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2 De roep om materialiteit

Het onderzoek richt zich op ideeën over materialiteit binnen een afgebakend veld, de
material culture studies. Het refereert in algemene zin aan het artefactonderzoek binnen
de antropologie (Miller 1987, 110), maar verwijst tegenwoordig ook naar een specifiek
interdisciplinair en internationaal georiënteerd onderzoeksplatform. In dit hoofdstuk
geef ik een inhoudelijke schets van dat platform en plaats het in een bredere weten-
schappelijke context. Van hieruit beschrijf ik de actuele roep om materialiteit, oftewel
de poging de objecten zelf meer te betrekken in onderzoek.

De material culture studies
De wortels van de huidige material culture studies liggen in het Britse en Amerikaanse
archeologische onderzoek uit de jaren zeventig en tachtig (Büchli 2002, 10-11, Tilley
2006). Archeologen aan het University College London (UCL), de University of Cambridge
en in de Verenigde Staten6 raakten geïnspireerd door het marxisme, de semiotiek en
het structuralisme. In de volgende paragraaf ga ik verder in op deze invloeden. Mede in
een reactie op deze benaderingen brachten onderzoekers als Ian Hodder, Daniel Miller,
Chris Tilley, Brabara Bender en Michael Rowlands een stroom aan vernieuwend onder-
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6 Zoals historisch archeologen James Deetz en Henri Glassie. Deetz schreef In small things forgotten

(1977, New York: Anchor Press) en Glassie schreef de structuralistische klassieker Folk Housing in Middle

Vi rginia (1975, Knoxville: The University of Tennessee Press).



zoek op gang. Zij werden hierin tevens gevoed door enkele toonaangevende antropolo-
gische publicaties uit deze tijd, zoals The outline of a theory of practice van Bourdieu
(1977), The World of goods: towards an anthropology of consumption van Douglas en Isher-
wood uit 1979 en iets later The social life of things: commodities in cultural perspective,
onder redactie van Arjun Appadurai (1986).7

In de jaren tachtig en negentig ontwikkelde de theorievorming zich verder en werd
het onderzoeksveld interdisciplinair van karakter. Naast artefacten uit het verleden
kwam ook de hedendaagse omgang met materiële cultuur in de belangstelling te staan.
Zowel aan universiteiten in Groot-Brittannië (in Exeter, Stanford en Lampeter) als in
de Verenigde Staten (Michigan, Californië, Southhampton) werd materiële cultuur een
populair wetenschappelijk onderwerp. In 1996 krijgt het platform een herkenbaar gezicht
in de vorm van het tijdschrift Journal of material culture.

Antropoloog (en voormalig archeoloog) Daniel Miller wordt gezien als een van de
grondleggers van de hedendaagse material culture studies. Hij beschrijft het doel van
het platform als volgt: ‘een forum bieden voor interdisciplinair debat [over materiële
cultuur] en het stimuleren van de communicatie tussen onderzoekers uit verschillende
disciplines’ (eigen vert. Miller 1996, 5). Een belangrijk deel van de onderzoekers is
afkomstig uit de antropologie en archeologie, maar ook kunsthistorici, sociologen,
psychologen, architectuurhistorici en ontwerpers nemen deel aan het platform. Er is
een grote verscheidenheid aan onderwerpen, theoretische achtergronden en methoden.
Alle onderzoekers delen echter de gedachte dat materiële cultuur een cruciale rol speelt
in de constructie van sociale identiteiten (Miller 1996, 5). Een groot deel van het onder-
zoek is daarbij gericht op het proces van betekenisgeving en op de cultuur van alledag
(zie ook hoofdstuk 1). 

Het platform heeft geen geïnstitutionaliseerd karakter en dit wordt door de deelnemers
gezien als een groot voordeel. De uitwisseling van gedachten is zo niet gebonden aan ‘de
conservatieve aard van bestaande instituten met hun vaststaande literatuur en methoden,
interne debatten en scherp afgebakende onderzoeksrichtingen’ (eigen vert. Miller 1996, 5).

Het onderzoek binnen de MCS onderscheidt zich van de meer traditionele archeo-
logische en antropologische benaderingen van materiële cultuur. Artefacten zijn lange
tijd beschouwd als indicatoren voor het technische en sociale beschavingsniveau van een
samenleving (Büchli 2002, 3). Het onderzoek was doordrongen van evolutionistisch
en technisch deterministisch denken. Dit denken werd gecombineerd met het idee van
diffusionisme. Dit houdt in dat de spreiding van bepaalde assemblages van artefacten
rechtstreeks werd gekoppeld aan de migraties van cultuurgroepen, zoals Romeinen of
Vikingen. Begin twintigste eeuw werden deze denkwijzen verworpen in de antropologie.
De voorkeur ging nu uit naar het doen van participerend observerend onderzoek. Het
artefact stond daarbij als informatiebron niet langer tussen de onderzoeker en de infor-
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mant in. In de archeologie hield diffusionisme als verklaringsmodel langer stand (Miller
1987, 111). 

Het antropologische onderzoek splitste zich vervolgens in tweeën. Een groep onder-
zoekers ontwikkelde een functionalistische kijk op materiële cultuur. Materiële cultuur
werd gezien als de logische uitkomst van menselijke adaptatie aan universele, sociale en
natuurlijke determinanten.8 Een tweede groep wendde zich juist af van alles wat met
noodzakelijkheid en natuur te maken had. Hier stonden juist exotische en esoterische
handelingspraktijken in de belangstelling. Deze groep onderzocht vooral de decoratieve
en stilistische kenmerken van artefacten (ibid.). 

Het huidige onderzoek binnen de MCS onderscheidt zich van al deze benaderingen
in de nadruk die wordt gelegd op het sociale gebruik van materiële cultuur, op betekenis-
geving, op de constructie van identiteiten, op alledaagse handelingspraktijken en op
multivocaliteit. Deze onderzoeksthema’s hangen samen met de dominantie van enkele
theoretische perspectieven binnen de MCS. 

Theoretische perspectieven binnen de MCS
Over de theorievorming in het artefactonderzoek zijn talloze gedegen overzichtspublica-
ties verschenen.9 Het is niet zinnig in dit onderzoek dat werk nog eens over te doen,
temeer omdat het voor veel lezers een bekend verhaal is. Ik stip hier slechts enkele ont-
wikkelingen en concepten aan die een opmaat vormen voor de discussie over materiali-
teit. Ik neem daarbij het Handbook of material culture (2006) als uitgangspunt. Dit boek
is het meest recente overzicht van de MCS, geschreven door toonaangevende onder-
zoekers uit het vakgebied. Archeoloog Chris Tilley beschrijft in een van de introducties
de theoretische perspectieven die naar zijn idee de basis vormen voor het huidige onder-
zoek in de MCS (Tilley 2006 ,7-12). Zijn indeling vormt het uitgangspunt voor mijn
beschrijving. 
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7 Deze ontwikkeling wordt onder andere geschetst door Victor Büchli in zijn inleiding van The material

culture reader (Büchli 2002, 10-11).
8 Het is een beweging die in de jaren zestig ook in de archeologie populair werd en van grote invloed was

op de New Archaeology (Miller 1985, 51-74).
9 Veel overzichten worden gepresenteerd in de introductie van bundels, zoals die van Victor Büchli in The

material culture reader (Büchli 2002). Er zijn ook grotere overzichtswerken zoals Archeological Theory

Today, samengesteld door Ian Hodder (Oxford: Polity Press, 2001), of Handbook of material culture,

samengesteld door Chris Tilley (Sage Publishers, 2006).



