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3 Materialiteit belicht

Er zijn twee manieren waarop onderzoekers proberen materialiteit te integreren in het
onderzoek naar materiële cultuur. In de eerste plaats worden de gangbare denkwijzen
opnieuw bekeken. Vanuit bekende benaderingen als de semiotiek, de dialectiek en de
fenomenologie poogt men de ‘eigen’ inbreng van objecten te duiden. Daarnaast wenden
onderzoekers zich tot nieuwe benaderingen, waaronder de agency-theorie van Alfred Gell
en de Actor-Network Theory (ANT). 

De komst van Gells ideeën in de MCS lijkt relatief probleemloos te zijn. Zij sluiten
goed aan bij de gangbare kijk op (materiële) cultuur en samenleving. ANT lijkt funda-
menteler te verschillen van het gebruikelijke onderzoek, zowel in methodologie als in
theoretische uitgangspunten. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk presenteer ik een overzicht van alle genoemde
pogingen om materialiteit te belichten. Vanuit dit overzicht vernauw ik het blikveld tot
een confrontatie tussen de ideeën van twee personen, de Britse antropoloog Daniel Miller
(dialectische benadering) en de Franse STS-filosoof Bruno Latour (ANT). Ik leg uit
hoe ik tot deze selectie ben gekomen. Vervolgens maak ik duidelijk waarom de nadruk
van mijn onderzoek ligt bij alledaagse objecten en verantwoord ik mijn keuze voor een
bepaalde terminologie. Tot slot sta ik kort stil bij de rol van de archeologie in het hui-
dige debat over materialiteit. 
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Drie oude oplossingen
Op basis van de hedendaagse literatuur heb ik het brede spectrum van opvattingen over
materialiteit binnen de MCS teruggebracht tot vijf benaderingen. Drie daarvan zijn
uitwerkingen of aanpassingen van de gangbare theoretische benaderingen in de material
culture studies.

Semiotiek 
Objecten zouden in het recente onderzoek naar materiële cultuur over het hoofd zijn
gezien omdat zij als betekenisdragers en symbolen werden geïnterpreteerd. Toch wordt
juist binnen de tekenleer, de semiotiek, gezocht naar alternatieve interpretaties van de
rol van het object. De invloed van een object hoeft namelijk helemaal niet arbitrair of
symbolisch van aard te zijn, zoals bij de meeste woorden het geval is (Keane 2005). 

Een bekend voorbeeld van een niet-arbitraire relatie tussen objecten en betekenis is
de metaforische relatie. In dat geval verwijst het object (bedoeld of onbedoeld) naar een
ander object of verschijnsel door een overeenkomst in bijvoorbeeld vorm, materiaal,
ouderdom of locatie. Chris Tilley werkt dit idee uit in het artikel The metaphorical trans-
formations of Wala canoes (Tilley 2002). Tilley onderzoekt, onder andere, verschillende
manieren waarop kano’s op het eiland Vanatu fungeren als materiële metafoor. Hij legt
een relatie tussen het uitgebreide scala aan bouwmaterialen dat voor de kano wordt ge-
bruikt en de variabiliteit aan grondstoffen in het bos. Zo belichaamt de kano de rijkdom
en waarde van dat bos voor deze samenleving. Ook bestaan er volgens hem duidelijke
verbanden tussen de vorm en decoratie van de kano en het lichaam van een man.
Tijdens het bouwen van de kano draagt de omgang met dergelijke onderdelen bij aan de
constructie van sociale, gender gerelateerde identiteiten. Tilley benadrukt dat materiële
cultuur daarbij non-discursief en soms ook ongepland refereert aan andere artefacten en
leefsferen. Vanuit deze materiële eigenschappen kunnen zij onverwachte betekenisvolle
verbanden suggereren (Tilley 2002).

In Gells art and agency zagen we nog een andere wijze waarop objecten invloed uit-
oefenen. Gell legt de oorzaak van de impact van objecten bij de capaciteiten en intenties
van hun veroorzaker (de maker, denker of gebruiker). Ook hier is de relatie tussen het
object en zijn rol in de samenleving niet symbolisch of arbitrair van aard. De agency
van landmijnen en van versierde kano’s is causaal verbonden met de eigenschappen van
soldaten of de Trobrianders (Gell 1998).

Carl Knappett zoekt in het artikel Photographs, skeuomorphs and marionettes naar een
combinatie van dergelijke niet-arbitraire relaties (Knappett 2002). Zo beschrijft hij de
magie rondom bepaalde skeuomorphs. Dit zijn voorwerpen die iconisch (oftewel in vorm)
verwijzen naar voorwerpen van een ander materiaal. Zo verwijst aardewerk in vorm of
detail soms naar een metalen of rieten equivalent. Daarnaast is er soms ook sprake van
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een oorzakelijke relatie met de nagebootste vorm. Zo zijn er Minoïsche aardewerken imi-
taties bekend van manden. Het aardewerk is daarbij aangedrukt in een werkelijke mand
om zo het gewenste relief aan te brengen. Volgens Knappett schuilt in de combinatie
van de iconische en causale relatie een interessant spanningsveld tussen namaak en
(opr)echtheid dat bijdraagt aan de fascinatie die mensen hebben voor een dergelijk object.
Hij ziet een gelijkenis met de magische werking van artefacten als marionettepoppen en
foto’s (Knappett 2002).

