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Veldwerk als totaalbeleving

Een enthousiasmerende onderdompeling in de principes,
praktijken en frustraties van veldwerk

Lars Breuls & Jana Robberechts*

Chris Pole & Sam Hillyard, Doing fieldwork, London: Sage, 2016, 173 pp.,
ISBN 978-0-7619-5963-2, $ 43.

Pole en Hillyard vatten hun boek, met als centrale doelstelling de lezer inzicht te
bieden in principes en praktijken van veldwerk in de sociale wetenschappen, aan
met een waarschuwing: de tekst kan wellicht op de lezer overkomen als een ‘celebra-
tion of fieldwork’ (p. 2). Dat is inderdaad het geval, maar het van het boek afspat-
tende enthousiasme voor veldwerk is meteen ook de grootste troef. Als lezer krijg je
direct zin om zelf veldwerk uit te voeren.
Het eerste hoofdstuk (What is fieldwork?) biedt een antwoord op de vraag wat de
term ‘veldwerk’ nu precies inhoudt. Zonder een alomvattende definitie te geven
wordt de nadruk gelegd op de verzameling van data door de aanwezigheid van de
onderzoeker in het veld en de rechtstreekse interactie met de participanten gedu-
rende een aanzienlijke tijd. Belang wordt daarbij gehecht aan de reflexiviteit van de
onderzoeker en ‘the capacity of fieldwork to embrace the entire research process and to
incorporate research design, method and methodology, field relations, politics and ethics
of research, analysis, dissemination and subsequent impact’ (p. 5). Veldwerk is, met
andere woorden, een totaalervaring. Het is echter niet volledig duidelijk waarom de
overkoepelende houding ten aanzien van al deze aspecten van een onderzoekspro-
ject karakteriserend is voor veldwerk, zeker wanneer later wordt gesteld dat
etnografie gebruikmaakt van veldwerk (p. 10) – is etnografie dan niet eerder de
overkoepelende oriëntatie die de onderzoeker aanhangt? – of wanneer wordt aan-
gegeven dat veldwerk ook een onderdeel kan zijn van een breder onderzoeksproject
(p. 62). Toch reikt het eerste hoofdstuk de lezer de nodige aangrijpingspunten aan
om de verschillende hoofdstukken, die elk op een aspect van het onderzoeksproces
ingaan, te kunnen plaatsen en gaandeweg een eigen visie op veldwerk te kunnen
ontwikkelen.
In het tweede hoofdstuk (Finding the field) staat het ‘vinden’ van het veld centraal,
zowel fysiek als conceptueel. De stelling wordt verdedigd dat sociaalwetenschappe-
lijk onderzoek gekenmerkt wordt door een duidelijke doelstelling en dat bijgevolg
enige bekendheid met het veld (bijvoorbeeld op basis van een literatuurstudie)
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vereist is. Ook worden vraagstukken rond toegang bediscussieerd: de onderzoeker
kan tijdens het voeren van het onderzoek tegen structurele, interactionele en emo-
tionele blokkades oplopen. Een flexibele onderzoekshouding is noodzakelijk om
hieraan het hoofd te kunnen bieden.
In hoofdstuk 3 (Field relations) wordt verder ingegaan op de interactionele aspecten
van veldwerk. Methodologische, ethische en praktische aspecten van het onderhou-
den van relaties met de verschillende actoren in het veld komen daarbij uitgebreid
aan bod. In het volgende hoofdstuk (Tools for the field) staan de onderzoeks-
technieken die tijdens het veldwerk aangewend kunnen worden, centraal. De ana-
logie wordt gemaakt met een loodgieter die uit zijn gereedschapskist de juiste
instrumenten voor het voorliggende probleem dient te selecteren. De auteurs be-
schrijven een aantal technieken van actieve en passieve participatie, maar ze geven
duidelijk aan dat het niet de bedoeling is om een stapsgewijze handleiding van
onderzoekstechnieken aan te reiken ‘but more to communicate the ethos of doing
good fieldwork and how it might be done better’ (p. 60). Voor een diepgaande uiteen-
zetting van onderzoekstechnieken wordt de lezer doorverwezen naar gespeciali-
seerde methodologiehandboeken.
Hoofdstuk 5 (Fieldwork: values and ethics) handelt over waarden en ethiek. Het
thema ‘waarden’ krijgt echter een ruime invulling aangezien dit deel ook een be-
spreking omvat van ontologische en epistemologische vraagstukken die zijn ver-
bonden aan veldwerk. De auteurs stellen een interpretatieve, sociaal-constructivis-
tische benadering voorop en verzetten zich tegelijkertijd tegen een relativistisch
uitgangspunt. Vervolgens worden ethische vraagstukken besproken die tijdens de
praktische uitvoering van veldwerk kunnen opduiken. Aan de hand van voorbeel-
den uit de praktijk tonen de auteurs aan dat het flexibele karakter van veldwerk
ertoe leidt dat ethische richtlijnen nooit een vooraf bepaald, eenduidig antwoord
kunnen bieden op specifieke ethische dilemma’s die inherent zijn aan het uitvoeren
van veldwerk.
In het zesde hoofdstuk (When it’s time to go) wordt ingegaan op het verlaten van het
veld. De auteurs stellen terecht dat er doorgaans – zowel op papier als in de praktijk
– te weinig aandacht wordt besteed aan zaken zoals de gevolgen van het onderzoek
voor onderzoeker en participanten of de opslag en beveiliging van de data na het
afronden van een onderzoek. Hoofdstuk 7 (Analysis) focust op analysetechnieken.
Het belang van ‘intieme kennis’ van de dataset wordt benadrukt en vier verschil-
lende analysebenaderingen komen aan bod: grounded theorizing, analytische induc-
tie, kritische etnografie en conversatieanalyse.
De conclusie vat de belangrijkste thematieken samen die in het boek aan bod kwa-
men. Opnieuw wordt het belang van een reflexieve onderzoekshouding benadrukt.
Het boek wordt afgesloten met een serie van vijf ‘food-for-thought issues’ (p. 148).
De meest waardevolle hiervan stelt het belang van een bewustzijn van de theore-
tische achtergrond waaruit veldwerk als methodologie gegroeid is voorop; een be-
wustzijn dat minder aanwezig zou zijn bij de huidige generatie studenten.
Deze afsluiter verduidelijkt opnieuw wat de doelstelling van het boek is: studenten
en beginnende onderzoekers introduceren in ‘the ethos surrounding doing fieldwork’
(p. 1). De diverse uitdagingen die gepaard gaan met het veldwerk, krijgen meer
kleur door de praktische invalshoek van het boek. Ter illustratie van deze uitdagin-
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gen worden veelvuldig praktijkvoorbeelden aangehaald waarbij de auteurs zich ba-
seren op literatuur uit verschillende disciplines, met een voorkeur voor de educa-
tiesociologie – de discipline waarin de auteurs geschoold zijn. Ook hun eigen on-
derzoekservaringen worden uitgebreid beschreven, waarbij mogelijke hindernissen
van het onderzoeksparcours gevisualiseerd worden.