Dialectiek: materiële cultuur en zelfrealisatie
Een van de belangrijkste pijlers van de huidige MCS is het werk van Marx.10 Ik sta kort
stil bij het concept dialectiek dat wordt geassocieerd met het marxisme en dat wordt uit-
gelegd door Daniel Miller, de belangrijkste pleitbezorger van de dialectische benadering
binnen de MCS. Miller beschrijft hoe een belangrijk deel van Marx’ kritiek op het
kapitalisme voortkomt uit de opvatting dat mensen alleen een notie van zichzelf kunnen
ontwikkelen wanneer zij gestalte kunnen geven aan de wereld buiten zichzelf (Miller
1987, 34-53). Miller illustreert deze gedachte aan de hand van een voorbeeld: het rechts-
systeem. Mensen kunnen zichzelf pas definiëren als personen met rechten en plichten
op het moment dat zij de rechtspraak hebben gecreëerd. Pas door de creatie van externe
vormen, krijgen mensen een zelfbewustzijn en ontwikkelen ze ook specifieke capaciteiten.
Dit zelfbewustzijn transformeert vervolgens weer de vormen die mensen maken, enzo-
voorts (Miller 2005, 8-9). Innerlijk bewustzijn (subjectiviteit) krijgt dus gestalte tijdens
het creeëren van een externe wereld (objectiviteit). 

Dit proces van wederzijdse totstandkoming wordt aangeduid met de term dialectiek.
Er wordt daarbij niet uitgegaan van een reeds bestaand subject en object, maar van een
voortdurend, wederzijds ‘wordingsproces’ van mens en externe vorm (materialiteit). 

Marx’ interesse ging uit naar dialectiek met betrekking tot het productieproces.
Volgens hem veroorzaakte de steeds groter wordende afstand tussen producent en product
in het geïndustrialiseerde Westen een vervreemdende wereld voor mensen. De fabrieks-
arbeider, die slechts een klein onderdeel van een product maakt, kan zichzelf niet langer
in zijn werk herkennen. Het wederzijdse ‘wordingsproces’ wordt zo verbroken, waardoor
mensen van zichzelf vervreemden. Hierdoor verliest het verlangen naar objecten haar
sociale dimensie. Objecten worden alleen nog vanwege zichzelf nagestreefd en verworden
zo tot fetisj (Miller 1987, 34-53). 

Marx’ gedachten over de gevaren van moderniteit en over het object als fetisj worden
inmiddels nauwelijks meer gevolgd. In het huidige onderzoek wordt juist de creativiteit
benadrukt van mensen in hun omgang met massaproducten. Het idee van dialectiek
vormt echter nog steeds de basis van de huidige MCS. Daniel Miller koppelt het proces
aan het concept objectification, dat een centrale plek inneemt in de MCS. Op deze term
en op het dialectische proces kom ik in het volgende hoofdstuk uitgebreid terug.

Materiële cultuur als tekst
Het tweede belangrijke theoretische perspectief in de MCS bestaat uit een combinatie
van het structuralisme en de semiotiek. Onder invloed van de semiologie gingen sociale
wetenschappers vanaf de jaren zestig artefacten zien als betekenisdragers.11 Daarbij ging
men ervan uit dat artefacten, net als woorden, naar een betekenis buiten zichzelf kunnen
verwijzen. Zij kunnen functioneren als tekens of symbolen. Artefacten bleken niet alleen
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goed om mee te overleven of om sociale relaties mee te smeden, maar ook om mee te
denken (Tilley 2006, 7). Opnieuw werd materiële cultuur gezien als cruciaal voor de zelf-
realisatie van mensen, maar nu als cognitief en communicatief verschijnsel.

Daarnaast werd, onder invloed van het werk van Lévi-Strauss, de structuralistische
opvatting populair dat mensen in hun handelen gestuurd worden door een systeem van
cognitieve regels. Men zou zich van het bestaan van een dergelijke structuur lang niet
altijd bewust zijn. Voor een onderzoeker zouden de regels of ordeningen echter zichtbaar
worden in patronen in taal, maar ook in kunst, architectuur, voedsel, kleding, en rituelen.
Materiële cultuur kan vanuit deze denkwijze ontcijferd worden en gelezen als een tekst
(Tilley 2006, 7-8, Miller 1994, 401-402). Deze visie leidde tot onderzoek naar verborgen
grammaticale regels in bijvoorbeeld de bouwwijze van huizen, zoals in de klassieker Folk
housing in middle Virginia van Henrie Glassie (Glassie 1975). 

De linguïstische en marxistische perspectieven bleken goed met elkaar te combineren.
Een voorbeeld is te zien in het werk van de Franse socioloog Jean Baudrillard. Hij richt
zijn aandacht op de analyse van consumptiegedrag. Volgens Baudrillard zou de gebruiks-
en ruilwaarde van goederen in de moderne consumptiesamenleving minder relevant zijn,
omdat aan de primaire levensbehoeften inmiddels wordt voldaan. Tegenwoordig zou
de signaalfunctie van objecten op de voorgrond treden (De Jonge 1997, 13). Goederen
fungeren als stijliconen. Kleding, meubels en auto’s worden aangeschaft omdat ze staan
voor een bepaalde levensstijl. Mensen hebben volgens Baudrillard echter geen oog voor
de dwang die goederen in de vorm van stijliconen op hen uitoefenen. Ze hebben niet
door dat ze voertuigen zijn geworden voor het uitdrukken van bestaande onderscheiden
tussen objecten (Miller 1987, 165). We zien hier Marx’ idee van vervreemding terug,
maar dan in combinatie met de linguïstische gedachte dat objecten verwijzers zijn.12
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10 Voor een meer uitgebreide uitleg over de invloed van het werk van Marx op de MCS, zie bijvoorbeeld:

Maurer, B., In the matter of marxism, in: C. Tilley (ed.), Handbook of material culture, (London [etc]: Sage

Publications Ltd, 2006), 13-28.
11 Een mooi voorbeeld hiervan is de oratie van antropoloog en conservator van het Rijksmuseum voor

Oudheden Adriaan Gerbrands uit 1966: De taal der dingen (Den Haag: Mouton).
12 Vooral zijn boeken Le système des objects uit 1986 (Paris: Gallimard) en La societé de Consommation

uit 1970 (Paris: Gallimard) worden in dat verband genoemd.



Op basis van het voorgaande formuleer ik twee opvattingen:
• Het bewustzijn van mensen krijgt gestalte op het moment dat ze gestalte geven

aan een externe, materiële wereld. Zij bevinden zich in een voortdurend wordings-
proces. Oftewel: subject en object creëren elkaar.

• Objecten hebben sociaalculturele betekenis(sen).

Deze twee ideeën vormen de basisveronderstellingen van vrijwel elk onderzoek binnen
de huidige MCS. Er is sinds dit onderzoek van Baudrillard uit de jaren zeventig en
tachtig echter nog veel veranderd.

Agency en fenomenologie 
Ondanks het feit dat de opvattingen nu nog steeds zeer invloedrijk zijn, plaatste men in
de jaren zeventig en tachtig serieuze kanttekeningen bij het marxisme en structuralisme.
Het onderzoek naar materiële cultuur ontwikkelt zich in deze periode vooral als een
reactie op deze bezwaren (Tilley 2006, 8).

Onderzoekers kregen moeite met het feit dat in het marxisme en het structuralisme
nauwelijks ruimte bestaat voor de zelfbeschikking van mensen. De gedachten en het
gedrag van mensen worden ofwel gedetermineerd door de materiële omstandigheden
waarin zij zich bevinden, ofwel door een diepliggende, onopgemerkte culturele structuur
(ibid.). Mensen beschikken in dit wereldbeeld nauwelijks over de mogelijkheid strate-
gisch in te grijpen in hun leven. Onderzoekers vonden dat voor het idee van zelfbeschik-
king, vaak met agency aangeduid, ruimte moest worden gecreëerd (Tilley 2006, 9).

