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Inleiding

“We take issue with [the] implicit assumption that some inherent 

property or characteristic of technology accounts for the impact of 

technology on our lives. We propose instead that myriad other aspects 

of our relation with technology must be taken into account if we are to 

achieve a useful understanding of its consequences. (…) We aim to 

provide a critical exploration of the view that these latter aspects of 

technology are pre-eminently consequential for the ways in which we 

organize our work, institutions, leisure and learning activities.” (Grint 

and Woolgar, 1997)

Als cultural studies studente is mij aangeleerd om een blik te werpen op de culturele vorming 

van betekenis aan de hand van mediaproducten. Sindsdien zijn mijn ogen geopend voor de 

relatie mens en mediaproduct. Tegenwoordig is deze relatie ondoorzichtiger geworden door de 

dynamiek van lokaliteit.

Met de komst van Nieuwe Media is onze ‘traditionele’ sociale realiteit uitgebreid met 

cyberspace. Door het Internet kunnen mensen, ongeacht hun geografische locatie, elkaar digitaal 

leren kennen en dit heeft tevens gevolgen voor de ‘echte’ wereld. Net als bij andere vormen van 

media zitten we met Nieuwe Media vast aan onze sociale realiteit. De verbondenheid van 

Nieuwe Media met de sociale realiteit is niet een lineair proces, maar eerder een correlatie. Beide 

beïnvloeden elkaar. 

Nieuwe Media en het dagelijkse leven reageren op elkaar en brengen veranderingen met zich 

mee. Nieuwe Media zijn niet alleen technologische producten, maar ook producten van reeds 

bestaande sociale en economische structuren. Ten tweede wordt de betekenis van deze 

producten ‘negotiated’ door de maatschappij. Ten derde moeten de producten zich aanpassen 

zodat ze kunnen vallen binnen ‘traditionele’ sociale structuren. En ten slotte wordt de betekenis 

van de producten medebepaald door de consumptie, ofwel het gebruik. De relatie tussen mens 

en het Nieuwe Mediaproduct is dus afhankelijk van diverse factoren. Maar hoe gaat een cultuur 

om met cultuurproducten, en hoe gaat het proces van betekenisgeving te werk? 

Om op dit soort vragen een antwoord te kunnen geven, biedt de etnografie een 

uitkomst. Letterlijk betekent etnografie; een volkerenbeschrijving. Deze methode is ontwikkeld 
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binnen de antropologie en is vervolgens overgenomen door andere disciplines binnen de 

geesteswetenschappen. Het doel van deze antropologische methode is de cultuur èn haar 

omgang met media vanuit een interpretatieve aanpak te analyseren. 

Nieuwe Media heeft deze ‘traditionele’ etnografie geproblematiseerd. ‘Traditionele’ etnografie 

baseert haar onderzoek op ‘lokaliteit’ en ‘veldonderzoek’. Echter werden deze noties van 

ruimtelijkheid aan het wankelen gebracht met de postmoderne cultuur. Vanaf dat moment werd 

ruimtelijkheid mobiel. Beïnvloedende factoren voor de mobilisering van ruimte zijn: globalisatie, 

modernisatie en differentiatie. 

Doordat ruimtelijkheid nu een dynamisch begrip is, moet ook de etnografie eraan gaan 

geloven. Binnen de antropologische en sociale discoursen borrelen vragen op over de 

rechtvaardiging van de traditionele methodologie. Kan een etnograaf in de postmoderne 

samenleving nog veldonderzoek doen? Zo ja, aan welke heuristiek moet hij zich houden? En wat 

zijn de gevolgen van de mobilisering van ruimte voor het sociale leven?

Er zijn meerdere wetenschappers die hun hersens op dit soort vragen hebben lopen kraken. 

George Marcus, Manuel Castells en Christine Hine proberen alle drie het ruimtemobilisatie-probleem

op te lossen. Alle drie bouwen ze voort op, en modificeren ze, de ‘traditionele’ etnografie om 

vervolgens een postmoderne methodologie voor etnografie te ontwikkelen. Het frappante aan 

deze auteurs is dat ze alle drie uit verschillende disciplines komen. Marcus is antropoloog, 

Castells is socioloog en Hine heeft haar achtergrond in communicatie wetenschappen. De 

diverse achtergronden zijn een verklaring voor de verschillende behandelingen van het 

ruimtemobilisatie-probleem. Juist daarom heeft dit artikel gekozen voor deze drie auteurs. Alle drie 

auteurs hebben, op diverse wijze, een invloedrijke functie in het ruimte-mobiliteit debat van de 

etnografie vervult. 

