgever, zij het dat deze relatie zich nu richt op de produktie van
een eindrapport. Zijn relatie tot zijn mede-onderzoekers, zijn professionele omgeving, is veranderd. De onderzoeker beschikt over recente
informatie die hij op voet van gelijkwaardigheid met zijn omgeving kan
uitwisselen. De interactie met het veld - indien al onderhouden - beperkt
zich tot enkele personen, waarmee een speciale relatie bestaat, of waarmee de onderzoeker om strategische redenen (terugkeer in het veld,
controle van gegevens) relaties handhaaft. De activiteiten van de onderzoeker richten zich nu op het doen accepteren van de neergeschreven
versie van zijn onderzoeksgegevens, niet alleen door zijn opdrachtgever,
maar ook door zijn professionele omgeving.(4)
In Diagram 2 is dit proces uitgewerkt in een sterk vereenvoudigd heuristisch model. De onderzoekssituatie schets ik hierbij als een
configuratie van rollen.(5) Hierin geef ik een top-down beeld van de relaties die direct of indirect betrokken zijn bij (bepalend zijn voor) een
2) In deze studie is voornamelijk sprake van mannelijke onderzoekers, hierop zijn
slechts twee uitzonderingen. Het gebruik van de term 'onderzoeker' in een mannelijke vervoeging gebeurt gemakshalve, voor een groot deel van mijn betoog is het
geslacht van de onderzoeker irrelevant. Daar waar ik verschillen tussen mannelijke en
vrouwelijke onderzoekers essentieel acht, zal ik dit specifiek aanduiden.
3) Barnes onderscheidt in zijn model van onderzoek geen duidelijke opdrachtgever, hij
gaat er impliciet vanuit dat de onderzoeker dit zelf in de hand heeft. Voor het onderzoek in Nieuw Guinea is er veelal wel sprake van een duidelijke opdrachtgever, die
tevens als sponsor van het onderzoek optreedt. Om deze reden geef ik in de rest van
deze studie de voorkeur aan het gebruik van deze term.
4) Juist omdat de onderzoeker zijn verslag in eerste instantie richt op zijn opdrachtgever, zijn professionele omgeving (kennisfundament) en - in enkele gevallen - personen uit het veld, is het voor de omschrijving van de onderzoekssituatie niet direct
nodig een aparte categorie 'publiek' te specificeren. In deze zin is de onderzoeksruimte gesloten. Voor publikaties na 1962 is dit allengs minder waar.
5) Een missionaris, zendeling of bestuursambtenaar die onderzoek doet in het kader van
zijn werk, vervult analytisch gesproken twee onderscheidbare rollen. Zijn bezigheden
bevatten dan ook een inherent rolconflict.
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willekeurige onderzoekssituatie. Het totaal van deze relaties kan men
voor het gemak de onderzoeksruimte noemen. Dit model is op twee wijzen op te vatten: (1) als een relatiepatroon; (2) als een uitwisseling van
informatie. De relaties zijn opgebouwd via het uitwisselen van geschenken of informatie en het wederzijds (en soms ook uitsluitend eenzijdig)
scheppen van verplichtingen.
Dat dit schema overigens een sterke vereenvoudiging is, mag
blijken uit de samenstelling van de 'externe contacten' < 3 >. Hieronder
vallen in het voorliggende geval missionarissen/zendelingen, de goeroe,
handelaren, bestuursambtenaren, maar ook meer betrokken op een
individu, diens vrienden, eventuele bloedsbroeders, verwanten en/of
aanverwanten, en - indien van toepassing - arbeidsrelaties, marktrelaties,
etc.. Ik spreek hier niet uitsluitend over informanten, maar ook over
mensen die de toegang van de onderzoeker tot het veld (kunnen) vergemakkelijken. Het schema is hier en op andere plaatsen uiteraard te
verfijnen. Het is echter een open vraag of dit opweegt tegen de toenemende complexiteit. Onder de hier gebruikte noemer zijn tezamen gebracht die informatiebronnen welke de onderzoeker gebruikt ter bestudering van zijn onderzoeksobject(6) zonder dat ze er strikt genomen deel
van uitmaken. De overweging van de onderzoeker hierbij is de aanwezigheid van face-to-face relaties, of in ieder geval vrij direct contact tot
de leden van de onderzochte groep.(7)
Het feit dat de onderzoeker niet centraal staat in het model en
evenmin met alle punten van het model is verbonden, is slechts zeer ten
dele het gevolg van de vereenvoudigingen. Het schema is opgebouwd uit
een drietal netwerken (A, B, C). De onderzoeker vormt slechts één van
drie mogelijke overlappingspunten van deze netwerken. Zou ik de onderzoeker centraal plaatsen, dan zou hij of zij een integraal deel vormen
van alle netwerken. Hier ligt echter mijns inziens een meer fundamenteel bezwaar. De onderzoeker vormt namelijk in de praktijk geen deel
van al de bij een onderzoekssituatie betrokken netwerken. Alle netwerken 'manipuleren' informatie en ook de onderzoeker wordt op deze
wijze gemanipuleerd.
De netwerken zijn te onderscheiden, omdat zij enigermate
gesloten zijn. De informatie uitgewisseld in netwerk A heeft geen of een
andere betekenis voor netwerk B; hetzelfde geldt voor netwerk C. Betekenis binnen een netwerk is voor een groot deel niet-expliciet of sousentendu. Dit is ook de reden dat er geen sprake is van een stervormig
diagram, waarbij alle punten onderling verbonden zijn. In alle gevallen is
informatie die over meer dan een punt loopt, gemedieerde informatie.
6) In het navolgende heb ik het afwisselend over het onderzoeksobject en de onderzochte groep. Met de eerste term refereer ik, naast de mensen, impliciet aan de te
onderzoeken problematiek (zie tevens Barnes 1979: 14).
7) Hierbij mag ook duidelijk zijn dat ik hier niet doel op eventueel archiefmateriaal
(hetgeen veeleer te vatten is onder <4>), aangezien daarbij slechts sprake is van
indirecte relaties tot het onderzoeksobject.
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De rol van de bemiddelaars ( < 2 > , <3> en < 5 > ) is tegelijk eenvoudig en complex. Zij dragen zorg voor het inbrengen van informatie uit
het ene netwerk in het andere. Dit is echter een allesbehalve eenvoudige
taak. Het vereist namelijk explicitering van elke impliciete betekenis van
een bepaald begrip, zonder dat daarbij strijdigheden ontstaan met de
impliciete betekenis binnen het ontvangende systeem. Dit is natuurlijk in
strikte zin onmogelijk. Overdracht van informatie impliceert dan ook
altijd 'vertaling', oftewel verandering van informatie.
Dit vertalingsproces schept grote ruimte voor het bewust, maar
vaak ook onbewust, manipuleren van de realiteit. Overbekend is het
voorbeeld van de tolk die als het prototype kan gelden voor een dergelijke bemiddelaarsrol (o.a. Berreman 1962: 14/5). Zeker zolang de etnograaf geen kennis heeft van de taal gesproken in zijn onderzoeksveld, en
dit is een aspect dat voor veel Nieuw Guinea-etnografen toen gold, kan
hij weinig meer doen dan vertrouwen op zijn tolk en op zijn kennis van
diens achtergrond. Echter ook de etnograaf manipuleert:
"The ethnographer wants to reconstitute his old self - or his new professional self
- through an act of writing that is addressed to the significant others within his
own world. He wants, too, to address, and must inevitably address, those illiterate
others on his own fieldwork - not simply out of good faith, professional responsibility, integrity, guilt, irritation, resentment, hatred, or the desire to fill an obligation, but also out of a necessity to declare them worthy of having been and
continuing to be that silent audience by which he identifies himself as an ethnographer ..." (Crapanzano 1977: 72).