Verder bleek de analogie tussen taal en materiële cultuur op meerdere punten spaak
te lopen. Woorden verwijzen anders dan dingen. Zo is de relatie tussen artefacten en hun
betekenissen vaak minder arbitrair (Hodder 1989, Miller 1994). De relatie tussen het
kruisbeeld en zijn betekenis (het lijden van Christus), is deels conventioneel, maar ook
deels oorzakelijk van aard. Ook bleken bepaalde categoriseringen in materiële cultuur
heel moeilijk te vangen in woorden. Probeer maar eens het verschil in geur tussen twee
soorten vis te beschrijven (Miller 1994, 407). Kortom: materialiteit bleek anders te
communiceren dan taal.13

Tot slot bleek er in de twee benaderingen nauwelijks oog te zijn geweest voor de con-
crete, zintuiglijke ervaringen met materialiteit. Om die meer aandacht te geven richtten
onderzoekers zich op fenomenologische perspectieven. In plaats van de diepte áchter
materialiteit te onderzoeken, zoals in het marxisme en structuralisme, richt de fenomeno-
logie zich juist op de tastbare interactie met materialiteit (Tilley 2006, 8). Ze bestudeert
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de menselijke ‘ervaring’ en perceptie van de wereld en betrekt daarbij de rol van het
lichaam en van zintuiglijkheid (Thomas 2006, 43-59). De fenomenologie wordt gezien
als de derde belangrijke bron van invloed op de huidige MCS. In het volgende hoofd-
stuk kom ik uitgebreid op de stroming terug. 

In het zoeken naar oplossingen voor de drie genoemde knelpunten speelde het werk
van de Franse socioloog Pierre Bourdieu een belangrijke rol. Zijn benadering bood
onderzoekers handvatten om agency, materialiteit en lichamelijkheid bij elkaar te brengen.

In het bekende Outline of a theory of practice (1977)14 reageert Bourdieu tegen het
determinisme van het structuralisme. Dit doet hij door culturele structuren niet langer
te beschouwen als regels, maar als interne, lichamelijke disposities. Volgens Bourdieu
handelen mensen volgens een reeks waarden en codes die zij onbewust hebben geïnterna-
liseerd in hun eerste levensjaren (Austin 1990, 45). Denk maar terug aan het voorbeeld
in hoofdstuk 1. Door van jongs af aan te leven in een huis met een indeling tussen het
publieke en private domein, ontwikkelen we een specifieke notie van privacy. Het idee
is dat het herhaald op dezelfde wijze handelen dit handelen tot een gewoonte maakt en
zelfs tot een verinnerlijkte structuur. Zo internaliseren mensen op praktische wijze ‘duur-
zame schema’s van waarneming en waardering’ (Bourdieu 1989, 13). Deze sturen ver-
volgens weer toekomstig handelen (ibid., Austin 1990, 45).

Deze internalisering verloopt eerder via mechanismen van vertrouwdheid en herken-
ning, dan in de vorm van een bewust cognitief leerproces (Miller 1987, 104). Het is
vooral een lichamelijk proces. Een kind maakt zich in zijn jeugd lichaamshoudingen en
-technieken eigen en leert gebruik te maken van de materiële cultuur in zijn omgeving.
‘Op die manier bouwt het kennis op die repetitief en routinematig is en deel uitmaakt
van een culturele traditie’ (eigen vert. Tilley 2006, 64). Bourdieu beschrijft het ook wel
als de ontwikkeling van een praktijkgevoel (Bourdieu 1989, 13, 64). Wanneer bijvoor-
beeld een kind opgroeit in een omgeving waar de vrouw altijd in de keuken staat, zal
dat kind later als man zeggen dat hij zich niet op zijn gemak voelt op die plek (Hodder
1989, 261). Tijdens practice worden structuren echter niet alleen geïnternaliseerd, ze
worden tevens gereproduceerd. Tradities en gewoonten worden in de handelingspraktijk
van generatie op generatie doorgegeven en worden uiteindelijk gemeengoed.
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tussen artefacten en hun betekenis uitgediept kan worden.
14 Origineel uitgegeven in het Frans: Esquisse d’une theorie de la pratique, précédé de trois études

d’ethmologie kabyle (Librairie Droz, 1972).



Ondanks het feit dat de geïnternaliseerde culturele principes door de actoren ervaren
worden als een tweede natuur, moeten ze niet gezien worden als determinerend. In de
handelingen spelen de intenties en belangen van de actoren namelijk ook een grote rol.
Bourdieu benadrukt de strategische mogelijkheden van mensen, juist in de non-discur-
sieve omgang met dergelijke culturele principes, en belicht hun vermogen tot improvisa-
tie (Miller 1987, 103). 

Het artefact wordt door Bourdieu geassocieerd met de meest fundamentele en ver-
borgen aspecten van socialisatie. Het is verknoopt met de dagelijkse handelingspraktijken
waarin mensen culturele normen ervaren en reproduceren. De interactie met artefacten
verloopt echter meestal op een lichamelijke, non-discursieve, wijze. Juist in de dagelijkse
omgang met materiële cultuur krijgen culturele regels voor mensen dan ook een natuur-
lijk, ‘vanzelfsprekend’ voorkomen. Desondanks is materiële cultuur ook een instrument
voor sociale strategie (Miller 1987, 104). 

Bourdieu biedt dus de mogelijkheid objecten te beschouwen als een belangrijk en
specifiek element in sociale reproductie, zonder dit door te voeren tot een absolute vorm
van determinisme. Bourdieus ideeën werden populair in onderzoek naar consumptie-
gedrag. Vooral zijn werk La Distinction (1979) over de wijze waarop ‘smaak’ sociale
onderscheiden construeert, was invloedrijk. In het boek bouwt hij voort op het antropo-
logische onderzoek naar levensstijlen zoals we dit bij Baudrillard hebben gezien. 

In de archeologie was vooral Outline of a theory of practice populair. Bourdieu analy-
seert hierin onder andere de huizen van de Kabyle, een samenleving in het noorden van
Algerije. In de huisindeling herkent hij een cultureel schema, waarbij opposities tussen
water en vuur, hoog en laag, licht en donker, man en vrouw aan elkaar gerelateerd zijn.
De indeling geeft betekenis en richting aan de basale handelingen in huis en versterkt
zo, middels lichamelijke disposities, de culturele ordeningen (Tilley 2006, 64-65). Zijn
benaderingswijze bood een interessant alternatief voor de gangbare functionalistische
of cultuurnormatieve benadering van huizen in de traditionele archeologie.15

De ideeën van Bourdieu waren niet de enige die gezien werden als een oplossing voor
de spanning tussen structuur en agency. Ook de structuratietheorie van socioloog
Anthony Giddens16 wordt in dat verband altijd genoemd. Het werk van Bourdieu is in
de MCS echter het meest nagevolgd.

Een van de gevolgen van de nadruk op agency was dat in de jaren negentig het pessi-
misme van Marx en Baudrillard ten aanzien van de moderne tijd overboord werd gezet.
Men beschouwde consumenten niet langer als onderworpen aan een nietsontziende
kapitalistische machine. In het proces van toe-eigening van massaproducten zouden
mensen op een creatieve wijze met het aanbod omgaan (Miller 1987). Op die manier
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geven zij zichzelf, hun identiteiten, gestalte. Uiteraard spelen culturele regels in deze toe-
eigening opnieuw een rol, maar mensen beschikken in de omgang hiermee over een
zekere praktische inventiviteit. 

Consumptiestudies vormen inmiddels een aanzienlijk deel van het onderzoek binnen
de MCS. De diversiteit van onderwerpen in de MCS is evenwel zeer groot: auto’s, Post-It
briefjes, kunst, stonehenge, radiogeluid, kleding, interieur, antieke objecten, exotische
en alledaagse objecten. Ook ander soort ‘materiële cultuur’ komt regelmatig aan bod,
zoals het lichaam, cultureel erfgoed, architectuur, en landschap. De diversiteit in theore-
tische en methodologische thema’s is eveneens groot. Sommige onderzoekers richten
zich op de levensloop van dingen en mensen, anderen op culturele artefactpatronen, weer
anderen richten zich op de spanning tussen wat mensen zeggen en doen ten aanzien van
materiële cultuur. Ondanks deze verscheidenheid gaat er een gezamenlijke aandacht uit
naar praktijken als herinneren, vergeten, consumeren, toe-eigenen, verwerpen en identi-
ficeren. De constructie van identiteiten staat daarbij meestal centraal. 