De beperking tot drie auteurs is niet zozeer een restrictie, eerder een voorzorgsmaatregel. 

Wanneer dit niet het geval zou zijn geweest, zal men door de bomen het bos niet meer zien. 

Overigens komen, door deze beperking, de verbanden en verschillen tussen de drie auteurs 

concreter naar voren.

Dit artikel begint met de ‘traditionele’ visie van etnografie opgesteld door de symbolische 

antropoloog Clifford Geertz. Geertz stelt dat symbolen het menselijke handelen stuurt en dat de 

etnograaf een poging moet doen deze symbolen te interpreteren. Het werk van Geertz is van

invloed geweest op de daaropvolgende etnografische methodes, in het bijzonder zijn nadruk op 

de semiologie. 

Vervolgens worden Marcus en Castells behandeld. Beide proberen het ruimtemobiliteit-

probleem op te lossen door een ‘nieuwe’ interpretatie van veldonderzoek te geven. Met deze 
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interpretatie wordt het veldonderzoek in een bredere context geplaatst. Hierbij borrelt de vraag 

op of breed veldonderzoek wel een bevredigende interpretatie geeft, wanneer deze op Nieuwe 

Media wordt toegepast.

Ten slotte wordt aan de hand Hine’s werk gekeken hoe etnografie op Nieuwe Media kan 

worden toegepast. Hine richt zich specifiek op het Internetgebruik en probeert een etnografische 

methode voor computergemediteerde communicatie te ontwikkelen. 

Dit artikel draait dus om de vraag; wat zijn de tekortkomingen en bruikbare ideeën over lokaliteit 

van Geertz, Castells, Marcus en Hine in etnografie voor Nieuwe Media? Door een inhoudelijke 

analyse van hun werk kunnen we leren hoe de postmoderne etnograaf rekening moet houden met

mobile lokaliteit in veldonderzoek.
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Traditionele Etnografie

Etnografie is een bevolkingsonderzoeksmethode uit de antropologie. Letterlijk betekent 

etnografie: het in kaart brengen van etnieën (volkeren), ofwel volkenbeschrijving. Deze 

volkenbeschrijving heeft als doel universeel relevante betekenissen aan mediaconsumptie te 

geven, door middel van analyse van specifieke gevallen. Om dit in antropologische termen te 

verwoorden: er worden emic (universeel relevant) betekenissen gegeven vanuit de etic (specifiek 

geval). Etnografie is een systematische methode om, via inductieve wijze, verschillende 

bevolkingsgroepen en hun verschillende gedrag te onderscheiden. De methode wordt 

‘veldonderzoek’ of ‘participerende observatie’ genoemd. In het onderzoek vermengt de etnograaf 

zich met de geobserveerde bevolkingsgroep en vergaart hij informatie; door intersubjectiviteit 

met de geobserveerde bevolkingsgroep.

In het jaar 1986 voltrok zich een representatiecrisis in etnografie. Etnografen begonnen

zich bijvoorbeeld af te vragen aan welke morele en politieke aspecten de verslaggeving moest 

voldoen. Na de publicatie van Clifford en Marcus’ boek ‘Writing Culture: The Poetic and Politics 

of Ethnography’ werden wetenschappers zich bewust van de mogelijkheden van etnografie.1

Etnografie transformeerde zich van een conventionele singlesite locatieobservatie naar 

meervoudige zelfkruisende sites van observatie en participatie. Clifford en Marcus betogen dat dit 

resulteert in etnografieën die tegelijkertijd ‘binnen’ en ‘buiten’ het wereldsysteem staan. 