Via deze 'vertaalpunten' kom ik op de horizontale en verticale onderscheidingen in het schema. Laat ik beginnen met het eenvoudigste: het
verloop van tijdelijke en informele relaties naar formele en permanente.
In het model neem ik hiertoe een tweetal aspecten tezamen. Ten eerste
is de onderzoekssituatie per definitie tijdelijk van aard. Dit houdt echter
niet in, dat alle erbij betrokken relaties of informatiestromen evenzo
tijdelijk zijn. Een dergelijk tijdelijk karakter is alleen van toepassing op
netwerk A. Dit netwerk vormt een gelegenheidscombinatie waarin voor
ieder onderzoek veranderingen plaatsvinden in de samenstelling, waarbij
echter de structuur onveranderd blijft. Is er echter sprake - zoals hier
- van een reeks onderzoeken in eenzelfde regio, dan zijn de veranderingen in netwerk C vrij gering en ontbreken in netwerk B vrijwel geheel
(of zijn in ieder geval slechts tijds- of historisch gebonden). Vandaar dat
deze netwerken een meer permanent karakter dragen.
Het bovenstaande reflecteert zich in het formele karakter van
de netwerken. Netwerk A is geschetst als een gelegenheidscombinatie.
Hoewel de structuur een vaste vorm heeft, zijn de gelegde relaties/informatiestromen slechts bedoeld voor dit ene onderzoek. Zelfs al is er
sprake van meerdere doeleinden van een relatie, dan nog heeft dit niets
uitstaande met het doel van het netwerk. Anders is dit met de netwerken B en C. Hun bestaan staat goeddeels los van het onderzoek en de
aanwezige relaties dienen vrijwel alle meerdere doeleinden. Het feit dat
een onderzoek plaats vindt, schept weliswaar nieuwe relaties, maar deze
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gaan vrijwel zeker (bij het vorderen van het onderzoek) bestaande patronen volgen (vgl. Rabinow 1977 voor een schets van een onderzoeksveld in deze termen).
Het politiek-economische netwerk is bovendien beduidend
formeler van aard dan het lokale. Het lokale netwerk is enigermate
afhankelijk van de mensen die er in participeren, en verandert ook
voortdurend als gevolg van een wisselende bezetting, respectievelijk
verdeling van macht. Dergelijke modificaties zijn aanzienlijk moeilijker
te verwezenlijken in het veel grotere politiek-economische netwerk. De
invloed van het individu is over het algemeen nihil en veranderingen
hierin zijn veelal grootschalige transformatieprocessen. De onafhankelijkheid van Indonesië is te zien als een dergelijke transformatie. Dergelijke processen hebben consequenties ver buiten de grenzen van het
'eigen' netwerk.(8)
Terugkerend naar het model, rest mij nog de beschrijving van
de verticale driedeling. Feitelijk is het niet juist te spreken van een driedeling. Er zijn twee uitersten, een macro- en een micro-niveau, en hun
raakvlak, het meso-niveau. Ook hier is de rol van het meso-niveau bemiddelend; de beide punten in het schema zijn 'vertaalpunten'. De verhouding tussen macro- en micro-niveau is scheef. De beide informatiestromen die naar boven, respectievelijk naar beneden lopen zijn niet
gelijk. De onderzoeker ruilt de gegevens die hij verzamelt in de samenleving die hij bestudeert niet in tegen gegevens over zijn eigen samenleving. Hij reciproceert met wat men het beste zou kunnen omschrijven als
goederen en diensten. Over wat zijn opdrachtgever doet met de gegevens heeft hij bovendien geen controle. Heeft hij gegevens verzameld
voor een bevolkingsregistratie, dan is het niet ondenkbaar dat deze later
benut gaan worden bij het innen van belastingen.
In meer dan één zin is er hier sprake van een scheve verhouding. Ten eerste is de verhouding tussen macro- en micro-niveau ongeveer die tussen centrum en periferie. Het onderzoek wordt niet geïnitieerd vanuit een periferie, maar vrijwel altijd vanuit een centrum. Dat
