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1 Inleiding

Op het moment dat we wakker worden begint onze interactie met de materiële wereld.
In de vorm van een klap richting de wekker of nog dieper wegkruipen onder de dekens.
Ook de rest van de dag zijn we voortdurend, vaak gedachteloos, in de weer met dingen.
De ochtendjas, een boterham, contactlenzen, verkeerslichten en snelwegen. Dingen
zijn overal. Bovendien maken ze deel uit van vrijwel alles wat we doen. We gebruiken
dingen om te eten, te reizen, te werken en te slapen, maar ook om indruk te maken, te
onderhandelen, zelfstandig te zijn, te herinneren en te vergeten. Kortom, we gaan voort-
durend allianties aan met materiële cultuur. 

De verleiding is groot, zowel voor wetenschappers als voor niet-wetenschappers, om
de aanwezigheid van al deze artefacten in functionele termen te begrijpen (Miller 1985,
10, 51-74, Miller 1987, 116). Het idee is dat artefacten worden gemaakt met praktische
doeleinden en dat hun bestaan hierdoor een intrinsieke logica heeft. Een huis beschermt
ons tegen weer en wind, een weg is om op te rijden en een vork om mee te eten. Dat
klinkt logisch. 

Het is een typische eigenschap van objecten. Over wereldbeelden, culturele normen,
sociale spanningen of evolutionaire modellen kun je eeuwig discussiëren. Maar zolang
een fiets, mobiele telefoon of contactlens niet stuk gaat of kwijt is, trekt die nauwelijks
enige aandacht (Latour 1999, 183). Objecten komen als vanzelfsprekend over (Miller
1987, 85-108, Miller 1994, 406-408).

Toch is de rol van objecten vaak niet eenduidig en kan de interactie met mensen com-
plex zijn. Dat we het handig vinden om te eten met een vork zegt meer over culturele
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gewoonten dan over de intrinsieke logica van het eten met een vork. En waarom is het
soms zo moeilijk om een oude ansichtkaart weg te gooien? De groet van de afzender is
overgekomen, de missie van de kaart volbracht. Toch is het lastig om de kaart als afval
te beschouwen. 

Meerdere wetenschappelijke disciplines houden zich bezig met de interactie tussen
mensen en de materiële wereld. Archeologie, etnologie, antropologie, kunst- en cultuur-
geschiedenis, designstudies, geografie, maar ook sociologie, (techniek)filosofie en psycho-
logie. In het Angelsaksische onderzoek naar materiële cultuur hebben de afgelopen dertig
jaar stormachtige ontwikkelingen plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in enkele uit-
gangspunten voor onderzoek.

Britse en Amerikaanse antropologen en archeologen richten zich sinds de jaren zeven-
tig veelal op betekenisgerichte benaderingen van materiële cultuur (Tilley 2006, 7-11,
Büchli 2000, 10-11). Ze gaan ervan uit dat objecten niet alleen een praktische functie
hebben, maar ook betekenissen kunnen uitdrukken en overdragen. Zo krijgen opvattin-
gen over wat handig en mooi is, noodzakelijk en overbodig, waardevol en waardeloos,
gestalte in de materiële wereld. Kijk bijvoorbeeld naar de indeling van ons huis.
Slaapkamers liggen meestal zo ver mogelijk weg van de ruimtes waar we gasten ontvangen,
zoals de hal of de woonkamer. We beschouwen de slaapkamer als een persoonlijk en
intiem deel van ons huis. Door op te groeien in een dergelijk huis maken kinderen
zich een bepaalde waardering en definitie van privacy eigen. Deze huisindeling is echter
niet intrinsiek logisch of waardevol, evenmin als deze specifieke notie van privacy. In
de zeventiende eeuw was het gebruikelijk dat mensen in West-Europa in alle ruimtes
van het huis sliepen. Het bed stond juist als pronkstuk in de ontvangstruimte en bij
overnachting kropen de gasten in het bed van de gastheer (Dibbits en Doelman 1993).