“The emergence of multi-sited ethnography is located within new 

spheres of interdisciplinary work, including media studies, science and 

technology studies, and cultural studies broadly.” (Clifford & Marcus: 

1986)

Zoals blijkt uit het boek van Clifford en Marcus worden kritische vragen over adequaat

etnografisch onderzoek, door de opkomst van globalisatie en de postmoderne cultuur, 

problematisch. Problematisch vanwege de pluralisatie van culturen. Het idee van een 

gelokaliseerde cultuur, als samenhangende en unieke entiteit, wordt vervangen door een 

meervoudige gedifferentieerde cultuur. Deze gedifferentieerde cultuur komt tot stand doordat de 

contacten tussen verschillen culturen worden versterkt. Bijvoorbeeld door media, 

                                                
1 Clifford, J. & Marcus, G.E. (1986). Writing Culture: the Poetics and Politics of 
Ethnography. Berkeley, CA: University of California.
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telecommunicatie, globale markteconomie en mobiliteit. Dit heeft als gevolg dat de gebondenheid 

van een cultuur onder vuur komt te liggen. Gebondenheid wordt vervangen door plaatsloosheid. 

Door de gedifferentieerde cultuur wordt ook het veldonderzoek van etnografisch 

onderzoek bemoeilijkt. Traditioneel antropologische etnografie beschouwt veldonderzoek als 

geografisch gedefinieerd. Dit houdt in dat een tijdrovend participatieonderzoek binnen een 

specifieke locatie, ook ‘veld’ genoemd, werd gedaan. Dit ‘veld’ bezat alvorens geconstrueerde 

grenzen. Vanwege deze grenzen concentreert traditionele etnografie zich op permanente locaties 

en verschillen tussen sociale interactie, in plaats van connecties en verbondenheid tussen 

culturen. Juist in de postmoderne cultuur spelen connecties een belangrijke rol. Wanneer men 

bijvoorbeeld achter het Internet zit, vliegen diverse culturen/levensstijlen/ideologieën je om de 

oren. Ieder moment dat de gebruiker de tijd neemt om zich te verdiepen in een ‘vreemde’ cultuur 

beïnvloedt zijn eigen leven; hij legt connections. Doordat mensen en objecten steeds meer mobiel 

worden, moet etnografie zichzelf moderniseren wil zij toepasbaar blijven. Deze modernisatie kan 

door middel van een dynamischer begrip van ‘veld’; deze is niet geografisch, maar is interactief 

gedefinieerd. 

Naast modernisering van het veldonderzoek, moeten er ook moderniseringen aan de validiteit 

van etnografisch onderzoek worden aangebracht. Belangrijk werk over de validiteit van 

etnografisch onderzoek is geleverd door Geertz. Hij pleit in ‘The interpretation of cultures’ voor 

‘thick descriptions’2:

 “Doing ethnography is like trying to read (in the sense of ‘construct a 

reading of’) a manuscript – foreign, faded, full of ellipses, incoherencies, 

suspicious emendations, and tendentious commentaries, but written not in 

conventionalized graphs of sounds but in transient examples of shaped 

behaviour.” (Geertz: 1973)

Geertz wil met dit boek een interpretatieve methode ontwikkelen die het mogelijk maakt culturen 

te bestuderen. In zijn pleidooi over de methode ‘thick description’ stelt Geertz dat een etnograaf 

zichzelf in een cultuur moet onderdompelen om de verborgen sociale structuren te kunnen 

openbaren. Deze methode is een semiotische aanpak, omdat Geertz cultuur ziet als een 

semiotisch proces waarbij de mens gevangen zit in haar eigen gesponnen semiotische contexten. 

Geertz betoogt dat de validiteit van etnografisch onderzoek alleen wordt vergroot, wanneer dit

                                                

2 Geertz, C. (1993). The Interpretation of Cultures (1973). London: Fontana.
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gebruik maakt van interpretatieve ‘thick’ methode. De vraag die hierbij opkomt; leidt deze 

methode wel degelijk tot een correcte interpretatie van het bewustzijn van de mens? Als alleen 

naar de semiotische context wordt gekeken, vergeet men dan niet de invloed van deze context op 

de mens? Anders gezegd; men moet niet alleen naar de semiotische context kijken, maar ook naar 

de invloed van deze context op de mens. Willen etnografen een ‘thick description’ kunnen geven 

van een netwerk, dan moeten de dynamische relaties tussen mensen, dingen, activiteiten en 

betekenissen worden blootgelegd. Een dergelijke beschrijving moet een illustratie zijn van de 

knooppunten, de links en ‘flows’ die aanwezig zijn in de structuur van een netwerk. We moeten 

afzien van Geertz ‘guessing at meanings’ en de digitale cultuur beschouwen als een dynamisch

proces van verbindingen. Toch is deze definitie van cultuur niet onproblematisch. Wanneer we 

het Internet zien als virtuele locatie voor digitale cultuur, dan moet er dus gekeken worden naar 

de verbindingen die worden gelegd. Het Internet is een netwerk bestaande uit hyperlinks. 