Twee soorten actieve objecten
Aandacht hebben voor materialiteit betekent aandacht hebben voor de wijze waarop
objecten invloed kunnen uitoefenen op het denken en handelen van mensen. Binnen
de zojuist beschreven marxistisch/linguïstische traditie zagen we enkele manieren waarop
artefacten actief kunnen zijn. Om te beginnen blijken externe vormen, waaronder
objecten, in de traditie van Marx, onmisbaar te zijn voor de bewustwording van mensen.
Denk weer aan het voorbeeld van het rechtssysteem. Daarnaast maken, binnen de lin-
guïstische benadering, objecten als symbolen zelfrealisatie mogelijk. Tot slot zorgen
objecten in de Bourdiaanse traditie voor een onopgemerkte overdracht van (en onder-
handeling over) sociale en culturele regels en identiteiten. In al deze gedachtelijnen maken
objecten actief deel uit van de zelfrealisatie van mensen. Binnen de material culture studies
is echter nog een andere, alternatieve kijk op de actieve inbreng van objecten, en wel
binnen het onderzoek naar ruilsystemen. 
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Objecten als actieve ledematen
De uitwisseling van materiële en immateriële goederen vormt een traditioneel onder-
zoeksthema in de antropologie. Marcel Mauss wordt beschouwd als een van de grond-
leggers van deze traditie. In zijn boek The Gift17 maakt hij het bekende onderscheid
tussen geschenken- en goederenuitwisseling. In het geval van goederenuitwisseling
worden de eigendomsrechten van een object volledig overgeheveld naar de nieuwe
eigenaar. Het object, vaak aangeduid als commodity, is vervreemdbaar, wat betekent dat
het na de transactie geen relatie meer heeft met de oorspronkelijke eigenaar. De scheiding
tussen mensen en objecten is hier scherp en helder (Carrier 1991, 121).

Bij een economie van geschenkenuitwisseling is dit anders. Objecten en personen
zijn meer met elkaar verweven. Met het geven van een geschenk wordt de sociale relatie
tussen twee mensen of groepen bestendigd. Het object komt daarbij nooit helemaal los
te staan van de oorspronkelijke eigenaar. Het is feitelijk onvervreemdbaar. Als verlengde
van deze persoon bezit het object ook een bepaalde macht. Zo verplicht het de ontvanger
bijvoorbeeld tot een tegenprestatie, waardoor er wederkerigheid ontstaat (Carrier 1991,
122-124).

Inmiddels wordt aangenomen dat de twee soorten economieën niet zo strikt te
scheiden zijn als Mauss suggereert (Appadurai 1986, 3-59). Zo blijkt de definitie van
commodity veranderlijk te zijn binnen een samenleving en doorlopen objecten vaak
verschillende fasen in hun commodity-status (Appadurai 1986, 3-59, Kopytoff 1986,
64-91). Ook stellen veel onderzoekers dat twee vormen van uitwisseling niet zonder
elkaar kunnen (Carrier 1991, 121).

Ondanks alle ontwikkelingen18 is de Maussiaanse gedachte blijven bestaan dat ge-
schenken macht kunnen uitoefenen. Binnen de zogenaamde Maussiaanse traditie gaan
onderzoekers ervan uit dat de grenzen tussen een onvervreemdbaar object en de schen-
kende persoon niet scherp zijn. Mauss beschouwt een geschenk als een onderdeel van
de schenker. Het maakt letterlijk deel uit van zijn of haar identiteit. Met het schenken
van het object geeft de oorspronkelijke eigenaar dus een deel van zichzelf. Als extensie
van deze persoon kan het geschenk vervolgens invloed uitoefenen op anderen (Carrier
1991, 125).

In The Gender of the Gift (1988) werkt Marilyn Strathern de grensvervaging tussen
subject en object verder uit. Net als Mauss baseert zij haar ideeën op onderzoek naar
ruilsystemen in Melanesië. Strathern stelt dat in dit gebied geen sprake is van individuen,
zoals in de Westerse samenleving. Een persoon is niet een duidelijk begrensde entiteit
met externe relaties, maar is een soort bundeling van relaties met de sociale omgeving
(Smith 1990, 184). Men gaat dus niet uit van een unitaire identiteit, maar van een
assemblage waarvan de onderdelen vrij kunnen circuleren. Strathern spreekt in dit ver-
band over dividuals en over partible personhood (Hoskins 1998, 10).
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In de lijn met Mauss gaat Strathern er verder vanuit dat de objecten die een persoon
maakt of schenkt een deel van hem/haar zijn. Deze objecten kunnen circuleren in
allerlei netwerken. Dit betekent dat een persoon, in de vorm van zijn producten, kan
circuleren en zo verder verwikkeld kan raken in relaties met sociale anderen (Biersack
1990, 560). Op die manier kan hij/zij nieuwe sociale identiteiten constitueren en zichzelf
completeren (Hoskins 1998, 10-11). 

Stratherns gedachtegangen zijn ontwikkeld in relatie tot onderzoek naar gender-
verhoudingen in niet-westerse culturen, zoals in Polynesië en Melanesië. Toch hebben
zij in meer algemene zin de blik op identiteit, mens en materiële cultuur verbreed. Een
voorbeeld van toepassing van de ideeën in onze eigen samenleving zien we in het werk
van de in 1998 overleden antropoloog Alfred Gell. Zijn werk speelt een zeer belangrijke
rol in de hedendaagse discussie over materialiteit. Daarom zal ik iets dieper op zijn
ideeën ingaan. 

Art and agency 
Alfred Gell breidt in zijn postuum verschenen boek Art and Agency de definitie van
agency uit, en wel naar het domein van de objecten. Agency behoort in principe toe aan
mensen en is verweven met hun intenties. Menselijke agency wordt echter uitgeoefend
in een materiële wereld. We kunnen pas zien dat iemand een agent is wanneer diegene
zich gedraagt als een agent en dus een verandering aanbrengt in zijn/haar omgeving
(Gell 1998, 20). Het toeschrijven van agency gebeurt op basis van de zichtbare effecten
ervan in de externe omgeving. Vanuit die gedachte is het niet paradoxaal om agency te
zien als een fenomeen dat tot uitdrukking komt in een wereld van mensen en dingen,
in plaats van als een geïsoleerde eigenschap van de menselijke psyche (ibid.). 
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In dat verband, en duidelijk geïnspireerd door Mauss en Strathern, spreekt Gell ook
over distributed personhood. Sociale personen zijn niet alleen aanwezig in hun eigen
lichamen. Hun intentie en bestaan strekt zich uit tot de veranderingen die zij aanbrengen
in hun omgeving, bijvoorbeeld door het maken en gebruiken van objecten. Deze om-
geving draagt daardoor, zoals een persoon ledematen heeft, een deel van hun eigenschap-
pen en agency in zich (Gell 1998, 103). 

Gell maakt daarbij wel een onderscheid tussen primaire agents, intentionele wezens,
en secundaire agents, zoals relieken, auto’s en schilderijen. De term secundair wil overigens
niet zeggen dat het niet over echte agency gaat, of slechts bij wijze van spreken. Land-
mijnen richten als secundaire agents van soldaten (of meer abstract: van een militaire
macht) ingrijpende lichamelijke schade aan bij derden (Gell 1998, 19-21).

Aan objecten worden vaak bepaalde eigenschappen meegegeven met het doel anderen
te beïnvloeden. En niet alleen in de extreme mate als bij landmijnen.19 Zo beschrijft
Gell het effect van gedecoreerde (niet-representatieve) objecten op de menselijke cognitie.
Complexe patronen vragen om ontcijfering en houden de blik van een toeschouwer
even vast. Op deze manier wordt de voorwaarde gecreëerd voor een band tussen de
toeschouwer en het gedecoreerde object. Decoratie verricht dus sociaal werk. We vinden
decoratie dan ook vaak op artefacten waarbij een dergelijke band belangrijk is, bijvoor-
beeld bij persoonlijke voorwerpen (zoals kleding) en bij het interieur van religieuze
gebouwen (Gell 1998, 73-95).

