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  Orientatie op studie en beroep: antropologie 

Wat is antropologie en waarom zou je het gaan studeren? Doet 
een antropoloog meer dan inheemse stammen observeren en 
daar verslagen van maken? Heeft antropologie meerwaarde voor 
de sociale wetenschappen? We vroegen het allemaal aan Sanne 
Wassink. 
Zij studeerde antropologie (letterlijk: wetenschap van de mens) aan de 
Universiteit van Amsterdam. Haar enthousiasme voor antropologie 
is erg aanstekelijk. Lees mee, maak de opdrachten en ontdek of 
antropologie iets voor je is. 

 Botje in je neus
Als kind was ik altijd al aan het snuffelen in 

boeken over mensen, ik keek graag in het boek 
‘de bonte mensheid’ dat we thuis in de kast 

hadden staan. Wat maakt dat iemand met een 
botje door zijn neus loopt of zijn hele gezicht vol 
tatoeages heeft? Waarom gelooft de een wel in 
een god of goden en de ander niet? In dat soort 

vragen was ik altijd al geïnteresseerd. 

‘Over welke cultuur zou jij 
meer willen weten?’

 Sanne
 Wassink
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 Zonder oordeel
Antropologen doen onderzoek door zelf veel te 
observeren en te interviewen. Daarom speelt je 

referentiekader en je eigen oordeel altijd een rol. Maar het 
is belangrijk dat oordeel zoveel mogelijk uit te schakelen. 
Ik wil zonder oordeel, oprecht, proberen te begrijpen wat 
een ander doet. Daar ben je als antropoloog in getraind. 

Recent vertelde iemand tijdens een interview dat in 
uitvoerde tussen neus en lippen door een heel heftig 
verhaal, waarbij ik ineens een ‘lead’ had naar ernstige 
mensenrechtenschennis bij religieuze rituelen in het 
buitenland. In plaats van dingen te zeggen als ‘dat is 
verschrikkelijk, walgelijk, dat kan niet’ reageer ik dan 

automatisch met ‘interessant, vertel eens! Hoe gaat dat? 
Wat doen jullie dan precies?’ Na het gesprek moest ik 

bijna overgeven van ellende, maar in het moment blijf ik 
neutraal. Zou ik dat niet doen, dan klapt de ander dicht en 

ben ik belangrijke informatie kwijt. 

‘Heb jij wel eens heel 
nonchalant gereageerd op een 
heftig verhaal of gebeurtenis? 

Gaat dit je makkelijk af of 
juist niet? Wat is jouw tactiek?’ 

 Verhalenzoekers
Antropologen zijn mensen die zich willen verdiepen in 

waarom mensen doen wat ze doen. Die interesse hebben voor 
mensen die het anders doen en willen ontdekken wat hun 
werkelijkheid is. Ze houden zich bezig met het gedrag van 

mensen, hun cultuur, hun sociale relaties, eigenlijk alles wat 
hoort bij ‘mens zijn’.

Een groot verschil met een socioloog of een psycholoog 
is de manier van onderzoeken. Een antropoloog doet 

kwalitatief onderzoek. Dit betekent dat je niet werkt met 
vragenlijsten, getallen en data-analyse, maar dat je op zoek 

gaan naar de verhalen van mensen. Het startpunt is geen 
hypothese, het zijn de actoren zelf. Door diepte-interviews 
en observaties probeer je een lijn te vinden en van daaruit 

bouw je je onderzoek en je theoretisch kader. In die zin 
heeft antropologie dus wel een unieke rol binnen de sociale 

wetenschap. Je probeert zo dichtbij mogelijk te komen. Soms 
gebeurt dat niet eens in het interview, maar bijvoorbeeld na 
afloop als je iemand nog even een lift geeft naar het station. 

Dat is uiteindelijk soms je meest waardevolle informatie. 