Hyperlinks zijn puur abstracte verbindingen; zij informeren ons niet over de kwaliteit van de 

verbindingen. Wanneer een etnograaf zich enkel en alleen op hyperlinks concentreert, heeft hij 

geen oog voor de bredere sociale context. Niet alleen de technologische verbindingen, maar ook 

de fysieke (offline) verbindingen moeten in beschouwing worden genomen. Met andere woorden 

moet etnografie de verbindingen tussen de virtuele (online) wereld met de ‘echte’ (offline) wereld 

blootleggen. Het draait niet om verschillen tussen deze twee werelden, maar om de 

verbondenheid. 

‘Moderne’ Etnografie

Tegenwoordig zijn mensen en objecten door Nieuwe Media steeds mobieler. Hierdoor krijgen 

tijd en locatie minder duidelijkere grenzen. Er zijn meerdere suggesties door wetenschappers 

gedaan om etnografie te moderniseren. Wetenschappers als Castells, Hine en Marcus hebben een 

vruchtbare bodem gelegd voor de ‘moderne’ etnografie.

“I define a place as the locale whose form, function, and meaning are self-

contained with the boundaries of territorial contiguity. People tend to 

construct their life in reference to places, such as homes, neighbourhood, 

city, region, or country.” (Castells, 1997).
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Castells streeft naar een etnografie van netwerken, ofwel network society. Deze network society is 

een gestructureerde interface tussen het globale en het lokale. Castells spreekt zelf van ‘the space of 

flows’ (globale structuren van ruimte; bijvoorbeeld de wereldeconomie) en ‘the space of places’ (lokale 

structuren). Hiermee benadrukt hij het feit dat netwerken nog steeds verbonden zijn met 

geografische locatie. Anders dan het traditionele ‘veld’ heeft een netwerk een open structuur. 

Deze open structuur is dynamisch en bestaat uit verbindingen. Dit kan geïllustreerd worden aan 

de hand van bijvoorbeeld ABN AMRO. Dit bedrijf heeft meerdere kantoren verspreid over de 

hele wereld. Door middel van een digitaal netwerk worden al deze kantoren met elkaar 

verbonden ongeacht hun locatie. Er ontstaat eenheid tussen de verschillende kantoren; een 

samenhangend bedrijf. Dit voorbeeld illustreert dat een netwerk feitelijke locaties virtueel aan 

elkaar verbindt. 

Volgens Castells kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen ‘space of flows’ en 

‘space of places’. Door onderscheid te maken, wordt niet benadrukt dat technologie van invloed 

is op de keuzes van mensen. Doordat de mens deels afhankelijk is geworden van technologie, en 

het daarbij ontwikkelde netwerk, worden sociale relaties hervormt. Transformaties in het netwerk 

hebben transformaties in sociale relaties tot gevolg. Wanneer men de structurele logica van de 

netwerksamenleving wil achter halen, dan moet de samenkomst van ‘space of flows’ en ‘space of 

places’ bestudeerd worden. Volgens Castells moeten beide kanten van deze interface bestudeerd 

worden, willen we haar impact op de samenleving kunnen begrijpen. 

Het werk van Castells concentreert zich voornamelijk op ruimtelijkheid en haar invloed 

op sociale en culturele verschillen. Hij benadrukt het feit dat de netwerksamenleving een 

dialectisch proces is, maar maakt nog steeds onderscheid tussen ‘het Net’ en ‘het Subject’. Dit 

onderscheid is vergelijkbaar met het sociologische structure/agency debat. Door het Internet 

onafhankelijk te zien van haar sociale context, neigt Castells te vallen in het technologisch 

determinisme. ‘Internet als technologie’ en ‘het eigen maken van deze technologie door de 

netwerksamenleving’ zijn niet twee aparte objecten. Beide zijn aan elkaar verbonden en reageren 

op elkaar. 