Een tweede gangbare gedachte is dat materiële cultuur een rol speelt in de totstand-
koming van sociale relaties en identiteiten (Bourdieu 1977, Appadurai 1986, Miller
1987). De carnavalskostuums op de volgende foto’s verwijzen naar een feest waarbij
mensen zich tijdelijk losmaken van de dagelijkse sociale orde (Pleij 1993, 44). De kos-
tuums spelen echter tevens een rol in het cultiveren van regionale identiteiten (ibid.).
In Maastricht, maar ook elders in Limburg en in Brabant, is carnaval een feest waarbij
de verschillen tussen ‘wij’ en ‘zij’ worden gemarkeerd. Bezoekers van boven de rivieren
zijn niet altijd welkom en vallen onmiddellijk op door het feit dat zij underdressed zijn
en vaak nauwelijks geschminkt. Het is aan hun kostuum te zien dat zij niet weten ‘hoe
het hoort’.1

In de omgang met materiële cultuur ervaren we dus wie we zijn. En we ervaren de
ander. Denk in dat kader even terug aan de ansichtkaart. De kaart is een soort verlengde
van de afzender. De kaart weggooien voelt een beetje als het onrechtmatig behandelen
van die ander. Mensen en dingen lopen in deze denkwijze dus soms in elkaar over. 
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Tot slot wordt gesteld dat artefacten een unieke bron van informatie zijn voor sociaal-
wetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek. Juist omdat de interactie tussen mensen
en dingen vaak alledaags en non-reflexief van aard is, zouden objecten een unieke kijk
bieden op mens en samenleving (Miller 1987, 85-108, Miller 1998, 3). Het Angel-
saksische onderzoek naar materiële cultuur groeide in de jaren tachtig en negentig dan
ook uit tot een bloeiend, internationaal en interdisciplinair wetenschappelijk veld, de
material culture studies (MCS). Daarbinnen komen, naast archeologen en antropologen,
ook kunst- en architectuurhistorici, sociologen en psychologen aan het woord.

Maar de afgelopen jaren groeit de kritiek op de benadering. Volgens sommige onder-
zoekers worden objecten in de material culture studies, paradoxaal genoeg, over het hoofd
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gezien (Löfgren 1997, Gell 1998, Graves-Brown 2000, 1-9, Büchli 2002, 9, Olsen
2003, Miller 2005, 1-50). De nadruk ligt op de manieren waarop normen, identiteiten
en sociale relaties van mensen gestalte krijgen in de omgang met materiële cultuur.
Objecten zijn daarbij vooral dragers van betekenissen, herinneringen en associaties die
mensen eraan toekennen. Waar blijven de eigenschappen van de dingen zelf? Het korset
representeert Victoriaanse ideeën over vrouwelijkheid, maar moeten we niet ook aan-
dacht hebben voor de techniek van het korset? Voor de manier waarop het korset de
draagster letterlijk fysiek belemmert en zo een specifieke lichaamstaal construeert?2 En
bovendien, kan de komst van het korset geen onverwachte wending hebben gegeven
aan het bestaande vrouwbeeld? Waarom zou het slechts verwijzen naar een heersende
mentaliteit? 

Terwijl in de gangbare denkwijze het object wordt gereduceerd tot zijn functie, lijkt
het hier te worden gereduceerd tot de betekenis die mensen eraan toekennen. De mate-
riële wereld, oftewel materialiteit, heeft nauwelijks nog eigen inbreng. Het verzet tegen
deze vorm van reductie groeit de afgelopen jaren sterk. Toonaangevende onderzoekers
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in de material culture studies pleiten ervoor de tastbaarheid en de ‘eigen inbreng’ van
dingen meer te betrekken in het onderzoek. Er is een ware roep om materialiteit ont-
staan. Dit is een ingrijpende stap voor een onderzoeksveld dat zo lang gericht was op
betekenis en cultuur. Het vraagt zowel methodisch als theoretisch om vernieuwing. 

Er is een zoektocht ontstaan naar benaderingen waarin de materiële eigenschappen van
dingen op de voorgrond staan, maar waarin tevens oog is voor hun sociale en culturele
dimensies. Hoe graag men materialiteit ook wil belichten, men wil niet vervallen in het
functionalisme dat lange tijd typerend was voor de artefactstudies (Miller 2005, 38).3

De oplossing is om de twee aspecten, het materiële en het mentale, als gelijkwaardig te
beschouwen. Ook moeten we ze niet langer tegenover elkaar plaatsen, maar erkennen
hoezeer zij met elkaar verweven zijn (Löfgren 1997, Knappett 2002, Olsen 2003, Miller
2005, 1-50, of zie bijvoorbeeld Keane 2005). Denk even terug aan het voorbeeld van
de ansichtkaart.