Gell benadrukt wel dat agency van objecten uiteindelijk teruggevoerd moet worden
tot de achterliggende (intentionele) agency van een subject, zo ook bij decoratieve objec-
ten. De rijk versierde kano’s van de Trobriand (bewoners van de Trobriand-eilanden, nabij
Nieuw-Guinea) staan erom bekend dat ze de wil van potentiële overzeese handelspartners
kunnen verlammen. De reden is dat hun schoonheid en virtuositeit getuigt van de boven-
menselijke capaciteiten van de gemeenschap die de kano’s gemaakt heeft. Een object heeft
dus agency als extensie (van de intentie) van een primaire agent (Gell 1998, 69-71).

Het boek van Gell is gelaagd en complex en omvat op veel meer fronten interessante
inzichten over de relatie tussen mens en materiële cultuur. De reden dat ik hem hier
noem is omdat hij een alternatieve ‘actieve’ rol voor objecten reserveert. Wanneer we de
ideeën van Gell (Strathern en Mauss) schematisch vergelijken met die van Bourdieu en
Miller wordt het verschil zichtbaar in de manier waarop we objecten als actief kunnen
beschouwen.

Dialectiek: 
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Gell (in Maussianse traditie):

In het schema van Gell is het object actief als de extensie van subject 1, ten opzichte
van subject 2. Denk opnieuw aan de landmijnen. We zien bij Gell dus een schakel van
actie in plaats van een ‘wordingsproces’ zoals bij de dialectiek. Het lijkt er tevens op dat
het eerste subject, waar de primaire agency vandaan komt, relatief onaangedaan blijft
door de interactie. Dit in tegenstelling tot het dialectische schema. Tijdens de externali-
satie bevinden subject en object zich in een wederzijds veranderingsproces. Deze weder-
zijdse beïnvloeding zien we niet terug aan de linkerkant van het schema van Gell (Miller
2000). 

Deze twee invalshoeken geven een eerste indruk van het veld waarbinnen nagedacht
wordt over actieve, tastbare dingen. Voordat ik de huidige roep om materialiteit binnen
de MCS belicht, wil ik de MCS in een breder wetenschappelijk kader plaatsen.

Andere velden
Gedachtewisselingen over materiële cultuur tussen uiteenlopende disciplines en onder-
zoekscentra vinden vaak plaats onder de vleugels van het MCS-platform, bijvoorbeeld
in Journal of material culture. Zo raakt veel onderzoek gaandeweg geassocieerd met de
noemer MCS. Toch bestaat er naast de MCS nog steeds een aantal onderzoekskernen
met een eigen profiel.

Science and Technology Studies
Dit interdisciplinare onderzoeksveld ontwikkelde zich in de jaren zeventig en tachtig in
de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Europa. Historici, sociologen en filosofen
wijzen vanuit uiteenlopende invalshoeken op de rol van sociale en culturele waarden in
de totstandkoming van wetenschappelijke kennis en feiten. Midden jaren tachtig wenden
onderzoekers zich ook tot de sociale dimensie van technologieën. Daarbij is het constructi-
visme de gangbare theoretische benadering. Binnen deze context houdt dit in dat een
onderzoeker de betekenis van een technologie niet zoekt in die technologie zelf (Bijker
1995, 6). ‘Men gaat ervan uit dat technologieën gestalte en betekenis krijgen in het
domein van de sociale interacties’ (eigen vert. van Bijker 1995, 6).
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De Social Construction of Technology (SCOT), een benadering binnen de STS, richt
zich bijvoorbeeld op de controversen en conflicten die gepaard gaan met de ontwikkeling,
de acceptatie en de afwijzing van een technologie door gebruikers en ontwerpers. Een
bekend voorbeeld is de geschiedenis van de fiets, beschreven door Wiebe Bijker, een
van de grondleggers van SCOT. In een publicatie uit 1995 schetst Bijker hoe in de
beginfase van de fiets nog twee verschillende interpretaties van het artefact bestonden.
Aanvankelijk, in 1870, kende het voertuig nog een zeer groot voorwiel met daarop het
zadel en een klein achterwiel. Dit ontwerp werd door velen als gevaarlijk en zelfs on-
deugdzaam beschouwd, aangezien het moeilijk was erop te klimmen en men gemakkelijk
kon omvallen. Voor anderen waren dit juist aantrekkelijke kenmerken. Zij associeerden
het berijden van de fiets met het tonen van atletische kwaliteiten en moed. De twee
interpretaties van de fiets liepen dus uiteen van onwerkbaar, onveilig vervoermiddel tot
machomachine en ze werden gesteund door twee verschillende sociale groepen (Bijker
1995, 73-77). In het proces van onderhandeling dat volgde, hebben de veiligheidsover-
wegingen voorrang gekregen, zoals te zien is aan de hedendaagse fiets. Dit stabilisatie-
proces was echter complex, kostte tijd en verliep niet volgens een doordacht plan (Bijker
1995, 77-97).

De STS zijn wereldwijd een sterk groeiend onderzoeksveld. Aan maar liefst vierentwin-
tig Amerikaanse, Britse en Europese universiteiten worden bachelor- en masteroplei-
dingen in de STS aangeboden. Ook in Nederland is het aan de universiteiten van
Maastricht en Twente een belangwekkend en bruisend vakgebied. De overeenkomst
met MCS moge duidelijk zijn. Ook in de STS is men sterk doordrongen van de inten-
sieve wisselwerking tussen materialiteit en samenleving.

Je zou verwachten dat er al vruchtbare samenwerkingen zijn ontstaan tussen de MCS
en STS. Dit valt echter tegen. Op enkele uitzonderingen na zijn de disciplines lange
tijd weinig met elkaar in contact gekomen.20 Een deel van de verklaring kan liggen in
het verschil in onderzoeksobject. Binnen de STS is men bezig met de totstandkoming
van wetenschappelijke kennis en technologieën. Binnen de MCS is men vooral gericht
op consumptieprocessen en op alledaagse identiteitsvorming. Technologieën worden
daarbij maar weinig bestudeerd. Dit wordt wellicht gevoed door de sterke reactie in de
MCS tegen het traditionele technisch determinisme en functionalisme in artefact-
onderzoek. We zullen zien dat de huidige roep om materialiteit de interesse vanuit de
MCS in de STS heeft vergroot.

Continentale etnologie
De continentale volkskunde, of etnologie, kent een lange traditie in het artefactonder-
zoek. Volkskundigen waren in de negentiende eeuw gericht op het documenteren van
regionale volksculturen, en dan met name de cultuur van het platteland. Dit zou de
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authentieke, ware volkscultuur zijn (Rooijakkers 2000, 118). Deze cultuur werd gezien als
een onveranderlijk, statisch verschijnsel. Gevoed door het idee dat deze cultuur met de
modernisering definitief verloren zou gaan, poogden onderzoekers haar te ‘redden’ van
de vergetelheid (Rooijakkers 2000, 112, Korff 1996). Dit deed men door de materiële
en immateriële aspecten, zoals werktuigen, huizenbouw, liederen, verhalen en gebruiken,
van deze boerenculturen te documenteren. Daarbij was veel aandacht voor het banale
en alledaagse. Het etnologische onderzoek heeft vanuit deze ‘reddingsgedachte’ lange tijd
een sterk descriptief en antiquarisch karakter gehad (Korff 1996). 

Inmiddels is het karakter van het continentale etnologische artefactonderzoek sterk
gewijzigd (Bringeus 1986, Dekker, Roodenburg en Rooijakkers 2000, 7).21 De naams-
verandering van volkskunde naar etnologie markeert deze verandering. Men is niet langer
uitsluitend gericht op de plattelandscultuur en het onderzoek bestaat niet meer uitsluitend
uit het beschrijven en verzamelen van objecten. Het onderzoek is erop gericht ‘de bete-
kenis die voorwerpen hebben voor het gedrag van mensen’ te achterhalen (Rooijakkers
2000, 111). Dit betekent dat men naast de functionele en instrumentele rol van arte-
facten geïnteresseerd raakt in de culturele en symbolische betekenissen van artefacten.
Daarbij is overigens wel nog steeds veel aandacht voor het alledaagse en het banale. 