Tevens benadrukt Castells de invloed van globalisatie en informatiekapitalisme in de 

netwerksamenleving. Dit komt naar voren in zijn voorkeur aan onderzoek naar ‘space of flows’; 

hierin komen economische en politieke machtsstructuren tot uitdrukking. Door de invloed van 

economische en politieke machtsstructuren op het individu te onderstrepen, lijkt Castells te vallen 

in het materialisme. 

Ondanks deze twee tekortkomingen maakt Castells wel degelijk duidelijk dat locatie en Nieuwe 

Media nog steeds aan elkaar verbonden zijn. Deze verbondenheid vindt zich alleen op meerdere 
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plekken plaats. Zijn werk verplaatst van een singlesite etnografie naar multi-sited etnografie. Met 

andere woorden een interdisciplinaire etnografie.

“Ethnography moves from it’s conventional single-site location, 

contextualised by macro-constructions of a larger social order, such as 

the capitalist world system, to multiple sites of observation and 

participation that cross-cut dichotomies such as the ‘local’ and the 

‘global’, the ‘lifeworld’ and the ‘system’.” (Marcus, 1995)

Door het postmodernisme worden de grenzen van ‘traditionele’ etnografie getest. In het 

hierboven genoemde citaat geeft antropoloog George Marcus aan dat dit resulteert in een nieuwe 

vorm van etnografie. Deze mobile (multi-sited) etnografie probeert de culturele formatie langs èn 

binnen meerdere ‘sites of activity’ te achterhalen. Met als gevolg dat het onderscheid tussen de 

menselijke leefwereld en het sociale systeem gedestabiliseerd wordt. In de postmoderne cultuur 

wordt het sociale systeem op meerdere locaties geproduceerd. Door digitale technologieën, als 

het Internet, is het contrast tussen globaal (macrostructuur) en lokaal (microstructuur) systeem 

niet meer van toepassing. Beide systemen zijn samengesmolten. 

Marcus erkent dat dit methodologische problemen met zich meebrengt. Hij merkt er drie 

op; het testen van de grenzen van ‘traditionele’ etnografie, de afname van de status van 

‘veldonderzoek’, en het verlies van de ‘subaltern’. In het bijzonder zal gekeken worden naar de 

behandeling van het probleem van ‘veldonderzoek’ door Marcus. Juist in dit onderdeel komt de 

problematisering van locatie concreet naar voren.

Marcus concentreert zich voornamelijk op de praktijk van veldonderzoek. De praktijk is door de 

meervoudigheid van locaties verbonden met meertaligheid (the ‘multilingual’). Doordat mensen,

ongeacht hun locatie, in contact kunnen komen met andere culturen worden zij ‘multilingual’. 

Volgens Marcus resulteert dit niet in een radicale verandering met ‘traditionele’ etnografie:

“Still, what is not lost but remains essential to multi-sited research is the 

function of translation from one cultural idiom or language to another. 

(…) But requires considerably more nuancing and shading as the practice 

of translation connect the several sites that the research explores along 

unexpected and even dissonant fractures of social location.” (Marcus, 

1995: 100)
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Opmerkelijk is dat Marcus hier lijkt te spreken van een lineaire vertaling van veldonderzoek. Juist 

in de hedendaagse cultuur wordt interactie met Nieuwe Media gekarakteriseerd als non-lineair. 

Hoe kan een onderzoeker dan een lineaire vertaling van een non-lineair en hypertekstueel proces 

geven? 

Ondanks het feit dat Marcus een lineaire, semiotische analyse van veldonderzoek 

prefereert, is zijn methode tot op zekere hoogte bruikbaar. Door de komst van Nieuwe Media is 

de hedendaagse mens een synthese geworden van micro- en macrostructuren. Aan de hand van 

multi-sited etnografie dompelt de etnograaf zich in beide structuren onder, en geeft hier 

vervolgens betekenis aan. Deze betekenisgeving volgt niet uit een lineair proces, maar uit een

proces van non-lineairiteit. De etnograaf moet zich bewust zijn van het feit dat iedere gebruiker 

zijn ‘eigen’ tekst construeert en dit gegeven verwerken in zijn veldonderzoek. Op deze manier 

wordt er binnen de analyse nadruk gelegd op de verbondenheid tussen ‘sites’. Waar echter ook op 

gelet moet worden, is dat Nieuwe Media niet alleen als tekst wordt opgevat. Wanneer dit het 

geval zou zijn, kan het onderzoek niet gebruikt worden in een bredere sociale context. Met als 

gevolg dat de ware aard van de cultuur niet kan worden blootgelegd. 

