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I De Roots



Interesse in ‘De Ander’ 

• De mens is altijd geïnteresseerd geweest in ‘andere’ mensen.

• Via verhalen, oorlog en huwelijken.

• Sommige verhalen werden uitgewerkt als mythologieën of werden 
neergeschreven en vergeleken.

➔ Begin van een antropologie als interesse in ‘De Ander’. 



Interesse in ‘De Ander’. 

• Herodotus van Halicarnassus (5e eeuw v.C.).

• Hoe omgaan met beschrijving van niet-Grieken?

• Reeds in de klassieke oudheid scheefgetrokken relaties.

• Voor de oude Grieken was elke niet-Griek een ‘barbaar’ (barbaros/ barbaroi).

• Vanaf het prille begin zit er een agenda in de beschrijvingen van andere mensen uit 
andere streken.

• Het argument was de ‘graad van beschaving’ en het afdoen van ‘De Ander’ als 
‘barbaar’.



Interesse in ‘De Ander’.

• Middeleeuwen: Europa meer periferie dan centrum.

• Uitzondering: expeditie van Marco Polo naar China.

• Er was ook uitwisseling, beweging en contact zonder Europese inmenging.

• Europa zal dit contact industrialiseren en de wereld gaan ‘ontdekken’. 





Interesse in ‘De Ander’. 

• The Age of Discoveries (van de 15e tot de 18e eeuw).

• Bijvoorbeeld: de vijf reizen van Colombus naar Amerika (1492-1506) en de 
circumnavigatie door Magelaan (1519-1522).

• Bron van levendige en exotische beschrijvingen over verre mensen en streken.

• Bereikten een nooit gezien publiek door uitvinding van de boekdrukkunst in 1448.

• Vaak diepchristelijke vooroordelen en superieure houding.

• Bijvoorbeeld: voor Vespucci waren de ‘indianen’ goddeloos, promiscue, naakt, 
kannibalen… 



Over kannibalen (1580)



Interesse in 
‘De Ander’. 

In de eeuwen die volgden, barste de wereld 
bijna letterlijk open: hele continenten werden 
‘ontdekt’ of veroverd. 

The Age of Discoveries duurde tot ver in 18e

eeuw: toen ook industrialisering, kolonialisme 
en missionering.

Reisverlagen werden volksbeschrijvingen 
(eerste vorm van ‘etnografie’).

Duidelijke agenda: ‘wij’ beschrijven ‘De Ander’ 
vanuit ons eigen referentiekader.  



Interesse in ‘De Ander’.

• De ‘ontdekkingen’: beter te spreken van ‘invasies’. 

• Hele continenten werden veroverd en de uitbuitingsmissie naar grondstoffen 
en gratis werkkrachten (de transatlantische slavenhandel) begon. 

• In het zog van de invasies volgde niet veel later de kolonisatie en de 
missionering van ‘de rest van de wereld.’



Interesse in ‘De Ander’.

• De toevloed van curiositeiten uit de hele wereld was groot tijdens de 19e

eeuw. 

• Dit leidde tot evolutionisme en sociaal darwinisme.

➔ Als mensen in stappen van beschaving leefden dan werden hun objecten 
aangewend om aan te tonen hoe hun culturen geëvolueerd waren, of nog 
evolueerden. 



II Sociaal Darwinisme



On the origin of species,1859

• Expeditie met de Beagle.

• Evolutietheorie van de natuur.

• Overzicht van natuurlijke variatie (bv. 
Gallapagos).

• Was terughoudend in het plaatsen
van de mens in dit schema van 
natuurlijke evolutie.

• The Descent of Man, 1871



Survival of the fittest… 

Uit Darwins evolutietheorie 
zoals uitgewerkt in on the 

origins of species ontstaat niet 
veel later het sociaal 

darwinisme: het toepassen van 
de evolutietheorie op de mens 

als soort. 

Herbert Spencer (1864): 
Principles of Biology – ‘survival 

of the fittest’: natuurlijke 
selectie en evolutie, maar dan 

toegepast op mensen. 



Survival of the fittest… 

Voor sociaal darwinisten zijn mensen in evolutie, en dus ook culturen. 

Culturen evolueren, van de ene naar de andere ‘staat’. 