Er zijn daarmee grote overeenkomsten ontstaan in thematiek tussen de etnologie en
de MCS. Beide zijn gericht op de cultuur van alledag en op processen van betekenis-
geving. Er wordt binnen de etnologie dan ook regelmatig gerefereerd aan auteurs,
denkbeelden en methoden uit de MCS. Andersom gebeurt dit aanzienlijk minder. Een
belangrijke uitzondering wordt gevormd door een artikel van de Zweedse etnoloog Orvar
Löfgren, dat een belangrijke rol speelde in de hernieuwde aandacht voor materialiteit
in de MCS (Löfgren 1997). Op dit artikel kom ik in de volgende paragraaf uitgebreid
terug.

Er zijn ook verschillen tussen de twee velden. Ondanks de invloed van de semioti-
sche en symbolische antropologie is in de etnologie de instrumentalistische en functiona-
listische traditie meer overeind gebleven (Bringeus 1986, 166-167). Zo is onderzoek
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naar de omgang met ambachtelijke werktuigen, zoals een ploeg, zeldzaam in de huidige
MCS, terwijl het onderwerp in de etnologie als belangwekkend wordt beschouwd
(Rooijakkers 2000, 135). Men heeft meer aandacht gehouden voor de rol van fysieke
en functionele eigenschappen van objecten in processen van betekenisgeving dan in de
MCS. Daarnaast is de theorievorming in de etnologie veel meer dan in de MCS gekop-
peld aan thema’s, vragen en methoden uit de geschiedschrijving.

Toch heb ik ervoor gekozen om de theorievorming in de MCS centraal te stellen in
dit onderzoek en niet de continentale etnologie. Hiervoor zijn twee redenen. De eerste
reden is dat men in de etnologie, ondanks de aandacht voor functionaliteit van objecten,
overwegend kiest voor een subjectgerichte benadering. Onderzoekers vinden dat mensen
het middelpunt moeten zijn van artefactonderzoek (Jahritz 1998, 436). Objecten worden
beschouwd als ‘sleutels om het doen en laten van mensen te traceren en verklaren’
(Rooijakkers 2000, 110). Dit betekent dat er nauwelijks wordt gesproken over de ‘actieve’
rol van materiële cultuur. 

De tweede reden lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig. Juist omdat de functionaliteit
van objecten in de continentale etnologie meer in zicht is gebleven, vindt er minder
reflectie plaats over de precieze implicaties van materialiteit. Dit maakt de continentale
etnologie minder geschikt voor dit onderzoek. De ontwikkelingen waren binnen de
MCS extremer van aard. De aanvankelijke ontkenning van materialiteit was radicaler,
waardoor het binnenhalen van materialiteit nu ook nadrukkelijker gebeurt. Dit maakt
de fundamentele, relevante vraagstukken rondom materialiteit in dit vakgebied beter
zichtbaar. 

De roep om materialiteit
Sinds 2000 staat materialiteit bovenaan de onderzoeksagenda in de MCS. We hebben
gezien dat de ideeën van Bourdieu al vanaf het einde van de jaren zeventig mogelijkheden
boden om de materiële dimensie van artefacten en lichaam te betrekken in onderzoek.
Ondanks het feit dat antropologen in de jaren tachtig en negentig gretig gebruik
maakten van Bourdieus werk, dreef men toch weg van de materialiteit van dingen.
Men was vooral geïnteresseerd in onderzoek naar de agency van mensen. De aandacht
ging uit naar processen van betekenisgeving, naar multi-vocaliteit, creativiteit en de
constructie van identiteit. 

De Zweedse etnoloog Orvar Löfgren is een van de eersten die, in een artikel uit
1997, kritiek uit op het gebrek aan materialiteit in dergelijk onderzoek. Volgens hem
worden objecten in onderzoek naar consumptie voornamelijk beschouwd als voertuigen
voor betekenis, waarmee mensen hun eigen identiteit vormgeven. De nadruk ligt daarbij
op de visuele kenmerken van materiële cultuur. In het alledaagse leven kijken we echter
niet zozeer naar objecten, maar gebruiken we ze, repareren ze, slepen ze met ons mee,
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maken ze kapot of gooien ze weg (Löfgren 1997, 103-104). Ondanks dat objecten relatief
veel aandacht krijgen in de hedendaagse sociaalculturele studies, wordt volgens Löfgren
hun banale materialiteit, de eigenschap waar we het meest mee te maken hebben, over het
hoofd gezien. Hij pleit ervoor dat we weer oog krijgen voor het bloed, het zweet en de
lichamelijke vaardigheden die met de omgang met objecten gemoeid zijn (ibid.).

Vrij snel na Löfgrens betoog verschijnen er meer publicaties waarin wetenschappers
kritiek uiten op de gang van zaken. Zo beweren de antropologen Judy Attfield en Paul
Graves-Brown en de filosoof Peter Pels, ieder vanuit hun eigen invalshoek, dat objecten
telkens gereduceerd worden tot hun representatieve functie (Pels 1998, Attfield 2000, 16,
24, Graves-Brown 2000, 1-9). Er is nauwelijks aandacht voor wat objecten ‘doen’. 

Ook de eerder genoemde Alfred Gell reageert in Art and Agency tegen het idee van
objecten als representaties, tekens of symbolen (Gell 1998, 5). Hij verzet zich in het
bijzonder tegen die tak van de antropologie die gericht is op de interpretatie van zulke
symbolen en de specifieke processen waarmee mensen betekenissen aan symbolen toe-
kennen.22

Julian Thomas illustreert het idee in een recensie van een artikel van Peter R. Grahame
uit het boek The socialness of things (Thomas 1998). Grahame bestudeert de effecten
van de komst van de koelkast tussen de twee wereldoorlogen. Hiertoe bestudeert hij
reclame en tijdschriften waarin koelkasten aangeprezen en geëvalueerd worden. Uit de
beeldvorming rondom de nieuwe technologie blijkt dat die invloed heeft op sociale
verhoudingen tussen mensen. De praktische functie van de koelkast wordt hierin echter
niet betrokken. Thomas blijft zitten met de vraag welke veranderingen de fysieke koelkast
teweeg heeft gebracht in concrete handelingspraktijken zoals in het definiëren, ervaren
en uitvoeren van alledaags huishoudelijk werk (ibid.). 

Archeoloog Björnar Olsen gaat nog een stap verder. Hij beweert in een artikel uit 2003
dat materialiteit in het hedendaagse onderzoek tot lucht verworden is. Alle aandacht is
gericht op de wijze waarop de materiële wereld door mensen wordt toegeëigend. De
harde, fysieke wereld wordt daarbij gereduceerd tot fenomenen binnen de ervaringswereld
van het subject (Olsen 2003, 88). Objecten dragen wel bij aan culturele processen,
maar uitsluitend door te verwijzen naar iets dat buiten henzelf ligt, bijvoorbeeld naar
de culturele normen en kennisstructuren in de hoofden van mensen. Materialiteit lijkt
zo nauwelijks invloed uit te oefenen op de betekenissen die mensen eraan toekennen:
‘materiality melts into air’ (ibid.). 
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Zelfs als bronnenmateriaal hebben artefacten weinig in te brengen. Materiële cultuur
wordt door veel onderzoekers beschouwd als iets waarmee inzicht verkregen wordt in
iets anders, namelijk de achterliggende samenleving of cultuur (Olsen 2003, 90).
Artefacten zijn in dergelijk onderzoek slechts de incomplete overblijfselen van historische
en culturele processen die van zichzelf blijkbaar niet materieel zijn. Dit betekent tevens
dat aan artefacten zelf geen wezenlijke of onverwachte rol wordt toegedicht in de wijze
waarop cultuur gestalte krijgt of processen verlopen (ibid.).23 Dit geldt bijvoorbeeld
ook voor het onderzoek naar de culturele biografieën van objecten (Appadurai 1986).
Objecten zijn in dit onderzoek vooral narratieve kapstokken, containers van culturele
betekenis, symbolische markeerders van belangrijke gebeurtenissen (Löfgren 1997, 102).
Artefacten hebben in dergelijk onderzoek uiteindelijk geen invloed op het verloop van
gebeurtenissen. 

