
MODELANTWOORDEN

2A

De eerste manier waarop Packer het begrip complicity, dat medeplichtig betekent, gebruikt is
met de notie “ontological complicity”.  Hiermee bedoelt Packer dat de respondenten in een
kwalitatief onderzoek altijd medeplichtig zijn aan een bepaalde manier van leven of “form of
life”.

Ook Milstein wilt in haar onderzoek de ‘way of being’ of de manier van zijn van de kinderen
proberen te vinden.  Door te zeggen “I tried to understand their ways of being in the world’ (p.
538), laat ze blijken dat de kinderen representanten zijn van een bepaalde manier van leven.
Met haar onderzoek probeert ze niet tot een weergave te komen van de subjectieve
belevenissen van de kinderen maar een opening te krijgen in “their way of life”.

Een andere manier waarop Packer “complicity” gebruikt, is wanneer hij het heeft over
participatie in etnografisch onderzoek.  Volgens Packer neem je als onderzoeker altijd jezelf
mee in het onderzoek omdat het gaat om een “meeting of two cultures”.  Doordat je als
onderzoeker gaat participeren, maak je je daarmee ook altijd medeplichtig, ‘complicit” aan
die praktijk.  Het is belangrijk dat je je als onderzoeker hiervan bewust bent.  Hier haalt
Packer de notie ‘awareness of existential doubleness’ (p. 303) aan. Dit is de erkenning van
de onderzoeker dat hij zich altijd op een grens bevindt, nooit is hij volledig participant omdat
hij ook altijd onderzoeker blijft.

Milstein erkent deze complicity in haar onderzoek. Ze is zich bewust dat ze een onderzoeker
op de grens is tussen ‘here’ (haar eigen onderzoeksinteresse) en ‘there’ (het veld waarin ze
participeert). Milstein geeft toe dat je als onderzoeker altijd blijft wie je bent en dus niet
volledig participant kan worden in een andere ‘form of life’.  Op p. 546 zegt ze “I began to
concieve of sosialisation as process that covers the entire lifespan of individuals” waarmee
ze wilt zeggen dat je als antropoloog nooit helemaal participant kan zijn omdat je er maar
even bent.

2B

Voor Gadamer bieden vooroordelen toegang tot een tekst maar draagt een tekst onze
vooroordelen uit.  Het is dus belangrijk dat we ze erkennen en dat foute vooroordelen
rechtgezet kunnen worden.  Onze vooroordelen hangen vast aan onze traditie en horizon.
Ze bieden ons een manier om de wereld te zien en we kunnen ons er niet aan onttrekken.

Milstein stelt in haar onderzoek ook haar eigen vooronderstellingen in vraag en schrijft in ik-
vorm waarmee ze zich bewust is van haar positionaliteit. Op p. 538 schijft ze “I had to find
concrete ways of preventing my position …”? Ook op p. 546 is ze zich bewust voor haar
vooroordelen die een verstoring kunnen zijn op haar begripsvorming: “intentionally very
attentive tot the possible distortions that can effect our comprehension … etc.”

Het begrip ‘horizonversmelting’ van Gadamer zien we ook terugkomen in het onderzoek van
Milstein.  Voor Gadamer is onze horizon de achtergrond waartegen we dingen zien en die
nemen we altijd mee.  Horizonversmelting is dan wanneer we een tekst begrijpen we altijd
onze eigen begripshorizon doen versmelten met de begripshorizon van de tekst.  Voor
Packer vindt dit ook plaats in een kwalitatief onderzoek omdat het gaan om een ‘joint
production’ tussen de onderzoeker en de respondenten.

Milstein benadrukt deze gezamelijke productie door aan te halen dat het om een
‘collaboration’ en een ‘shared position’ gaat en door in de wij-vorm te schrijven (p. 543).
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Het onderzoek van Wood zou een vorm van “ethnomethodology” genoemd kunnen worden.
Deze term slaat op de leer van de methode om de levenswijze vorm te geven.  Men gaat
hierbij kijken naar hetgeen mensen doen om hun levenswijze vorm te geven.  Het alledaagse
leven staat hier centraal.  Mensen zijn op alledaagse praktische manieren met dingen bezig
en houden zo bepaalde praktijken in stand.