betekent dat als er al sprake is van een machtsverdeling binnen dit model deze macht het grootst is op het macro-niveau. Verder vloeit informatie in de praktijk niet samen uit een enkele, maar uit meerdere onderzoekssituaties op hetzelfde macro-niveau. Ook dit is in feite een
machtsbasis (vgl. Clemmer 1974).
Verder is - en hierbij gaat het vooral om de relatie tussen de
netwerken A en C, hoewel het voor de andere relaties niet uitgesloten is
- de informatiestroom van C naar A onbeheersbaar. De onderzoeker is
8) Merk op dat het schema hier duidelijk vertekent. Het lokale netwerk vormt een
integraal onderdeel van het politiek-economisch netwerk. Aangezien netwerk B de
bestaansvoorwaarden schept voor netwerk C kan het ook niet zonder deze bestaan.
Het aangebrachte onderscheid is als alle onderscheidingen in dit schema analytisch
van aard. Reden voor de aard van de onderscheiding in het schema is Barnes' poortwachtersfunctie. Instanties die deze functie vervullen liggen in belangrijke mate in dit
deel van het model.
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een vreemde in de samenleving die hij bestudeert. Dit houdt echter niet
alleen in dat zijn zwaarste verplichtingen bij de eigen samenleving liggen.
Het betekent ook, dat wat hij ziet van de vreemde samenleving mede
bepaald is door de verwachtingen die hij koestert.(9)
Het probleem is complex. Wat de onderzoeker verzamelt, is
sterk gerelateerd aan de mate waarin hij of zij erin slaagt in een samenleving door te dringen. Een betere formulering zou zijn, de mate waarin
de onderzoeker erin slaagt een deel te gaan uitmaken van de relatiepatronen/informatiestromen, en veelal ook het machtsspel, binnen de samenleving. Dit is echter een gegeven waarbij de onderzoeker mede
afhankelijk is van die samenleving (Watson 1972: 179/80).
De informatiestroom binnen het lokale netwerk is de resultante van een complex van factoren. Dit beïnvloedt niet alleen de hoeveelheid, maar mogelijk ook de betrouwbaarheid en geldigheid van het verzamelde materiaal. En dit is het punt waarop de rol van de onderzoeker
als 'vertaalpunt' van belang is. Ongeacht wat de kwaliteit van zijn materiaal is, het etnografisch verslag gaat een rol spelen in één of andere informatiestroom. Marcus en Cushman (1982) geven in een uitgebreid
artikel aan dat de geloofwaardigheid van de onderzoeker veelal niet
gekoppeld is aan zijn materiaal, maar aan het realisme van de presentatie ervan. Aan het te schrijven verslag worden eisen gesteld en wel door
de lezer, waarvoor het geschreven wordt. De bruikbaarheid van het
onderzoeksverslag binnen en voor netwerk C speelt slechts een geringe
rol bij de beoordeling van het onderzoeksresultaat.
Dat wat uiteindelijk deel uit gaat maken van de informatiestroom, gevormd door netwerk A, lijkt alleen nog maar oppervlakkig op
de in netwerk C verzamelde informatie. Het is een geschreven vorm, in
begrippen die voor ons begrijpelijk en manipuleerbaar zijn; er is sprake
van een zoeken naar aanvaarding als kennis. Hoewel het over iets
'vreemds' handelt, is het eindresultaat ons niet of nauwelijks meer
vreemd. Omdat het bovendien op deze wijze al snel gemeenschappelijk
is aan meerdere individuen, verzelfstandigt het zich tot op zichzelf staande kennis via een proces van citering en hercitering (Fleck 1979: 137).
Ik heb de overdracht van informatie tussen netwerken A en C
onbeheersbaar genoemd en geprobeerd een indruk te geven van wat ik
hiermee bedoel. Duidelijk mag in ieder geval zijn, dat onderzoek in
wezen niets afdoet of kan afdoen aan de scheve machtsverhoudingen die
geschetst zijn in het model. Vanuit de lokale situatie (periferie) is beheersing van hetgeen in het centrum gebeurt een kansspel, hoewel het
enigermate beïnvloedbaar blijft. Dit geldt voor pogingen vanuit de lokale
situatie tot beheersing van zowel het politieke centrum zelf, als van kennisverwerving die vanuit het centrum (of in opdracht daarvan) plaats-