In de zoektocht naar materialiteit worden de bestaande benaderingen in de material
culture studies opnieuw bekeken, zoals de semiotiek, de dialectische benadering en de
fenomenologie. Daarnaast kijken onderzoekers buiten het vakgebied voor inspiratie. In
dat kader duikt de Actor-Network Theory (ANT) vaak op (Graves-Brown 2000, Miller
2001, Olsen 2003). Deze benadering is ontstaan binnen de Science and Technology Studies,
een interdisciplinair onderzoeksveld waarin de wederzijdse beïnvloeding van samenleving,
wetenschap en technologie centraal staat. De voornaamste vertegenwoordiger van ANT
is de Franse wetenschapssocioloog en filosoof Bruno Latour. 

In veel opzichten streeft ANT de zojuist beschreven doelen na. De theorie vergroot
de aandacht voor de materialiteit van dingen en bestrijdt een strikte scheiding tussen
het mentale en het materiële. De Actor-Network Theory gaat in dit laatste echter veel
verder dan gebruikelijk. De theorie ontzenuwt het onderscheid cultuur en natuur vrijwel
volledig. In het verlengde daarvan wordt bijvoorbeeld geen verschil meer gemaakt tussen
menselijke en niet-menselijke eigenschappen. Mensen en dingen worden als symmetrisch
beschouwd.

Het is de vraag of dit controversiële standpunt zich verdraagt met de uitgangspunten
van de material culture studies. Zo lijkt de unieke onderzoeksstatus van materiële cultuur
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sie van het korset is: Summers, L., 1998, Bound to Please: A History of the Victorian Corset. Oxford: Berg.
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tuur binnen de antropologie en de archeologie (Miller 1987, 111). Marcia-Anne Dobres spreekt, in navolging

van antropoloog Pfaffenberger, in dat kader zelfs over de Standard View (Dobres 2000) De benadering lag

aan de basis van de New Archaeology (Miller 1985, 51-74).



te vervallen en verdwijnt de focus op identiteit en betekenisgeving. Zo bezien onder-
mijnt ANT het hedendaagse, Angelsaksische onderzoek naar materiële cultuur. Heeft
men met ANT het paard van Troje binnengehaald?

Vreemd genoeg roept de introductie van ANT in de material culture studies nauwelijks
discussie op. Dit is binnen de Science and Technology Studies wel anders. Daar heeft de
theorie een omstreden status en roept zij felle reacties op (Collins and Yearly 1992, Bloor
1999). In de material culture studies wordt juist de indruk gewekt dat ANT moeiteloos
kan worden opgenomen in het bestaande onderzoek. Het lijkt wel alsof, onder de noemer
van ‘een roep om materialiteit’, mogelijke twistpunten worden genegeerd.

Toch zorgt de introductie van ANT ook in de material culture studies voor spanningen
en pijnpunten. Het is van groot belang zicht te krijgen op die discussiepunten. Een
centraal thema bij de nieuwe aandacht voor materialiteit is tenslotte het opheffen van de
tegenstelling tussen het materiële en het niet-materiële. Wat maakt het standpunt van
ANT hierin zo radicaal? Wat levert het op en wat levert men in? Op welke punten is
ANT in strijd met de uitgangspunten van de material culture studies? Zijn de benaderin-
gen incompatibel of niet? Wat zijn de sterke en zwakke kanten van beide denkwijzen? 

In mijn onderzoek richt ik me op deze vragen en expliciteer op deze wijze de discussie
over materialiteit. Ik laat zo twee zaken zien. Allereerst wordt duidelijk wat de hernieuwde
aandacht voor materialiteit inhoudt en wat die kan opleveren voor het onderzoek naar
materiële cultuur. Vervolgens wordt duidelijk welke ingrijpende gevolgen deze verschui-
ving impliceert. De nieuwe aandacht voor materialiteit stelt elke onderzoeker naar
materiële cultuur namelijk voor fundamentele vraagstukken. Met mijn onderzoek wil
ik handvatten bieden voor het maken van keuzes en het voeren van de discussie.