Wood zet ook het alledaagse leven en het praktisch engagement van de participanten
centraal in haar onderzoek. Ze wilt meer begrip hebben van hoe jongeren in Nieuw Zeeland
hun burgerschap ervaren en hoe zij ‘sociale actie’ zien.  Aan welke praktijken nemen deze
jongeren deel?

“Constitution” is een term dat aansluit bij het paradigma “verstehen”.  Men legt de nadruk op
het begrijpen van een bepaalde situatie en gaat dus op zoek naar de redenen waarom iets
gebeurt.  Bij “constitution” gaat men uit van een relatie van wederzijdse vormen tussen
mensen en hun ‘forms of life’.  De mens wordt als een betekenisgevend wezen gezien.

Garfinkel zelf beschrijft “constitution” aan de hand van de sociale orde dat een doorgaand
proces is dat contingent is.  Wood geeft hier ook aandacht aan in haar onderzoek.  Ze haalt
aan dat ze het alledaagse leven van de jongeren ziet als een geleefd proces waarin
verschillende burgerschapspraktijken elkaar opvolgen.  Burgerschap is dus geen vaststaand
concept, maar geleefd.

Garfinkel beschrijft “subjectivity” door het subject te zien als een “member”, die betrokken is
in praktische sociale activiteiten in unieke settings. Wood benaderde de participanten ook op
deze manier.

“… consider how young people conceptualised and practised citizenship within everyday
social interactions and experiences in society” (p. 215) zo schreef ze over een participant die
verschillende teams coacht en dit als sociale actie op praktijk beschouwt. (p. 214)

“Products of investigations” hebben betrekking op de methode die members gebruiken om
hun levenswijze vorm te geven. Wood bespreekt bijvoorbeeld hoe vrouwelijke participanten
hun levenswijze vorm geven door vriendschappen te vormen met meisjes van verschillende
achtergronden, culturen en statussen. De meisjes hechten hier belang aan omdat het leren
kennen van anderen een invloed heeft op hoe ze gezien worden en heeft uiteindelijk ook
invloed op hun burgerschap.  Hier is de methode dan het vormen van verschillende diverse
vriendschappen.

3B

Wood zelf erkent haar outsider positie.  Ze schrijft steeds in de ik-vorm en is ook bewust van
het feit dat haar aanwezigheid invloed kan hebben op het onderzoek en de uiteindelijke
bevindingen. Ze doet dus aan self-reflective writing. “While the intention was to reduce my
power and control as a researcher by removing myself as the exclusive interviewer, and
enabling youth participants to take charge of the cameras through the photovoice activitys,
this cannot wish away the complexity of differences and similarities between young people
and adults as they are currently constituted in everyday life”. In dit citaat (p. 229) vermeldt ze
de asymmetrie van macht die onmogelijk helemaal kan verdwijnen. Ze is dus bewust van
haar positie. Ze heeft ook haar best gedaan om deze assymetrie zo miniem mogelijk te
maken.