9) Een duidelijke illustratie hiervan schetst Silverman in een artikel over zijn veldwerkervaringen bij de Banaka, waarin hij duidelijk de veranderingen in zijn evaluaties van
deze samenleving contrasteert met de mensen die hem op afzonderlijke momenten
hebben beïnvloed (Silverman 1972).
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vindt. Het is daarom van belang dat men zeker in het proces van kennisverwerving nader inzicht verwerft, al is dit maar via beschrijving ervan.
1.2

randvoorwaarden

Tot nu heb ik alleen bezien binnen welk kader informatievergaring zich
afspeelt, en hoe dit proces zich voor een willekeurig onderzoek voltrekt.
Omdat ik hier een reeks veldwerksituaties binnen een beperkte periode
en regio onderzoek, is het vrij zeker dat sterke variatie zal ontbreken.
Onder de gegeven omstandigheden valt er te spreken van sterk gelijkwaardig onderzoek. Vergelijking van de afzonderlijke configuraties
maakt het echter wel mogelijk in de samenstelling van de netwerken A
en B regelmatigheden te onderscheiden. Hierbij doel ik op het gebruik
van de beschikbare achtergrondkennis, de aanwezige opdrachtgevers, en
gebruikte onderzoekers.
In feite gaat het om identificatie van een geheel aan mogelijke
randvoorwaarden,(10) welke zowel in positieve als negatieve zin katalysatoren voor het onderzoek kunnen vormen. In directe zin doel ik hier op
dat deel van het schema van de onderzoeksruimte, dat ik heb aangeduid
als 'politiek-economisch netwerk'. Op het eerste gezicht gaat het hierbij
om (1) het bestuur, dat zich op verschillende niveaus laat onderscheiden (lokaal, kolonie, natie), (2) missie en zending (ook hier is waarschijnlijk een onderscheiding in lokaal en niet-lokaal relevant), en (3)
het bedrijfsleven, hoewel de betekenis hiervan in Nieuw Guinea - zeker
als opdrachtgever voor onderzoek - te verwaarlozen is.
Ook indirect zijn echter randvoorwaarden te onderscheiden.
Indirect in de zin dat het niet gaat om personen of instanties. Ik heb het
hier over reeds geaccumuleerde kennis, goeddeels gelokaliseerd in het
kennisfundament. Dit is als randvoorwaarde van betekenis daar het meningsvormend is voor een of meer 'actoren' in het 'drama'. Van belang
zijn hier in ieder geval (a) de historische ontwikkeling van (bestuurs)
contact met Nieuw Guinea, (b) de wetenschappelijke ideeën omtrent
Nieuw Guinea, (c) de mogelijkheden die Nieuw Guinea bood tot kennisvorming via etnografisch veldwerk.
Voor kennis omtrent een aaneengesloten periode van onderzoek moet men ook rekenschap geven van verschillende en veranderende belangen spelend tijdens die periode, die vorm geven aan dat onderzoek. Het is met andere woorden nodig ook enige rekening te houden
met (historische) diepte. Complicatie hierbij is, dat de diverse onderzoekers uit zeer verschillende achtergronden stammen, zodat beschrijving in
termen van een gemeenschappelijke wetenschappelijke discussie problematisch is.
Toch is het begrip 'wetenschappelijke discussie' op zinnige

10) Onder het begrip 'randvoorwaarde' versta ik een actor of factor die ten aanzien van
te verrichten onderzoek beperkend werkt in de zin dat hetzij richting gegeven wordt
aan onderzoek, hetzij een bepaalde onderzoeksbenadering verhinderd wordt.
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wijze te gebruiken, mits gedefinieerd als de uitwisseling van onderzoeksinformatie tussen verschillende onderzoekers met als doel (gemeenschappelijke) kennisvorming of -uitbouw. Verschillende onderzoekssituaties kan men vergelijken naar de wijze waarop ze bijdragen tot of aanleiding vormen voor het ontstaan en voortbestaan van wetenschappelijke
discussie.
Deze uitwisseling van informatie heeft consequenties die verder reiken dan alleen maar de uitbouw van bestaande kennis of de vorming van nieuw kennis. Er is tevens, zoals Fleck stelt, een bijdrage aan
een sociaal proces:
"Once a statement is published, it constitutes part of the social forces which form
concepts and create habits of thought. Together with all other statements, it
determines 'what cannot be thought in any other way'. Even if a particular statement is contested, we grow up with its uncertainty, which, circulating in society,
reinforces its social effect. It becomes a self-evident reality which, in turn conditions our further acts of cognition. A self-contained, harmonious system emerges
within which the logical origin of any individual thought can no longer be traced"
(1979: 37).