Virtual Etnografie?

Belangrijke bijdrage op het gebied van ‘moderne’ etnografie is geleverd door Christine Hine. Haar 

‘Virtual Ethnography’ geeft micro-etnografische analyses van Internetgebruik.3 Hine suggereert 

dat we de dagelijkse Internetpraktijken van de gebruikers moeten bestuderen, willen we de 

volledige potentie van het Internet begrijpen. 

“The ethnography of mediated interaction is more usefully described as 

mobile than multi-sited, in the sense that it involves investigation of the 

elastic nature of connections. (…) If we think of virtual ethnography as 

mobile, we can concentrate on connectivity rather than boundary and/or 

location as an organizing principle.” (Hine, 2000)

Anders dan Marcus, benadrukt Hine de elastische verbondenheid tussen locaties. Hine ziet locatie niet 

als een geografische plaats, omdat zij de Internetcultuur ziet als ‘connection’ en ‘difference’. Dit soort 

                                                

3 Hine, C. (2000). Virtual Ethnography. London: Sage.
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veranderingen van de etnografische conventies leiden tot nieuwe manieren waarop het 

postmoderne, culturele landschap begrepen kan worden.

Toch is er ook een overeenkomst tussen Marcus en Hine. Zoals al eerder in dit artikel is 

aangegeven, maakt Marcus onderscheid tussen micro- en macrostructuren. Een vergelijkbaar 

onderscheid maakt Hine; ‘Internet als culturele context’ èn ‘Internet als cultureel artefact’. ‘Internet als 

cultuur’ houdt het volgende in: de technologie is een representatie van de plek waar cultuur wordt 

gevormd en getransformeerd. Terwijl wanneer ‘Internet als cultureel artefact’ wordt gezien, dan is

de technologie een cultureel product. Een cultureel product wordt door mensen geproduceerd èn 

stelt bepaalde doelen en/of prioriteiten op. ‘Internet als cultuur’ is hier de macrostructuur en 

‘Internet als cultureel artefact’ is de microstructuur.

Net als Marcus ziet Hine de verbondenheid tussen beide concepten, want alleen op deze manier 

kan de etnograaf begrijpen “what people actually do with the technology”. Hierdoor wordt de 

etnograaf in staat gesteld om de technologie door de ogen van de gebruiker te bekijken.

Ondanks het feit dat Hine zich bewust is van het gevaar van technologisch determinisme, 

ziet zij het Internet toch als tekst. Hine ziet het Internet als een tekst dat geschreven en gelezen 

wordt door haar gebruikers. Bij ‘Internet als cultuur’ worden de geschreven teksten op de 

websites geanalyseerd. En bij ‘Internet als cultureel artefact’ wordt de technologie op zich als 

tekst geanalyseerd. Opmerkelijk is dat Hine zichzelf lijkt tegen te spreken. Eerder gaf ze aan dat 

beide concepten verbonden moesten worden, maar wanneer puntje bij paaltje komt maakt zijzelf 

onderscheidt. Ze verbindt de context van Internetgebruik en de Internetcultuur wel aan elkaar, 

maar geeft beide concepten een andere betekenis in sociale context. Juist hierdoor bevestigt ze 

het idee dat er een onderscheid tussen beide concepten bestaat, waardoor het Internet niet gezien 

kan worden als sociale praktijk.

Naast Hine’s overeenkomst met Marcus, maakt zij ook gebruik van Castells ‘space of flows’. 