Plan van aanpak
Om de discussie tussen de Actor-Network Theory en de gangbare, Angelsaksische denk-
wijze zo concreet mogelijk te maken breng ik de confrontatie terug tot de ideeën van
twee personen: Bruno Latour en de Britse antropoloog Daniel Miller. Bruno Latour is,
zoals gezegd, de belangrijkste vertegenwoordiger van de ANT in het debat. Daniel Miller
is een pionier geweest in het opzetten van de material culture studies. Zo is hij de op-
richter van het tijdschrift Journal of material culture en redacteur van talloze bundels
over materiële cultuur (zie bijvoorbeeld Miller 1998, Miller 2001a. Miller 2001b, Miller
2005). Daarnaast is hij de belangrijkste pleitbezorger van ‘de dialectische benadering’,
een denkkader dat sinds de jaren tachtig zeer invloedrijk is geweest in de material culture
studies.4 Miller heeft zo gestalte gegeven aan een aantal fundamentele uitgangspunten
van het onderzoeksveld.

Voor de duidelijkheid. Beide onderzoekers promoten aandacht voor de fysieke dimen-
sie van materiële cultuur. Ze verschillen alleen in de wijze waarop ze dit doen en ver-
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tegenwoordigen daarin twee uitersten. In dit onderzoek vergelijk ik hun concepten en
werkwijze aan de hand van enkele casussen: ansichtkaarten, fietssloten, balletschoenen
en middeleeuwse beerputten. 

Hoofdstuk 4, over fietssloten en prentbriefkaarten, kan worden beschouwd als een
eerste verkenning van het dispuut. Ik bekijk hoe, volgens de denkwijzen van Miller en
Latour, fietssloten en prentbriefkaarten mensen (fysiek) kunnen beïnvloeden in hun
denken en handelen. Het wordt duidelijk dat de concepten van Miller en Latour verschil-
lende vormen van materialiteit aan het licht brengen. Ook komt een verschil in voorkeur
voor bepaalde artefacten naar voren. Zo richt ik me vanuit Latour vooral op technolo-
gische dingen, terwijl ik deze vanuit Millers denkwijze juist vermijd. Deze voorkeur blijkt
gerelateerd te zijn aan twee totaal andere definities van artefact en van natuur. 

Op basis van de bevindingen in dit hoofdstuk concludeer ik dat Miller en Latour, en
in het verlengde daarvan de dialectische benadering en ANT, incompatibel zijn. We moe-
ten een keuze maken. De twee hoofdstukken erna zijn bedoeld om handvatten te ontwik-
kelen voor het maken van deze keuze. Aan de hand van twee casussen, de balletwereld
en de middeleeuwse stad, toon ik sterke en zwakke kenmerken van beide benaderingen.

In de antropologie wordt gediscussieerd over de vraag of balletdansers werken en
leven in een repressief, traditioneel systeem. Hebben balletdansers wel een vorm van
zelfbeschikking, oftewel agency, en hoe ziet deze er dan uit? In het onderzoek naar
materiële cultuur is agency al jaren een centraal thema. Ik opper dat de huidige focus
op materialiteit (en dus de inbreng van objecten) onze kijk hierop beïnvloedt. Ik koppel
de discussie over agency in de balletwereld aan de veranderde ideeën over materialiteit.
Welke ideeën ontwikkelen we vanuit Millers en Latours standpunt over de agency van
balletdansers? Wat kunnen we bijdragen aan de discussie erover? De interactie tussen
balletdansers en balletschoenen vormt het beginpunt voor mijn analyse. Aan het einde
van hoofdstuk 5 geef ik een overzicht van de (inhoudelijk en methodisch) sterke en
zwakke kanten van beide benaderingen. 

In hoofdstuk 6 richt ik me op een historisch artefact, de laat-middeleeuwse beerput.
Historici en archeologen hebben in hun onderzoek te maken met processen van verande-
ring. Hoe beschouwen we verandering vanuit de hernieuwde aandacht voor materialiteit?
Kijken we anders naar veranderingen van artefacten zelf, zoals naar hun opkomst? En
krijgen artefacten een meer prominente rol toebedeeld bij het verklaren van veranderin-
gen? Vanuit een Milleriaans en een Latouriaans standpunt richt ik me op de sterke toe-
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name en spreiding van beerputten in de Hollandse, laat-middeleeuwse stad. Ik bekijk wat
de aandacht voor materialiteit oplevert voor het bestaande onderzoek naar beerputten.
Ik kijk echter vooral naar de verschillen tussen de concepten van Miller en Latour. Wat
zijn de sterke en zwakke punten van hun concepten ten aanzien van het thema ‘veran-
dering’? Met welke benadering worden dergelijke ontwikkelingen het meest inzichtelijk?