Fleck stelt hier dat eenmaal ontstane kennis sturend en beperkend werkt
op het ontstaan van nieuwe kennis: niet alleen in het suggereren van een
bepaalde gedachtengang, maar ook in de vorm van sociale dwang. Het
ontstane cognitieve schema wordt geaccepteerd door de groep (denkgemeenschap) die het benut. Het schema krijgt daarmee een normatief
karakter.
Zich baserend op Fleck gaat Boon (1983) een stap verder. Hij
stelt zich te weer tegen Lakatos' idee dat wetenschappelijke voortgang
alleen bestaat in de vorm van een voortschrijdende rationaliteit (Lakatos
1975b: 118 e.v.; Boon 1983: 20/l).(11) Rationaliteit, stelt Boon, is slechts
een globale indruk, ontstaan door wetenschap te beschouwen als een
complex van uitsluitend theorie en methodologie. Neemt men echter het
lokale niveau, de individuele onderzoeker, in beschouwing, dan is geen
enkele wetenschap meer strikt rationeel (1983: 39/43).
Evenals Lakatos gaat Boon er vanuit dat een theorie - en
hieronder kan men ook verstaan losse theoretische noties - vanzelf voert
tot ontwikkeling van alternatieve theorieën (proces van variatie). De
motivatie hierachter ziet hij echter niet in een streven naar rationaliteit,
maar in onvrede met bestaande theorieën, ambitie, etc.. Bouwt men
voort op een bepaalde theorie, dan vindt in principe een selectie plaats,
men verkiest de verandering na te volgen of niet. Deze selectie is van
invloed op iedere volgende ontwikkeling (variatie). Zo beperkt iedere
verdere selectie de variatie en verhardt zo het zich vormende weten11) In Lakatos' opvatting is er sprake van wetenschappelijke groei indien een wetenschappelijke theorie minder dan voorheen een beroep hoeft te doen op elementen
extern aan de theorie om een voorliggende werkelijkheid te beschrijven of te verklaren. De rationaliteit van de theorie is dan toegenomen ten opzichte van eerdere
versies.
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schappelijke onderzoeksprogramma.
Is het onderzoeksprogramma succesvol dan groeit het aantal
volgelingen. Gevolg hiervan is dat de groep zich gaat structureren, hetgeen op cognitief niveau weer selectie (specialisatie) veroorzaakt. Steeds
verdere selectie doet door structurering de variatie van het onderzoeksprogramma verminderen, verlaagt het probleemoplossende vermogen en doet het onderzoeksprogramma degenereren.
De wetenschappelijke voortgang is in Boon's visie nu niet
langer geheel afhankelijk van (interne) rationaliteit, maar van ontwikkeling en navolging van ideeën. Dit proces van 'ontwikkeling en navolging'
is echter voor Boon mede bepaald door belangen en belangentegenstellingen. Het is in deze termen dat de wetenschappelijke discussie in
Nieuw Guinea zich het beste laat beschrijven. Hiertoe staan verschillende gegevens ter beschikking, zoals de aard van de opdracht en de opdrachtgever, werkkring van de onderzoeker, wetenschappelijke aanpak
en confrontatie met nieuwe problemen.
1.3

operationalisatie

Toepassing van deze ideeën op de situatie in Nieuw Guinea leidt niet tot
een beeld van een zich ontwikkelend wetenschappelijk onderzoeksprogramma. De verzamelde etnografische gegevens komen uit teveel verschillende kokers - bestuur, missie, zending en tot slot de wetenschap
zelf - om tot een eensluidende kennisvorming aanleiding te geven. Aan
de andere kant betreft het een korte periode en een beperkt gebied. Dit
maakt dat voor iedere afzonderlijk beschreven onderzoeksruimte veel
actoren en factoren dezelfde zullen zijn. Van bepaalde instanties en
bepaalde figuren kan men zelfs stellen dat zij gedurende de hele periode, voor alle onderzoek, hun invloed deden gelden.
Zoals uit Diagram 2 naar voren komt, kan men de netwerken
A en B opvatten als randvoorwaarden voor de eigenlijke onderzoekssituatie, netwerk C. De verschillende onderzoekssituaties zijn in die zin
vergelijkbaar dat ze een beperkte variatie aan randvoorwaarden delen.
Deze randvoorwaarden zijn bovendien - voorlopig provisorisch - te onderscheiden in directe en indirecte voorwaarden. Beide typen komen
echter - voor mijn doel - voort uit hetzelfde proces van kennisvorming,
of wellicht beter geformuleerd, dezelfde wens kennis te vergaren.
De directe randvoorwaarden zijn in belangrijke mate een opsomming van de verschillende actoren en hun belangen en relaties. In
specifieke samenhang zijn zij voor ieder afzonderlijk onderzoek weer
verantwoordelijk voor de materiële verwezenlijking van de onderzoekssituatie: waar vindt het onderzoek plaats, wie voert het uit, wat geschiedt
er met de eindresultaten, etc.. Voor iedere onderzoekssituatie spreekt
men feitelijk van een gelegenheidscombinatie. Toch zijn er - als gezegd
- aspecten die bij vrijwel ieder onderzoek invariabel zijn, omdat ze tijdens de door mij bestudeerde, beperkte periode niet wezenlijk veranderden. Gegeven de koloniale situatie in Nieuw Guinea, ligt het voor de
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hand hierbij allereerst te denken aan de bestuurlijke betrokkenheid bij
onderzoek (vgl. Barnes 1979: 15, 36/40). Het is waarschijnlijk dat deze
voor iedere onderzoekssituatie - hetzij sterk, hetzij zwak - aanwezig was.
In welk opzicht ze het meest consistent voorhanden was, valt nader te
bezien.
Over de indirecte randvoorwaarden kan ik iets concreter zijn.
Eerder al is deze categorie verbonden met de reeds bestaande kennisvorming. Nu is vanzelfsprekend de materiële verwezenlijking van een
onderzoek ook gerelateerd aan reeds bestaande kennisvorming. De
vraag echter hoe men nieuwe informatie verzamelt en wat voor informatie dit is, is veel rechtstreekser van de reeds bestaande kennis afhankelijk. Alle kennisvorming - ook wetenschap - is in wezen een conservatief
proces: vernieuwing, wanneer ze optreedt, is zelden ingrijpend, want dit
vergt eenvoudig aanpassing van te veel verschillende zaken (Boon 1983:
52). De weg van de minste weerstand is dat men begint bij dat wat men
al kent en zich van daaruit beweegt naar wat eigen is aan het nieuwe
probleem. Op deze wijze kan ik twee uitersten formuleren voor de aanpak van onderzoek, waartussen de feitelijke onderzoeksaanpak varieert.
Enerzijds een inventariserende onderzoeksbelangstelling, gekenmerkt
door een algemene vraagstelling en een holistisch beeld van de samenleving. Anderzijds een zeer doelspecifieke, op de actuele situatie in
Nieuw Guinea gerichte belangstelling met een vraagstelling gericht op
cultuurverandering en een koloniaal maatschappijbeeld. In beide gevallen is er vooral sprake van een structureel-functionalistische optiek en
een natuurwetenschappelijke onderzoeksaanpak (vgl. Barnes 1979: 25
e.v.).
Hierbij dient men niet uit het oog te verliezen dat het in beide
gevallen gaat om randvoorwaarden van hetzelfde proces van kennisvorming. Alleen al vanuit dit oogpunt bestaat er samenhang tussen beide
typen randvoorwaarden. De sterke koloniale invloed op onderzoek weerspiegelt zich in wezen in de ontwikkeling van een gerichte onderzoeksbelangstelling. In deze zin versterken de aanwezige randvoorwaarden elkaar, met als resultaat een stabiele onderzoekssituatie.