Daar waar de auteurs frequent gebruikmaken van praktische voorbeelden, blijft de
aandacht voor de technische zijde van het veldwerk eerder beperkt. We wezen al op
de soms ambigue definiëring van veldwerk en de doorverwijzing naar methodolo-
gische handboeken voor een diepgaande bespreking van specifieke onderzoekstech-
nieken. Hetzelfde kan worden gesteld voor een meer diepgaand inzicht in analyse-
technieken of wetenschapsfilosofische stromingen. Het viel ons bijvoorbeeld op
dat, hoewel de auteurs zich meermaals expliciet uitspreken voor een interpreta-
tieve, sociaal-constructivistische benadering, er ook verwezen wordt naar ‘subtiel
realisme’ (p. 125). Of deze stromingen met elkaar verzoenbaar zijn en hoe precies,
wordt niet verduidelijkt. In die zin lijkt het boek minder geschikt voor de ingewijde
lezer die verdere verdieping of nuancering van deze aspecten ambieert, maar be-
antwoordt de inhoud wederom veeleer aan de verwachtingen en noden van het
doelpubliek, namelijk zij die een onderzoek op basis van veldwerk willen starten
en deze onderzoekswereld willen leren kennen.
Een duidelijke schrijfstijl, maar ook de logische opbouw van het boek dragen bij tot
een vlotte leeservaring. De verschillende onderzoeksfasen worden opeenvolgend
besproken, waardoor diverse thema’s vanuit verschillende invalshoeken worden
belicht. Een voorbeeld hiervan zijn de ethische aspecten van onderzoek, die in het
boek meermaals aan bod komen. In het tweede hoofdstuk staan de auteurs stil bij
de beslissing om al dan niet formele toestemming aan de onderzoeksobjecten te
vragen. Het derde hoofdstuk haalt de ethische overwegingen betreffende de aan-
wezigheid van de onderzoeker in de onderzoekssetting aan, terwijl het zesde hoofd-
stuk de ethiek bespreekt bij het verlaten van het onderzoeksveld. Ook op dit vlak
hebben de auteurs niet de intentie om de ‘do’s’ en de ‘don’ts’ voor ethisch onderzoek
op te sommen, maar trachten ze ‘to encourage readers to come to their own conclusions
and understandings of aspects of fieldwork through questioning and consideration of the
issues that underpin practice’ (p. 91).
Elk hoofdstuk start bovendien met een duidelijk overzicht, waarbij de belangrijkste
stellingen die erin vervat zijn, duidelijk worden weergegeven. De conclusies van elk
hoofdstuk recapituleren de belangrijkste inzichten van het desbetreffende hoofd-
stuk en vormen eveneens de aansluiting met het daaropvolgende hoofdstuk.

Afsluitend grijpen we graag terug naar de introductie van deze boekbespreking.
Het boek vloeit namelijk voort uit de expertise die beide auteurs hebben opge-
bouwd in het sociale onderzoeksveld. Deze expertise, die duidelijk blijkt uit het
veelvuldig aangehaalde illustratiemateriaal, wordt in Doing Fieldwork omgezet in
een aanstekelijk enthousiasme over veldwerk. Het boek is dan ook een absolute
aanrader voor diegenen die de eerste stappen binnen de onderzoekswereld willen
zetten. Het boek is daarom ook zeer bruikbaar als lesmateriaal in inleidende oplei-
dingsonderdelen over (kwalitatieve) onderzoeksmethoden om studenten het alge-
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mene kader waarbinnen veldwerk plaatsgrijpt te doen begrijpen en hen vervolgens
aan te moedigen om zich via gespecialiseerde literatuur te verdiepen in de tech-
nische aspecten van de onderzoekstechnieken die ze in hun eigen onderzoek zul-
len aanwenden.
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