“Castell’s concept of the space of flows was used here as a device to 

question whether a different form of spatiality developed through the 

Internet. Connectivity, as suggested by the space of flows, does turn out 

to be a major organizing feature of the Internet, particularly the WWW 

(…) It is not fair to say therefore either that the Internet maps 

straightforwardly on to the space of flows, or that an emphasis on 

connection automatically transcends concerns about location.” (Hine, 

2000: 114)
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Castells en Hine proberen beide een nieuw concept van ruimtelijkheid te ontwikkelen. Echter 

door een onderscheid te maken tussen ‘space of places’ en ‘space of flows’ wordt hun 

verbondenheid ondergewaardeerd. Hier volgt een verklaring: Online Internetgebruik (‘space of 

flows’) beïnvloedt de ‘space of places’. Online en offline werelden zijn beide afhankelijk van 

elkaar. Wanneer we Internet zien als een ‘space of flows’, dan verdwijnen de lokaal gebonden 

plaatsen met als gevolg dat Internet niet als geheel gezien kan worden.

Nieuwe Media en computergemediteerde communicatie zijn niet een totaal nieuwe sociale 

ruimte, maar een nieuwe geremedieerde vorm van bestaande sociale processen. Deze nieuwe 

vorm heeft wel degelijk andere effecten dan de ‘oude’ media, maar mag niet los gekoppeld 

worden van de ‘traditionele’ sociale processen. Om in termen van Bolter en Grusin te spreken: 

Nieuwe Media is een ‘remediated social space’.

Toch wuift Hine dit idee niet van de hand. Ze betoogt namelijk voor een adaptieve aanpak van 

etnografie.

“It is likely that rather than replacing or transcending the use of 

traditional media, the experience of Internet use will both transform and 

be transformed by them. (…)

Extending and adapting ethnography provides both a site for reflection 

on what counts as ethnographic experience and a site for reflection on 

the implication of mediated communication. Virtual ethnography, rather 

that a finished product, is ‘a multi-sited imaginary in the pursuit of 

ethnography’ (Marcus, 1998:3).”

Hine streeft naar een adaptieve etnografie die het Internet niet ziet als een ‘unbounded space’, 

maar als ‘extended space’ die door zijn gebruikers wordt uitgevoerd en geïnterpreteerd. Ze laat zien 

dat die ‘extended space’ niet overeenkomt met lineaire geografie, maar dat er meerdere 

ruimtelijke ordeningen bestaan. Door het achterhalen van de offline contexten, van deze 

meervoudige ruimtelijke ordeningen, biedt de adaptieve etnografie de mogelijkheid om

Internetcultuur als ‘performative place’ te interpreteren. 

Ondanks dat Hine zich probeert te concentreren op de offline context van Nieuw Mediagebruik,

blijft ze vasthouden aan het idee van Internet als tekst. Hierdoor wordt de online- van de offline-

context gescheiden en kan Internet niet gezien worden als een vorm van sociale praktijk. De 

nadruk ligt bij Hine op de communicatieve aspecten van de technologie, niet zozeer op de 

cultuur zelf. Terwijl het analyseren van cultuur juist van belang is voor etnografie. Bij etnografie 
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draait het namelijk om de belichaming van Nieuwe Media in het dagelijkse leven van een 

bepaalde bevolkingsgroep èn om de betekenis die zij hieraan geven. 

Naast de bovengenoemde tekortkomingen van Hine, heeft haar boek wel degelijk 

bijgedragen aan het verder ontwikkelen van een kwalitatieve onderzoeksmethode van het 

Internet. Een kostbare bijdrage voor kwalitatief onderzoek levert zij met de tien principes van 

‘virtual ethnography’. Ze geeft hierbij het volgende aan:

“There are no sets of rules to follow in order to conduct the perfect 

ethnography, and defining the fundamental components of the 

ethnographic approach is unhelpful.”

(Hine, 2000: 65)

De opgestelde principes moeten niet als regels, maar als richtlijnen worden beschouwd. Ook 

kunnen deze principes de bakermat vormen voor een discussie over Nieuwe Media en 

etnografie.
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Conclusie: Elastic Ethnography

Etnografie ondergaat een identiteitscrisis vanwege het ruimtemobilisatie-probleem. Uit de 

inhoudelijke analyse van Geertz, Castells, Marcus en Hine is gebleken dat er geen lineaire 

consensus bestaat over het oplossen van dit probleem. Een eenduidig antwoord wordt 

bemoeilijkt, doordat mobiliteit de locatie met zoveel ‘sites’ verbindt dat men het spoor bijster is. 