2

"Whatever is known has always seemed systematic, proven, applicable, and evident to the knower. Every alien
system of knowledge has likewise seemed contradictory,
unproven, inapplicable, fanciful, or mystical" (Fleck 1979:
22).

KENNIS EN INFORMATIE

2.1

onderzoeker en werkkring

In het vorige hoofdstuk heb ik voornamelijk gekeken naar processen van
informatie-uitwisseling. Hierbij heb ik een model ontwikkeld voor de
bestudering van de afzonderlijke onderzoekssituatie, en via het concept
'randvoorwaarden' aangegeven op welke wijze ik deze situaties wil vergelijken. Het aspect van vergelijking heb ik aangepakt door te veronderstellen dat de verschillende etnografische onderzoeken in samenhang te
bestuderen zijn als een sociaal proces, een wetenschappelijke discussie.
Bij deze veronderstelling ben ik echter voorbij gegaan aan het feit dat ik
reeds in de inleiding, bij de formulering van de vraagstelling, aangegeven heb dat de groep aanwezige onderzoekers niet homogeen is. Ik heb
daar namelijk een drietal verschillende werkkringen onderscheiden:
missie en zending, bestuur, en academische instellingen.
Deze drie werkkringen betreffen alle instanties die zich vanuit
een eigen interesse, en veelal met eigen middelen en personeel, bezig
houden met etnografisch onderzoek. Zowel voor missie en zending, als
voor bestuur, betreft etnografisch onderzoek vaak een nevenactiviteit of
een uitvloeisel van persoonlijke interesse van de onderzoeker. Alleen de
academische onderzoekers hebben zich zonder uitzondering voltijds
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bezig gehouden met het verrichten van wetenschappelijk (etnografisch,
linguïstisch, demografisch) onderzoek, met als resultaat etnografische
beschrijvingen van de Papoea's.
In alle gevallen valt echter te spreken van een combinatie van
opdrachtgever, opdracht en onderzoeker. Men kan verwachten dat deze
combinatie in sterke mate bepaald is door de werkkring van de onderzoeker. In deze zin weerspiegelt de opdracht ook de belangen van de
opdrachtgever. Een deel van de onderzoeksvraag is dan ook of verschillende instanties op identieke wijze belang hadden bij onderzoek van dezelfde aspecten van de inheemse samenleving.
Niet alleen voor de opdrachtgever, maar ook voor de onderzoeker kan men er vanuit gaan dat de verschillen in werkkring duiden
op verschil in belangen. De missie- en zendingsonderzoekers waren
zonder uitzondering allen als missionaris of zendeling werkzaam en hun
onderzoek geschiedde in belangrijke mate in het kader van hun overige
taken. Hun missionaire taak is dan ook zeker van invloed geweest op
hun interesse voor cultuur. Omgekeerd geeft voor de academische onderzoeker de stand van het wetenschappelijk onderzoek in zijn universiteit van herkomst vorm aan zijn interesse. Alleen voor de bestuurlijke
onderzoeker is het bezwaarlijk om een dergelijk eenduidig verband aan
te geven, hiervoor is de bestuursorganisatie te complex en te weinig
homogeen.
Bij het vergelijken van verschillende situaties is het mogelijk
dat er wezenlijk verschillende dingen vergeleken worden. Als een missionaris vanuit zijn missionaris-zijn op een geheel andere wijze onderzoek
doet dan een academicus vanuit zijn academicus-zijn, dan vertaalt dit
zich onvermijdelijk naar een in beperkte mate vergelijkbaar zijn van de
resultaten. In principe ga ik dan ook uit van het bestaan van niet één,
maar drie (en mogelijk meer) ten dele autonome wetenschappelijke
interesses, die ieder tot hun eigen, beperkt vergelijkbare resultaten geleid hebben. De mate waarin deze afzonderlijke interesses vergelijkbaar
zijn, is te relateren aan de mate waarin zij (1) op vergelijkbare wijze
onderzoek deden, (2) dezelfde uitgangspunten hanteerden voor onderzoek, en (3) onderling informatie uitwisselden.(1)
2.2

definities

In het vorige hoofdstuk en in de inleiding is al een aantal begrippen
gedefinieerd. Echter, enkele belangrijke werkbegrippen, die ik in de
navolgende hoofdstukken veelvuldig gebruik, zijn nog niet aan de orde