Dit wereldbeeld, waarin mensen – hun subjectiviteit, sociale verhoudingen of cul-
tuur – alles bepalen, is echter lastig vol te houden. Om ons heen zien we voortdurend
artefacten die vanuit hun functie en materialiteit invloed uitoefenen op cultuur en
samenleving. Zo heeft de telefoon, oorspronkelijk bedoeld als hulpmiddel voor slecht-
horenden, de mogelijkheid tot het leggen en onderhouden van contacten wereldwijd
radicaal veranderd (Verbeek 2000, 57).24 Niet alleen heeft het de snelheid van communi-
catie over afstand fors vergroot, het heeft ook onze perceptie en definitie van afstand,
van nabijheid en van communicatie gewijzigd. Dergelijke effecten (en er zijn er ontelbaar
meer) zijn niet alleen een gevolg van hoe mensen de telefoon gepercipieerd hebben. Het
artefact bezat bepaalde technische eigenschappen waardoor het de mogelijkheid bood
tot dergelijke ontwikkelingen. 

In het verlengde hiervan betoogt Olsen dat we onze samenleving en cultuur niet
langer als een puur menselijke constructie moeten beschouwen. Zij zijn composities van
menselijke én materiële componenten. Zo draagt de communicatie via telefoon of internet
bij aan de aard van onze sociale netwerken en geeft dus ook vorm aan wat wij onze
moderne, globale samenleving noemen. We zouden volgens Olsen meer aandacht moeten
hebben voor de wijze waarop ‘samenleving’ en ‘cultuur’ gestalte krijgen door de eigen-
schappen van haar materiële bouwstenen, zoals ook riolering, elektriciteit en asfalt (Olsen
2003, 88).

Tussenstand: de roep kent twee niveaus
De roep om materialiteit betreft dus het belichten van de tastbare eigenschappen van
objecten. Maar het gaat er ook om dat materialiteit een plek krijgt in ons begrip van
situaties en processen. We moeten haar weer betrekken in ons causale denken. Subject
en object, mens en materie, cultuur en natuur, het sociale en het technische moeten in
dat opzicht een gelijkwaardige positie innemen. 
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De roep om materialiteit kent dus twee niveaus. In het verlengde daarvan gebruik ik
ook het begrip materialiteit op twee manieren. Ten eerste doel ik op de tastbare, prak-
tische (werkzame) en zintuiglijke eigenschappen van objecten. Dergelijke eigenschappen
zijn concreet, maar zijn tevens contextueel (veranderlijk en relatief ) van aard.
Daarnaast gebruik ik het begrip materialiteit veel ruimer, waarbij het in oppositie staat
met alles wat als menselijk en subjectief beschouwd wordt. Materialiteit staat dan gelijk
aan objecten, maar ook aan de natuur, aan natuurwetenschap, aan techniek en aan objec-
tiviteit. De nauwe en ruime definitie van materialiteit zijn met elkaar verweven en gaan
in het debat regelmatig in elkaar over. 

Ook al beweren veel hedendaagse onderzoekers dat zij zich richten op de materiële
(belichaamde) staat van subjectiviteit, toch betrekken zij materialiteit uiteindelijk vaak
nauwelijks in hun causale denken. Zo beweert Julian Thomas in een artikel uit 1998:
‘We never read meaning out of a siginifier, we read meaning into it’ (Graves-Brown
2000, 4).25

Dit is ook het probleem met de meeste ‘Bourdiaanse’ interpretaties. Uiteindelijk wor-
den artefacten hierin meestal beschouwd als representaties van bestaande (niet-materiële)
culturele regels of sociale onderscheiden. Men neemt de sociale verhoudingen en normen
als uitgangspunt en bekijkt vervolgens hoe die via praktijken en materiële cultuur over-
gedragen en veranderd worden. Op deze wijze worden de specifieke materiële eigenschap-
pen van dingen alsnog irrelevant in analyse (Miller 1998, 10). Tim Ingold bekritiseert
onderzoekers die Bourdieus ideeën op deze manier interpreteren. Zij doen volgens hem
geen recht aan het feit dat Bourdieus concepten expliciet bedoeld zijn om de oppositie
tussen het geestelijke en het materiële te ontkrachten (Ingold 2000, 427). 

Het is blijkbaar niet eenvoudig om materialiteit een duidelijke plek te geven in ons
denken en onderzoek. Dit komt deels doordat onderzoekers niet willen terugvallen in
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simplistisch, materieel deterministisch denken. Voortdurend benadrukken onderzoekers
dat de terugkeer naar materialiteit geen startsein is voor het herinvoeren van een benade-
ring waarbij objecten, natuur of technologie het leven van mensen lijkt te bepalen.
Essentialisme en technisch determinisme moeten worden voorkomen.26

Om terug te komen op het voorbeeld van de telefoon: de effecten van dit artefact
lagen er niet onherroepelijk in besloten. De telefoon lag niet te wachten om door ons
benut te worden, als een soort logische uitkomst van de technologische vooruitgang.
Ondanks dat de materiële kenmerken van de telefoon het handelen van mensen radicaal
wijzigde, dwongen zij niet automatisch een bepaald gebruik of een bepaalde ontwikkeling
af. Het is in de relatie tussen mensen en telefoon, binnen een specifieke setting, dat de
ontwikkelingen gestalte kregen. Het zal de kunst zijn om materialiteit te beschouwen
als iets dat tastbaar en invloedrijk kan zijn, maar tevens als iets dat veranderlijk en onder-
handelbaar is.

Weg met cartesiaans denken
Samenvattend gezegd willen we de invloed van materialiteit niet langer reduceren tot wat
mensen (of hun cultuur) erin leggen, maar we willen ook niet dat materialiteit volledig
bepaalt wat mensen zijn of doen. Hoe voorkomen we beide vormen van reductionisme?
Volgens veel onderzoekers worden we hierin gehinderd door onze Westerse, cartesiaanse
blik op de wereld.27 In ons ‘verlichte’ gedachtegoed zijn mensen en dingen, cultuur en
natuur, de geest en het lichaam keurig gescheiden en in veel opzichten zelfs elkaars
tegenpolen. 

Bruno Latour wijdde zijn boek Wij zijn nooit modern geweest 28 aan de wijze waarop
wij deze tegenstelling tussen mensen en niet-mensen construeren. Met het ontstaan van
‘de modernistische tijd’ hebben we de wereld opgedeeld in tweeën. Aan de ene kant is
er de wereld van mensen, met daarin intentionaliteit, macht, belangen, moraliteit, ver-
antwoordelijkheid, liefde en relaties. Aan de andere kant is er de wereld van dingen,
objecten, objectieve kennis, feiten en de natuurwetten. De twee werelden worden be-
schouwd als strikt gescheiden. Deze scheiding komt onder andere tot uitdrukking in
de tegenstelling tussen de harde natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen. 

Een aardig voorbeeld van een vakgebied dat worstelt met beide denkmodellen is de
archeologie, dat zowel een natuurwetenschappelijke als culturele tak heeft. Hierin zien
we twee soorten causaal denken terug. In een karikaturale omschrijving kunnen we de
processuele archeologie associëren met de ambities van de natuurwetenschap.
Veranderingen in menselijk gedrag worden verklaard in termen van universeel geldende
oorzaken, zoals aanpassing aan de natuurlijke omgeving of bevolkingsdruk. In de post-
processuele archeologie is het precies andersom. Culturele processen, betekenisgeving
en mentaliteit geven gestalte aan de wereld. De oorzaken voor verandering worden ge-
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zocht in agency, intentionaliteit en subjectiviteit. Materialiteit is pas op secundair niveau
van belang voor het verloop van gebeurtenissen. 