Ze schrijft ook dat ze haarzelf heeft proberen wegcijferen uit het onderzoek.  Hier is Packer
geen voorstander van.  Volgens hem is een onderzoeker een joint production waarbij de
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onderzoeker en participanten samen de data produceren.  Hier heeft Wood haar eigen
proberen “bracketen”, want ze zag haarzelf eerder als een bedreiging voor het onderzoek.
De joint production vindt eerder plaats tussen de verschillende participanten die bijvoorbeeld
een poster moesten maken.  Wood heeft wel degelijk input gegeven en heeft dus ook
meegedaan aan deze productie, ze gaf bijvoorbeeld extra uitleg bij vragen.  Dit was echter in
minieme maten het geval.
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Binnen de Moderne Wijsbegeerte zien we dit subject-object dualisme al terugkomen bij
Descartes.  Het is door Descartes en het rationalisme dat er een wending naar het subject
plaatsvond.  Kennis werd niet langer gezien als een correspondentie met een werkelijkheid
buiten het subject.  Kennis werd gezien als een constitutie door het subject.  Echter maakte
Descartes een sterk onderscheid tussen lichaam en geest.  De focus van hem lag op de
‘denkactiviteit’ als datgene dat kennis constitueert, en niet het lichaam .  Hierdoor kwam er
een sterk dualisme tussen lichaam, het subjectieve dat moet worden gecontroleerd en het
denken als objectief.  Dit dualisme kwam ook al terug bij Kant.  Kant ging er vanuit dat
zekere kennis geconstitueert wordt door het ‘menselijke verwerkingsmachine’ dat voor
iedereen hetzelfde is.  Echter leidde ook deze opvatting tot een probleem van
correspondentie.  Hoe weet ik of mijn idee gelijk is aan de werkelijkheid?  Het ding ‘an sich’,
de werkelijkheid blijft onbekend en kier kan je geen uitspraken over gaan doen.

4B

Het subject-object dualisme brengt Packer in zijn boek ter spraken als het centrale probleem
van ethnografie.  Enerzijds heb je het gebeuren (het event/social actions), anderzijds heb je
de beschrijving (description) van de sociale actie wat zelf ook een event is.  De beschrijving
is geen letterlijke beschrijving van het geobserveerde.  De ethnografie schrijft over een vorm
van leven om ons een manier te geven deze te begrijpen, maar hij blijft een bezoeker.
Verder uit het probleem van enerzijds het gebeuren en anderzijds de beschrijving die ook
een event op zichzelf is = subject-object dualisme komt de vraag naar de
waarheidsgetrouwheid, veridicality, van de descriptie: “is deze descriptie een juiste, correcte,
waarheidsgetrouwe reproductie van het event?

Via de café-style focus groups probeert Wood via dialogen: inzicht te krijgen in de manier
van leven van de jongeren.  Ze gebruikt in volgende citaat het woord “perceptions”, ik denk
dit hier de ontologisch ‘way of being’ bedoelt.  Ze wil zicht krijgen op de manier van denken.
p. 221. The dialogic nature … and contested understandings of young people’s perceptions
and practices of citizenship …” Er wordt hier een praktijk gecreëerd. Wood gaf enkele vragen
en vervolgens gingen de deelnemers aan de slag.  Er ontstond een “joint production”. De
betekenissen (data) die op dat moment gegenereerd worden kwamen gezamenlijk tot stand.
Er was een “gezamelijke productie” van betekenissen.  Hierdoor kon de ontmoeting tussen
culturen ontstaan.  Echter koos Wood ervoor om zich als onderzoeker tot enkel richtgevende
vragen te stellen* om zo het probleem van de assemetry in de macht te doorbreken Ik denk
dat ze toch beter actiever had deelgenomen zodat de ontmoeting explicieter kon plaats
vinden. In de nabespreking geeft ze ook aan dat het proberen doorbreken dan de assymetrie
niet mogelijk is.  Met de photovoice wil ze dingen die de leerlingen gemaakt hebben in haar
onderzoeksrapport verwerken, ook dit is een vorm van “gezamelijke betekennis” (joint
production) in haar onderzoek.  Ze probeert ons een “glimps” te geven in wat het betekent
om de leerlingen te zijn, dit doet zo op een experimente vorm van schrijven = faction.
Hierdoor geeft ze weer hoe ze in ontmoeting is getreden en geeft ze ondersteund door het
vaak vermelden van haar positie weer wat ze samen hebben gevormd, hoe ze medeplichtig
werd.  Ik denk dat ze hierdoor slaagt in het ontsnappen aan het dualisme.

*de facilitator van het gesprek