In het concluderende hoofdstuk 7 staan alle bevindingen op een rij. We zien de pun-
ten waarop de dialectische benadering en ANT lijnrecht tegenover elkaar staan en hoe
het thema materialiteit zo een bredere kloof oproept in het hedendaagse onderzoeksveld.
Elke onderzoeker staat voor enkele fundamentele keuzes. Dan volgen de voor- en nadelen
van beide benaderingen ten opzichte van verschillende soorten onderzoekssituaties,
verschillende soorten onderzoeksobjecten en ten opzichte van aan materialiteit gerela-
teerde thema’s als agency en verandering. Dit overzicht biedt de handvatten om tot wel-
overwogen keuzes en een expliciete discussie te komen. 

Verantwoording 
De keuze voor prentbriefkaarten en fietssloten is in die zin willekeurig geweest dat het
alledaagse en banale objecten zijn en dat ze beide aansluiten bij de voorkeuren van
ofwel Latour ofwel Miller. Zo krijgen de concepten van beide onderzoekers een kans
optimaal benut te worden. Van een vergelijkbare verdeling is sprake bij de beerputten en
de balletschoenen. In deze twee casussen is echter ook een duidelijke persoonlijke noot
aanwezig. Ballet is voor mij lange tijd een passie en een hobby geweest. Na een kort-
stondige ontmoeting met de balletwereld in mijn jeugd is die altijd fascinerend voor me
gebleven. In mijn academische carrière ben ik opgeleid in de middeleeuwse archeologie.
De beerput neemt in deze subdiscipline een centrale plek in. Mijn verwondering over
de rijkdom van het banale heeft me juist bij dit voorwerp sterk getroffen. Ik zie mijn
persoonlijke betrokkenheid bij beide onderwerpen niet als een hindernis, maar juist als
een motivatie om tot interessante en goed geïnformeerde analyses te komen.

De literatuur op basis waarvan ik de discussie over materialiteit expliciteer is vrijwel
uitsluitend Engelstalig. Toch heb ik al in een vroeg stadium besloten mijn proefschrift in
het Nederlands te schrijven. Dit om twee redenen. Allereerst betreft het een complexe
discussie waarin zeer abstracte thema’s worden gerelateerd aan concrete voorwerpen en
vraagstukken. Een term als materialiteit omvat bijvoorbeeld beide dimensies. De keuze
voor bepaalde termen en begrippenkaders is in een dergelijke discussie van grote invloed.
Tijdens het schrijfproces bleek het voor mij lastig me op dat genuanceerde niveau in de
Engelse taal uit te drukken. Ik bleef gebonden aan de termen van de door mij bestu-
deerde auteurs en kon daardoor hun standpunten nauwelijks ontstijgen. In de vertaalslag
naar het Nederlands moest ik juist kiezen voor een eenduidige interpretatie van het
geschrevene, waardoor voor mij duidelijk werd waar ik de aandacht op wilde richten.
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Dit vormde een belangrijke reden het Nederlands als mijn onderzoekstaal te kiezen.
Ten tweede voorziet een Nederlandstalig boek over dit onderwerp wellicht in een

behoefte. De drempel om theoretische discussies te volgen, bijvoorbeeld in de Neder-
landse archeologie, is vaak hoog. Een van de redenen kan liggen in de relatieve ontoegan-
kelijkheid van het academische, Engelstalige jargon waarin deze discussies vaak plaats-
vinden. Met een Nederlandstalig boek over een Angelsaksische discussie sla ik wellicht
een inhoudelijke brug tussen de twee, vaak zo gescheiden, werelden.

Doelgroep boek
Dit boek is geschreven voor een ieder die geïnteresseerd is in de dynamiek tussen mensen
en dingen. Ondanks het abstracte gehalte van de discussie vertaalt het onderwerp zich
telkens weer naar tastbare ideeën over hoe wij gevormd worden door de dingen om ons
heen, zoals fietssloten, balletschoenen en beerputten. De mate waarin mensen en dingen
vervlochten zijn zal daarbij verbazing wekken. 

Voor etnologen, antropologen en archeologen biedt dit boek inzicht in een actueel en
fundamenteel debat over materialiteit. Het raakt aan de aannames die elke wetenschapper
binnen deze disciplines hanteert wanneer hij of zij schrijft over de wisselwerking tussen
mens en object. Bovendien zijn deze aannames gerelateerd aan opvattingen over weten-
schap, over moderniteit, over causale relaties, over de rol van betekenis en de autonomie
van de mens. 