Toch is in dit onderzoek een begin gemaakt om een antwoord te geven op deze vraag. Namelijk 

dat etnografen ‘locatie’ als een elastisch en mobiel concept moeten zien.

Dit artikel heeft zich voornamelijk proberen te verzetten tegen: tekstuele analyses van 

cultuur, geografische verbondenheid van locatie, technologisch determinisme, en onderscheid 

tussen de online en offline wereld. Deze tekortkomingen kunnen toekomstig etnografisch 

onderzoek van Nieuwe Media belemmeren, omdat ze niet adequaat de digitale cultuur 

beschrijven. Gelukkig kunnen er toch een aantal richtlijnen worden opgesteld, zodat dit soort 

tekortkomingen zullen worden voorkomen. Deze richtlijnen zijn niet bedoeld als onbetwijfelbare 

wetten van adequaat etnografisch onderzoek. Maar als middelen die de etnograaf helpen bij de 

interpretatie van een cultuur en hem helpen zijn eigen plaats in het onderzoek te bepalen.

Ten eerste zou er binnen etnografie van Nieuwe Media naar een semantische, syntactische 

en pragmatische aanpak gestreefd moeten worden. Deze aanpak, gekopieerd van Altman, 

benadrukt de verbondenheid tussen diverse ‘sites’. Hierdoor beperkt het zich niet alleen tot 

tekstuele analyse van het cultuurproduct of tot de cultuur op zich, maar biedt de mogelijkheid om 

verschillende ‘sites’ bestuderen.

Ten tweede zou men gebruik moeten maken van een combinatie van de kwalitatieve en 

de kwantitatieve methode. Waarbij de kwalitatieve methode zich concentreert op de interpretatie 

van een cultuur, terwijl de kwantitatieve methode zich richt op statische informatie om de 

kwalitatief verkregen informatie te ondersteunen.

Ten derde zou de ‘thick description’ gebruikt moeten worden voor het vergaren van 

kwalitatieve informatie. Hierbij moet de ‘thick description’ een dynamisch begrip van verbinding 

uitdrukken, zodat de mobiliteit van cultuur beter tot zijn recht komt.

Ten vierde zou digitale cultuur niet als een lineair proces, maar als een dialectisch proces 

moeten worden opgevat. De dialectiek van digitale cultuur komt tot stand door haar mobiliteit en 

‘connectivity’. Dit zijn beide kenmerken van de digitale postmoderne cultuur. Deze cultuur is niet 

een ‘nieuwe’ cultuur, maar een geremedieerde cultuur.
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Ten vijfde zou voor veldonderzoek een elastisch begrip van locatie moeten worden 

gebruikt. Hierdoor komt er meer nadruk op de verbondenheid van ‘sites’ te liggen en op de 

invloed van locatie op de vorming van cultuur.

Ten slotte zou etnografie een interdisciplinaire methode moeten zijn. Door meerdere 

disciplines te combineren kan een breed scala van ‘sites’ aan een cultuur worden toegekend. 

Hierbij moet gedacht worden aan een combinatie van: tekstuele analyse, microstructuren, 

macrostructuren, historische analyse en participerende observatie.

De hierboven genoemde richtlijnen lijken een ideaalmodel uit te drukken. Dit is echter niet de 

bedoeling. De richtlijnen zijn bedoeld als hulpmiddel voor het doen van etnografisch onderzoek. 

Tevens is het streven naar een ideaalmethode voor perfecte etnografie onrealistisch. Onrealistisch 

vanwege het feit dat etnografie afhankelijk is van geld en tijd. Mede door geld- en tijdgebrek moet 

de etnograaf zich in zijn onderzoek beperken. De richtlijnen kunnen de etnograaf een handje 

helpen in de keuzes die hij moet maken. Bijvoorbeeld welke ‘sites’ hij wel of juist niet moet 

betrekken in zijn onderzoek. Wanneer de richtlijnen worden gebruikt, wordt de etnografie beter 

op de digitale cultuur afgestemd. Met als gevolg dat er een meer adequate beschrijving en 

interpretatie van digitale cultuur ontstaat.
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