1) Het lijkt voor de hand te liggen hier ook de stellingname ten aanzien van andere
wetenschappelijke discussies te noemen. Fleck wijst er echter op dat een wetenschappelijke discussie (Denkgemeinschaft) zich niet alleen door het delen van eenzelfde
visie op de wereld onderscheidt van haar omgeving, maar zich ook actief afzet tegen
de meningen komend uit die omgeving (1979: 22). De stellingname ten aanzien van
andere wetenschappelijke discussies vormt daarmee potentieel een vertekend beeld.
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gekomen. Uitgaande van het verrichten van etnografisch onderzoek,
hanteer ik de volgende definities:
• een etnografisch onderzoek is een verzamelnaam voor het gedurende
een periode gericht bezig zijn met het beschrijven in een of andere
vorm of medium - in de vorm van tekst, geluidsband, foto, of film
- van de cultuur van een specifieke bevolkingsgroep of bepaalde
aspecten hiervan;
• een etnografie of een etnografische beschrijving is de neerslag in een of
andere vorm of medium van hetzij etnografisch onderzoek, hetzij dat
deel van andere bezigheden, waaruit conclusies ten aanzien van de
cultuur van een specifieke bevolkingsgroep te trekken zijn;
• etnologie en antropologie(2) zijn die wetenschappelijke disciplines die
zich richten op het doen van etnografisch onderzoek op een wijze die
binnen de discipline(s) aanvaard is en/of het analyseren van etnografische beschrijvingen in wetenschappelijk aanvaarde termen. Als
zodanig reikt zij het instrumentarium aan voor etnografisch onderzoek en is normgevend voor de neerslag ervan.
Deze definities geven een grote mate van vrijheid in het hanteren van de
term etnografie voor (een deel van) de resultaten van linguïstisch, demografisch of sociaal-medisch onderzoek, of van de term etnograaf voor
een als zodanig al dan niet geschoolde wetenschapper, bestuursambtenaar, arts, zendeling of missionaris, wanneer uit gebruik van materiaal
blijkt, dat men dit als zodanig aanvaardt. Wel wordt ervan uitgegaan dat
de wetenschappelijke discussie binnen de antropologie of etnologie
normgevend is. Gebruik van termen en begrippen, de structuur van een
beschrijving; de etnograaf ontwikkelt al deze elementen uiteindelijk niet
voor de gelegenheid, maar ontleent ze aan de etnologie/antropologie.
Voorts onderscheid ik tussen kennis en informatie of parallel
hieraan tussen feiten en gegevens:
• informatie (gegevens) is het door observatie, registratie en participatie zelf verzamelde, of door uitwisseling met derden verkregen, materiaal resulterend uit een onderzoek;
• kennis (feiten) is de geaccepteerde neerslag van in een eerder stadium verzamelde gegevens.
Het essentiële verschil tussen beide niveaus is de acceptatie die heeft
plaats gevonden. Kennis is collectief en is - zeker in de wetenschap verbonden met organisatie en institutionalisering, informatie is het produkt van individuele activiteit. Acceptatie kan plaatsvinden via bewijsvoering, via argumentatie in een geaccepteerde vorm, het kan via arbitrage geschieden, maar het kan ook heel simpel voortkomen uit het ge-

2) Hoewel ik beide termen - ontleend aan het gangbare taalgebruik - als inwisselbaar
benut in deze studie, moet aangetekend worden dat in de Nederlandse situatie de
term etnologie of vergelijkende volkenkunde als aanduiding diende voor een deel van
de opleidingen Indologie en Sociale Geografie, en de term antropologie voor de
hieruit voortgekomen onafhankelijke sociaal-wetenschappelijke discipline die tot stand
kwam begin jaren vijftig.
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durende langere tijd onaangevochten blijven van gegevens (dit geldt met
name voor archiefmateriaal).(3)
Er zijn al met al verschillen en overeenkomsten tussen kennis
en informatie. Primair zijn zowel kennis als informatie produkten van
menselijk handelen. Het wezenlijke verschil tussen beide is het aspect
van acceptatie. Kennis is veel minder vergankelijk dan informatie, kennis
slaat men op voor later hergebruik, informatie vernietigt men snel nadat
men het gelezen, gehoord of gezien heeft. Alle informatie kan tot kennis worden doordat een of andere groep mensen het als zodanig accepteert. Omgekeerd is kennis geen absoluut gegeven, want wat kennis is
voor de ene groep, is dat nog niet voor de andere groep.
Acceptatie is een groepsgebonden proces. Dit hoeft niet altijd
een welomschreven groep te zijn. Het betreft een categorie mensen waar
de auteur van de informatie zich op richt.(4) De auteur bedient zich bij
de aanbieding van zijn onderzoeksverslag van strategieën, die in de gegeven groep gebruikelijk zijn, of die bij eerdere presentaties in de groep
succesvol benut zijn. Dergelijke strategieën kunnen een bepaalde vorm
van bewijsvoering betreffen, maar ook representatieve elementen als de
indeling van de tekst (Marcus/Cushman 1982), gebruik van een bepaalde
retoriek en terminologie (Thornton 1988), etc..
De vorm waarin acceptatie door een groep plaatsvindt, is sterk
afhankelijk van de aard van het onderzoeksresultaat en de aard van de
oorspronkelijke opdracht. Het kan variëren van eenvoudig hergebruik in
latere publikaties van leden van de groep, tot de formele (en rituele)
acceptatie van het eindverslag bij een academische promotie. De wijze
van acceptatie is sterk afhankelijk van de graad van organisatie van de
groep in kwestie. Is deze sterk centralistisch, dan is acceptatie afhankelijk van een beslissing van één of meer leiders. Is de organisatie daarentegen informeel, dan vindt waarschijnlijk een proces van arbitrage
plaats, (5) of laat men acceptatie over aan de afzonderlijke leden.
Kennis bestaat strikt gesproken slechts in termen van acceptatie door een groep. Deze groep kan - sprekend in termen van alledaagse
kennis - heel groot zijn, maar ze is voor wetenschappelijke kennis vaak
beperkt. Wil een onderzoeker geaccepteerd zijn en blijven binnen een
groep, dan dient hij zich te richten op deze groep, of - in uitzonderlijke