Geïndustrialiseerde westerse cultuur als hoogste en meest complexe graad van 
beschaving. 

Sociaal darwinisme wordt ook cultuurevolutionisme genoemd, gebaseerd op 
zogenaamde evolutionaire verschillen tussen mensen. 



Armchair-wetenschappers.

• Sociaal darwinisten of cultuurevolutionisten worden later de zogenaamde 
armchair ethnologists (einde 19e eeuw).

• Frame: menselijke evolutie en het rangschikken van culturen 
• Bijvoorbeeld: de vergelijking tussen Aboriginals, die als primitief werden bestempeld en 

Maori die hoger gerangschikt werden.

• Hands-on research van collecties van materiele cultuur en kunst.

• Periode van de museumantropologie. 



Museumantropologie

• Deze studie was mogelijk doordat musea eeuwenlang gevuld werden met 
objecten, eerst als curiositeiten en later als wetenschappelijk specimen. 

• Men leidde af hoe mensen leefden door de materële dingen die ze 
voortbrachten te verzamelen en te bestuderen. 
• Bijvoorbeeld: door het vergelijken van schedels.  

• Evolutionaire schema’s van objecten, en dus ook van culturen en van mensen. 

• Toonbeeld van de ‘troebele wateren’ waaruit de antropologie is ontstaan. 



Cultuurevolutionisme

• De Verenigde Staten: Lewis Henry Morgan (1818-1881)

• Pionier van de kinship studies en overtuigd cultuurevolutionist.

• Drie grote stappen in een evolutie: savagery (wilden), barbarism (barbaren) en 
civilisation (beschaving)

➔ De wilden illustreerden daarbij de vroegste staat van de mens, die van jager-
verzamelaars, het barbarisme werd getypeerd door de ontwikkeling van vroege 
landbouw, en de ‘beschaving’ door een evolutie naar staatsvorming en 
urbanisatie. 



Cultuurevolutionisme

• Morgan: verwantschap als het organiserend principe binnen ‘primitieve 
culturen’ en verwantschapsstudies als de manier om sociale evolutie te 
bestuderen.

• Voege bepleiter van de rechten van de Native Americans: bezorgd over 
verdwijnen van de inheemse ‘indianen’groepen onder druk van influx van 
europeanen. 

• Salvage anthropology of Urgent anthropology.

➔ Nu zien we culturen eerder als dynamisch en aan verandering onderhevig. 



Cultuurevolutionisme

• Het Verenigd Koninkrijk: Edward Burnett Tylor (18832-1917) en Sir James 
Frazer (1854-1941).

• Tylor: savagery, barbarism, civilisation.

• Frazer: van magische staat, over religie naar wetenschap. 

• In 1865 werd Taylor aangesteld als de eerste professor in de antropologie.

• Researches into the Early History of Mankind and Culture, 1865

• Primitive Culture, 1871 ➔ evolutionair schema waarin de materiele cultuur en 
kunst en de mate van techniciteit voorop stonden. 



Primitive Culture, 1871

“Culture, or civilization, taken in its broad, 
ethnographic sense, is that complex whole which 
includes knowledge, belief, art, morals, law, 
custom, and any other capabilities and habits 
acquired by man as a member of society.”



The Golden Bough, 1890

Frazer: rituelen waarin magie aan bod kwam zijn
een teken van irrationeel denken maar kunnen
verbonden worden om een breed begrip te krijgen
van magische rituelen in de wereld. 



Het diffusionisme

• Diffusionisten bestudeerden de geografische verspreiding en migratie van 
materiële kenmerken zoals materiele cultuur en kunst, maar ook vergelijkbare 
socio-economische en religieuze complexen.

• Culturen worden gezien als lappendeken van cultuurkenmerken van 
verschillende oorsprong en met verschillende geschiedenissen.

• Analyses over de geschiedenis van de cultuur: het reconstrueren van het 
sociale leven uit het verleden, aan de hand van ‘restanten’ van oude 
cultuurvormen.



Het diffusionisme

Alle cultuurkenmerken 
werden gezien als 

potentiële survivals of 
the past.

Een gefragmenteerde 
geschiedenis van 
cultuurcontacten, 

migraties en 
beïnvloedingen.