De andere kant van deze manier van werken is natuurlijk 
dat we nooit helemaal objectief zijn. Je neemt jezelf altijd 

mee. Daar moet je je goed bewust van zijn, ook dat moet je 
registreren. In je opleiding leer je hoe je dat kan doen. 

‘Zou jij liever kwalitatief of 
kwantitatief onderzoek doen? 

Waarom?’ 
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 Toegepaste antropologie
Achter veel resultaten die sociale wetenschappers vinden 

zit gedrag. En achter ieder gedrag zit een verhaal. We 
kunnen wel doen alsof alle relschoppers, hooligans, 
criminelen allemaal gek zijn maar er zit een verhaal 

achter. Vraagstukken rond machtsverhoudingen, identiteit, 
multiculturele samenleving en polarisatie, daar ligt veel 

potentieel voor antropologen om iets toe te voegen. In de 
media wordt zo veel gespeculeerd en ik denk dan, vraag die 

mensen -anoniem- waarom ze doen wat ze doen. Zorg dat ze 
gehoord worden. Dan krijg je het echte verhaal boven tafel, 

en daar kun je dan misschien iets mee. 

Zo was ik bijvoorbeeld betrokken bij een onderzoek in een 
woonwijk waar het niet lekker liep. In die woonwijk waren 

veel conflicten en mensen waren weinig betrokken bij elkaar. 
Het gekke was, dat de kwantitatieve cijfers lieten zien dat 

de sociale cohesie in de wijk was toegenomen over de jaren 
heen. Mensen waren bereid om iets voor andere bewoners 

van de wijk te betekenen, en mee te doen. Maar dit zag men 
in de praktijk niet terug. Uit de vragenlijst bleek ook dat de 
buurtparticipatie was afgenomen, dat lijkt tegenstrijdig. Ik 

ben toen met heel veel mensen gaan spreken en wat bleek: 
de mensen in de wijk waren diep verdeeld in wel twaalf 

‘Welk gedrag van mensen  
zou jij beter willen begrijpen 

en waarom?’ 

verschillende subgroepen. De huurders, de kopers, de mensen 
met kinderen, de mensen zonder kinderen, de mensen met een 

migratieachtergrond, enzovoort. In die gesprekken kwam ik tot de 
conclusie dat de sociale cohesie binnen die groepen inderdaad 

sterker was geworden – dit zag je in de cijfers terug. Maar tussen 
de groepen was er niets veranderd en daarom werd het effect van 
die toegenomen cohesie in de praktijk dus niet zichtbaar. Door dit 

beter te begrijpen, konden we op zoek naar oplossingen voor de wijk. 

Door je te verdiepen in menselijk gedrag kun je als antropoloog 
dus een heel waardevolle bijdrage leveren aan deze wereld. Omdat 

uiteindelijk de mensen zelf de verschilmakers zijn. 
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Opdracht: Kijken met nieuwe ogen

Maak - in tweetallen- een wandeling van 10 minuten door de wijk 
rond je school. 
Doe alsof je afkomstig bent uit een andere wereld- kijk rond alsof je 
nog nooit hebt gezien wat je nu ziet. 
Neem pen en papier of je mobiel mee en noteer alles wat je opvalt. 

Bij terugkomst in de klas verzamelen jullie alle waarnemingen en 
gaan jullie deze bespreken

Opdracht: Door de ogen van de ander

Hoe is het om te leven als vluchteling? Met welke uitdagingen wordt 
je geconfronteerd en welke keuzes zou jij maken? 
Met het simulatiespel ‘de vluchtelingentest’ kun je hier iets van 
ontdekken. https://vluchtelingen.eo.nl 
Doe de test en beantwoord daarna de vragen.

Hoe vond je het om dit spel te doen? 

Wat was de moeilijkste keuze om te maken en waarom? 

Wat heeft een dergelijk spel te maken met antropologie? 

Denk je dat zo’n simulatiespel (over vluchtelingen of over andere 
personen, groepen en situaties) kan helpen anderen beter te 
begrijpen? Waarom wel of niet? 
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