3) In dit laatste opzicht is ook het wegvallen van de intensiteit van de discussie over de
West Nieuw Guinea-etnografie na 1962 van belang. Dit aspect werkt in wezen de
acceptatie van het materiaal in de hand.
4) Ik spreek hier over auteur, omdat het kennisvormingsproces in onze samenleving wel
haast per definitie verloopt via een of andere fysieke neerslag van informatie. In
wezen is het vervaardigen van deze neerslag al een aanzet tot kennisvorming. Overigens ga ik in het navolgende vooral uit van neerslag van de gegevens in tekst.
5) Dergelijke arbitrage hoeft lang niet altijd een formeel karakter te dragen. Het kan
een formele voordracht door de onderzoeker over zijn onderzoeksresultaten zijn voor
een forum van collega's, maar ook een verzoek van de redactie van een tijdschrift aan
een andere onderzoeker om een bespreking te schrijven van het eindverslag.
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gevallen - de groep te overtuigen van de juistheid van zijn inzichten. In
de meeste gevallen echter, bij voorbeeld bij het bestuderen van een
object, is er sprake van een driehoeksverhouding: kennis, onderzoeker
en onderzoeksobject.(6) Deze drie elementen bestaan in wezen niet zonder elkaar, maar ze zijn zeker niet gelijkwaardig en de relaties ertussen
zijn niet wederkerig. Kennis geeft vorm aan voorstellingen omtrent het
onderzoeksobject en richting aan de activiteiten van de onderzoeker.
Omgekeerd heeft de onderzochte groep geen enkele invloed op kennis
en de onderzoeker heeft slechts indirect invloed hierop via de aanvaarding van de door hem verzamelde informatie. In kennis en kennisvorming ligt bij uitstek de continuïteit van het wetenschappelijk proces (vgl.
Lakatos 1975a/b).
Deze continuïteit kan zelfs het wetenschappelijk proces geheel
bepalen. Wetenschap in deze zin, waarbij kennisvorming in belangrijke
mate eerdere kennis bevestigt, draagt in sterke mate het karakter van
het stellen en oplossen van puzzels. In deze situatie versterken de directe en indirecte randvoorwaarden van onderzoek elkaar; aan het eind van
het vorige hoofdstuk is de voor Nieuw Guinea meest karakteristieke
vorm hiervan al aangeduid. In deze zin stabiliseert het onderzoek zich
als het ware, of - zoals Boon het stelt - "voorzichtigheid en systematiek
gaan intellectuele waaghalzerij vervangen" (1983: 192). Het wetenschappelijk onderzoek verliest hierbij zijn probleemstellend en probleemoplossend vermogen. In Boon's wetenschapsdynamisch model is dit slechts
een stap verwijderd van wat hij - in navolging van Lakatos - de degeneratieve fase noemt.
2.3

kennisvorming

Kennis en cognitie zijn in feite twee aspecten van hetzelfde gegeven,
namelijk datgene wat voortvloeit uit waarneming.(7) Kennis verhoudt zich
in dit opzicht tot cognitie als 'dat wat is' tot 'dat wat wordt'. Men kan
kennis betitelen als de historische neerslag van cognitie, of zelfs de fysieke neerslag van cognitie, indien men het meer specifiek betrekt op wetenschap. Fleck baseert zijn theorie sterk op het historische karakter van
kennis: ieder concept of idee is terug te voeren op een historische basis.

6) Er is hier overigens geen tegenspraak met het eerder besproken model van de onderzoeksruimte. Hier spreek ik over de betekenis van kennis voor het tot stand komen
van onderzoek, in het andere geval over de mogelijkheden tot uitwisseling van informatie binnen de onderzoeksruimte.
7) Strikt gesproken is 'waarneming' een te beperkt concept, vooral vanwege de connotatie met zien (Tyler 1984). Verschillende auteurs (Tyler 1984, Ricoeur 1971, Goody
1977) wijzen erop dat dit een te beperkte weergave is van het gebeuren. Wetenschap
is namelijk niet uitsluitend afhankelijk van 'zien', het kan door het waargenomene op
schrift te stellen dit onderwerpen aan een kritische reflectie. Dit is een niet te onderschatten bron van nieuwe wetenschappelijke kennis. Wellicht is het woord 'ervaring'
hier meer op zijn plaats, maar mijn indruk is dat dit tot nodeloze verwarring bij het
lezen voert.