III Handel, kolonialisme, 
missionering



Maatschappelijke en historische context

• Naast verschillende manieren waarop men over ‘De Ander’ dacht en de 
verschillende theorieën die ontstonden, ook belangrijke maatschappelijke 
factoren die mee de discipline van de antropologie hebben vormgegeven. 

• De praktijk van de Antropologie kwam tot stand naar aanleiding van het 
contact tussen ’wij’ en ‘zij’.  



Matschappelijke en historische context

• De acceleratie van kolonialisme en missionering heeft er voor gezorgd dat wij, 
de westerse wereld, de ander zijn gaan onderwerpen, fysiek en mentaal. 

• Trans-atlantische slavenhandel in de 16e eeuw

• Aanvoer van goedkope werkkrachten voor de Amerikaanse plantages vanuit 
Afrika (tweede helft 18e en in 19e eeuw)

• Einde 19e eeuw: Verdrag van Berlijn, Scrumble for Africa

• Schrikbewind Leoplold II in Kongo-Vrijstaat



Kolonialisme

• In tandem met de economische uitbuiting en onderwerping ook sprake van 
een mentale onderwerping.

• De ‘beschavingsmissie’ moest er voor zorgen dat de koloniale onderdanen zich 
confirmeerden aan het westerse beschavingsmodel.

• In al deze gebieden kwamen de antropologen als laatste toe, late 19e en 
vroege 20e eeuw.

• De antropologie van die tijd in de eerste plaats een salvage of urgent
anthropology: verwijzing naar dringendheid van het registreren van culturen 
die veronderstelt werden te verdwijnen. 



Salvage anthropology

Frame: 
Cultuurevolutionisme

Context: 

Kolonisatie 



IV Verzamelen van 
objecten



Verzamelen van objecten

• Belangrijk gevolg van de opeenvolgende ontdekkings-, kolonisatie- en 
missioneringsgolven. 

• Een bijkomende geschiedenis van het verzamelen van materiële opbjecten en 
kunst uit verre streken.

• Ontdekkingsreizigers, koloniale administratoren en missionarisen.

• Bijvoorbeeld: trade on the beach.



Captain 
James Cook



Etnografica

• Missionarissen als grote verzamelaars van etnografica: afgoderij en 
godslasterende iconografie. 

• Sinds het onderscheiden in het Westen van categorieën zoals ‘curiositeiten’, 
‘rariteiten’, etnologische ‘specimens’, of ‘primitieve’, ‘tribale’, of etnische 
kunsten en ‘artefacten’ en sinds het aanleggen van dergelijke verzamelingen 
hebben musea ze bewaard en tentoongesteld. 



Museum voor
natuurwetenschappen
in Brussel



Verzamelen van objecten 

Frame: 
cultuurevolutionisme

Context: kolonialisme Collectie: musea



Wereldtentoonstellingen

Zoo Humain



Expo: 
AfricaMuseum



V Kantelmomenten



Kantelmomenten 

Cultuurrelativisme Postkolonialisme



Cultuurrelativisme 

• Franz Boas: anti-evolutionair denkkader en cultuurrelativisme

• Cultuurrelativisme: de westerse cultuur wordt niet per se als norm genomen 
in het bestuderen van gebruiken en gewoontes van andere mensen, maar dat 
culturen on their own terms bestudeerd worden. 

• Revolutionair nadat eeuwenlang het westerse model centraal stond.



Cultuurrelativisme

• Malinowksi: ”The final goal [of anthropology] is to grasp the native’s point of 
view, his relation to live, to realise his vision of the world.”

• Weg van armchair antropologie: focus op veldwerk en etnografie. 

• Van etic  naar emic. 



Postkolonialisme 

• In het postkolonialisme wordt de representatie van ‘De Ander’ eerder een 
presentatie van ‘Het Zelf’, vanuit het eiden referentiekader (emic).

• Focus op eigen aanvoelen en eigen ervaringen. 

• In deze denkstroming is de dominante stem die van de ‘onderdanen’ uit de 
‘periferie’ van de wereld – uit de kolonies – en niet langer die enkel de stem 
van de ontdekkingsreiziger, kolonisator, missionaris, of een onderzoeker uit het 
Westen. 
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