Beide benaderingen beschouwen ofwel de mens (cultuur, agency), ofwel materialiteit
(natuur, technologie) als ultieme oorzaak van processen. Ze staan hierin tegenover
elkaar. De overeenkomst tussen de twee is dat ze beide natuur en cultuur als gescheiden
beschouwen. 

Het is echter de vraag of de twee domeinen, mens en materialiteit, cultuur en natuur,
zo duidelijk te scheiden zijn. In veel gevallen lijken we niet te kunnen spreken van een
puur menselijk of puur natuurlijk verschijnsel. Kunnen we van het gat in de ozonlaag
daadwerkelijk zeggen dat het menselijk of juist niet-menselijk is, artefact of natuur?
Geënt op het voorbeeld van Latour zegt Verbeek: ‘Het gat in de ozonlaag is geen zuiver
natuurlijk fenomeen, want het wordt door mensen veroorzaakt, kan alleen door mensen
zichtbaar gemaakt worden en staat op de agenda omdat het mensen bedreigt. Het is
echter ook niet zuiver menselijk, want er is weldegelijk ‘iets’ dat zichtbaar wordt gemaakt
en dat op mensen invloed zal hebben’(Verbeek 2000, 170).

We kunnen dezelfde vraag stellen op het niveau van eigenschappen. Behoren geduld,
plichtsbesef, compassie en verantwoordelijkheid daadwerkelijk uitsluitend toe aan mensen?
Is het niet zo dat we bijvoorbeeld in het autoverkeer talloze objecten inschakelen om ons
sociaal te kunnen gedragen? Verrichten stoplichten, zebrapaden en flitspalen niet dagelijks
veel werk voor onze ‘medemenselijkheid’? Zijn wij niet sociaal dankzij onze allianties
met vele objecten?

En hoe zit het überhaupt met dat wereldwijde probleem van agressief rijgedrag? Is dit
volledig toe te schrijven aan de mens achter het stuur? Of hebben de kenmerken van
auto’s, zoals hun snelheid en het feit dat bestuurders afgeschermd lijken te zijn van hun
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omgeving, invloed op ons gedrag? Mike Michael beschrijft dat mensen zichzelf vaak niet
herkennen achter het stuur: ‘Sometimes I can’t believe the things that I say just come
out of my mouth the way they do’ (Michael 2001, 74). Menig rationeel en beschaafd
mens transformeert in een scheldende agressieveling. Maar een auto kan zowel een race-
machine zijn (Porsche), als een beschermend familievoertuig (Volvo). Bepaalt de be-
stuurder niet zelf welke versie van de auto hij actualiseert (Michael 2001, 75)? In dat
geval wordt de invloed van de auto op de bestuurder weer volledig ontkend.

Michael stelt voor, in navolging van Latour, geen van beide entiteiten als een essentie
te beschouwen. Mens noch auto is intrinsiek neutraal, goed, of slecht. Wanneer zij in
contact treden verandert de potentie tot handelen bij beide. Er ontstaat als het ware een
nieuwe entiteit, waarvan het handelen niet is terug te brengen tot een puur menselijke
of puur materiële oorsprong (Michael 2001, 75). In het zoeken naar oplossingen voor
road rage moet dan ook meer oog komen voor de transformatie die mens en ding in asso-
ciatie met elkaar doormaken.

Dit lijkt een vergaande gedachte, maar ook in meer eenvoudige situaties blijkt ons
idee van een arbitraire relatie tussen het geestelijke en het materiële een misvatting te
zijn. Van Beek wijst erop dat dit soms merkwaardige tegenstrijdigheden oplevert. Zo
zeggen we bij een verjaardagsgeschenk dat het ‘de gedachte is die telt’. Maar ondertussen
is het weldegelijk de bedoeling dat er een kleinigheid in het kadopapier zit (Van Beek
1996, 21).

Aan het begin van deze paragraaf stelde ik vast dat onderzoekers mens en materialiteit
niet langer tot elkaar willen reduceren. Deze doelstelling blijkt te wringen met het gang-
bare cartesiaanse denken. De manier waarop we reductionisme kunnen voorkomen is
door te erkennen dat mens en materie niet op zichzelf staan en dus niet duidelijk te schei-
den zijn.

Dit is een radicale gedachte, maar we zagen haar ook al bij het marxistische concept
dialectiek. Ook hierin wordt gesteld dat subject en object, mensen en dingen niet auto-
noom zijn. Zij gaan niet vooraf aan elkaar, maar maken elkaar mogelijk, denk opnieuw
aan Millers voorbeeld van het rechtssysteem. Ook kwam de niet-dualistische denkwijze
naar voren in de Maussiaanse traditie. Strathern en Gell gaan er tenslotte vanuit dat
personen niet eindigen bij hun menselijke gestalte. De sociale eigenschappen en agency
van personen zijn gedistribueerd in de wereld van mensen én dingen. 

Steeds meer onderzoekers die zich met het onderwerp materialiteit bezighouden
komen tot de conclusie dat het loslaten van de tegenstelling tussen materialiteit en menta-
liteit noodzakelijk is. Alleen dan wordt het mogelijk een proces niet langer toe te schrij-
ven aan een puur menselijke of een puur materiële oorzaak. Alleen op deze manier
kunnen we reductionisme voorkomen. 
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Er zijn echter wel grote verschillen in de manier waarop en de mate waarin onderzoe-
kers het onderscheid loslaten. Dit is naar mijn idee zelfs een belangrijke bron van tegen-
stellingen in het huidige onderzoeksveld, al wordt hier weinig expliciet over gediscussieerd.
In dit onderzoek vormt het juist een centraal thema.

Samenvatting: drie doelstellingen en een tegenstelling
In totaal formuleer ik, op basis van het bovenstaande, drie doelstellingen behorend bij
de hernieuwde aandacht voor materialiteit. Ten eerste moeten de concrete, materiële
eigenschappen van objecten duidelijker betrokken worden in onderzoek. Ten tweede moet
materialiteit, in meer algemene zin, onderdeel worden van ons causale denken. Tot slot
mag er geen reductie plaatsvinden van mens naar materie, of andersom. Dit houdt in
dat we willen ontsnappen aan de cartesiaanse scheiding tussen subject en object. Deze
drie doelstellingen vormen tevens de selectiecriteria voor de benaderingen die ik wil ana-
lyseren in mijn proefschrift. 

Voordat ik verder ga wijs ik op een merkwaardige tegenstelling die in de geformu-
leerde doelstellingen besloten ligt. Enerzijds benadrukken onderzoekers de eigen inbreng
van objecten. Anderzijds stellen ze dat objecten en subjecten alleen gestalte krijgen in
relatie tot elkaar. Het zijn geen autonome, duidelijk gescheiden entiteiten. Dit klinkt
zeer tegenstrijdig. Aan de ene kant zijn objecten en mensen niet tot elkaar te reduceren,
aan de andere kant zijn ze niet duidelijk te scheiden.

Antropoloog Gosewijn van Beek beschrijft deze paradox al in 1996, in zijn veel be-
sproken artikel On materiality. Hij noemt de tegenstelling in relatie tot Millers dialectische
benadering (Van Beek 1996). De tegenstelling blijkt echter als een rode draad door het
gehele debat over materialiteit te lopen. De paradox is complex en onontkoombaar.
Toch wordt deze niet als overkomelijk gezien. Onderzoekers pogen, expliciet en impliciet,
de twee doelen toch te verenigen. De sleutel ligt opnieuw bij het idee dat objecten tast-
bare invloed hebben, maar dat deze pas gestalte krijgt in relatie tot andere verschijnselen.
Objecten zijn invloedrijk, doch veranderlijk. Deze denkwijze zien we bij alle stromingen
in het volgende hoofdstuk terug.
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