Voor onderzoekers die trouw zijn gebleven aan de meer traditionele benaderingen
van materiële cultuur biedt dit boek een helder overzicht van de recente ontwikkelingen
in het theoretische debat. Voor onderzoekers die werken binnen de actuele betekenis-
gerichte benaderingen zal het boek enkele zwakke punten van deze denkwijze laten zien.

Het boek is echter vooral gericht op die antropologen, etnologen en archeologen
die de beweging richting materialiteit in het theoretische debat reeds hebben waarge-
nomen. Voor hen die Latours naam al eerder hebben ontdekt. Aan hen wil ik laten
zien hoe we de komst van ANT kunnen plaatsen. Ik betoog dat de recente ontwikke-
lingen radicaal van aard zijn en vragen om een expliciet debat. We staan als onderzoe-
kers voor een aantal fundamentele keuzes. Gaan we de interpretatieve denkwijze verla-
ten? Welke ideeën hebben we eigenlijk over hoe de werkelijkheid tot stand komt? En
wat is de rol van mensen en dingen daarbinnen? 

De auteur als archeoloog
Tot slot is het van belang stil te staan bij mijn archeologische achtergrond. Van alle so-
ciale en historische wetenschappen is de archeologie het meest direct betrokken bij de
materiële dimensie van samenlevingen. Voor archeologisch onderzoek vormt materiële
cultuur het beginpunt. 
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Binnen de material culture studies is theorievorming meestal gebaseerd op directe
observaties van de interactie tussen mensen en artefacten. Wanneer men dergelijke theo-
rieën wil betrekken in een archeologische analyse schiet het bronnenmateriaal vaak tekort.
We missen tenslotte de levende context van de materiële cultuur. Archeologen zoeken
dan ook naar manieren om de fysieke eigenschappen van objecten een meer centrale plek
te geven in onderzoek naar mens en samenleving in het verleden.5 De hernieuwde aan-
dacht voor materialiteit binnen de material culture studies is vanuit dit oogpunt dan ook
een zeer interessante ontwikkeling. 

Vanuit deze archeologische achtergrond raakte ik geïnteresseerd in de roep om mate-
rialiteit. Mijn aandacht verschoof echter al snel naar de onuitgesproken inhoudelijke
tegenstellingen in het onderzoeksveld. Het bleek om fundamentele vraagstukken te gaan
die van belang zijn voor elke onderzoeker naar materiële cultuur. Ik vond het belangrijk
hier licht op te werpen. In het verlengde daarvan besloot ik mijn onderzoek hetzelfde
interdisciplinaire karakter te geven als het debat. Het onderzoek is dan ook behoorlijk
losgekomen van de specifieke thema’s en problemen in de archeologie. Ik bekijk veelal
situaties en artefacten uit onze huidige samenleving. En de ideeën van Latour en Miller
zijn vooral antropologisch en sociologisch georiënteerd. 

Toch komt de archeologie op een aantal manieren terug in het onderzoek. In hoofd-
stuk 6 bekijk ik hoe de ideeën van Miller en Latour werken bij een casus als de middel-
eeuwse beerput. Meer algemeen sta ik stil bij wat de hernieuwde ideeën over materiële
cultuur bijdragen aan een subdiscipline binnen de Nederlandse stadsarcheologie, name-
lijk het beerputtenonderzoek.

Verder zorgt mijn achtergrond ervoor dat de discussie over materialiteit telkens wordt
vertaald naar concrete vraagstukken over objecten. De discussie over het thema neigt
soms erg abstract te worden. Ik ben ervan overtuigd dat deze abstracte discussie zeer
zinvol is en raakt aan de aannames die (wij als) onderzoekers hebben over hoe de wereld
werkt. Ik vind het vanuit mijn archeologische achtergrond tevens belangrijk de discussie
te blijven relateren aan concreet onderzoek naar (de invloed van) de tastbare eigenschap-
pen van objecten. 
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5 Zo onderzoeken archeologen Chris Tilley en Julian Thomas begin jaren negentig de mogelijkheid om

materiële cultuur te interpreteren vanuit een meer ervaringsgericht (fenomenologisch) perspectief Tilley, C.,

A phenomenology of landscape: places, paths and monuments (Oxford: Berg, 1994), Thomas, J., Time,

culture and identity: an interpretive archaeology (London [etc]: routledge, 1996). Meer informatie hierover

komt terug in hoofdstukken 2 en 3.