Het onderzoek van Tilley, Gell en Knappett past in de lijn met de hernieuwde aan-
dacht voor materialiteit. Het richt zich op het idee dat objecten kunnen verwijzen naar
iets buiten zichzelf, maar benadrukt daarbij de niet-arbitraire aard van dergelijke verwij-
zingen. Op die manier worden tastbare eigenschappen van objecten gerelateerd aan de
wijze waarop zij betekenis hebben voor mensen (zie ook Keane 2005).

Lichaam: Gibson en de fenomenologie
Een andere manier om materialiteit meer te betrekken in onderzoek is door te denken
vanuit het menselijk lichaam. Wanneer we erkennen dat mensen niet in immateriële staat
door de wereld zweven, maar deze ervaren in een belichaamde staat, treedt materialiteit
al snel naar voren. Belangrijke inspiratiebronnen zijn de fenomenologie, met name de
ideeën van de filosofen Martin Heidegger (1889-1976) en Maurice Merleau-Ponty (1908-
1961), en het concept affordance van de psycholoog Gibson. Ik sta stil bij enkele ideeën
en baseer me daarbij niet zozeer op de originele publicaties, maar op die van heden-
daagse onderzoekers naar materiële cultuur, zoals Julian Thomas Tim Ingold, Peter-Paul
Verbeek en Tim Dant. Mijn interesse gaat namelijk uit naar de wijze waarop de klassieke
concepten in het huidige discours worden ingezet. 

James J. Gibson hield zich als psycholoog bezig met menselijke perceptie. In zijn werk
is Gibson niet expliciet gericht op materialiteit, maar hij heeft wel een belangrijk concept
geleverd voor het erkennen van de invloed ervan (Ingold 2000, 165-169, Dant 2004,
63-67). Hij schreef in 1979 het baanbrekende boek The ecological approach to visual
perception. Hierin verzet hij zich tegen het gangbare psychologische beeld van de mense-
lijke perceptie. 

Perceptie is volgens Gibson niet de verdienste van een geïsoleerde geest in een lichaam,
maar het resultaat van de fysieke interactie van organisme met zijn omgeving. De infor-
matie wordt vooral verwerkt tijdens de bewegingen en handelingen in en door de be-
treffende omgeving. In het verlengde daarvan beschouwt Gibson de ‘geest’ niet als iets
dat in het hoofd zit, maar juist als iets ‘daarbuiten’, in aanraking met de wereld (Ingold
2000, 2-3).
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De eigenschappen van de omgeving staan voor Gibson dan ook altijd in relatie tot
een bewegend, percipiërend en handelend mens of dier. We nemen een object of ver-
schijnsel waar in termen van wat het ons biedt of verbiedt. Uit deze gedachtegang komt
zijn concept affordance voort. Objecten nodigen voor de waarnemer uit tot een bepaald
gebruik (to afford). In relatie tot de vorm en grootte van een mens nodigt een stoel bij-
voorbeeld uit om op te zitten. Voor een poes, met zijn kleine, soepele gestalte, maakt
de stoel het juist mogelijk om er opgekruld op te gaan liggen slapen. De affordances van
objecten zijn dus relationeel van aard (Ingold 2000, 165-169 en Dant 2004, 63-67).

Een belangrijke verdienste van het concept affordance is dat het de invloed van de
materialiteit van objecten benadrukt (Dant 2004, 63-67). Objecten verwijzen niet alleen,
ze beperken, bieden weerstand, maken mogelijk en nodigen uit. Als zodanig komen we
het concept ook tegen in het huidige debat over materialiteit. Een nadeel is echter dat
het concept affordance een beperkte reikwijdte heeft. We kennen genoeg situaties waarin
objecten op een onverwachte manier worden ingezet en gebruikt. Of een stoel uitnodigt
om te zitten is voor een deel ook cultureel bepaald. Mensen die gewend zijn op de grond
te zitten zullen een stoel wellicht eerder gebruiken om iets op te zetten. Het concept
affordance biedt niet direct een ingang om deze variabiliteit te duiden (Dant 2004, 63-67).
Het begrip wordt dan ook door velen genoemd, maar slechts door weinigen serieus
gebruikt. De antropoloog Tim Ingold vormt een uitzondering. Op zijn werk kom ik later
uitgebreider terug.

De ideeën van Heidegger vertonen gelijkenis met die van Gibson. Ook hij houdt zich
bezig met de wijze waarop mensen de wereld kunnen waarnemen en ook hij gaat ervan
uit dat er niet zoiets is als een autonoom waarnemend mens tegenover een ‘gegeven’
materiële buitenwereld. Bjørnar Olsen beschrijft dat Heidegger stelt dat het menselijke
bestaan altijd plaatsvindt ín een wereld. Heidegger noemt deze menselijke staat throwness.
Mensen ‘zijn’ niet. Ze ‘zijn-in-de wereld’. De wereld is daarmee niet iets buiten mensen,
maar is een onderdeel van hun ‘zijn’ (Olsen 2003, 96).

Peter-Paul Verbeek legt in De daadkracht der dingen uit dat mensen volgens Heidegger
de werkelijkheid niet eerst van een afstand observeren en pas daarna ervaren en inter-
preteren. ‘Werkelijkheid draagt altijd het stempel van de verhouding die mensen ertoe
hebben.’ ‘Alleen doordat mensen een bepaalde relatie met de werkelijkheid aangaan kan
die zich op een bepaalde wijze manifesteren’ (Verbeek 2000, 64).

De relatie tussen mensen en dingen is er een van betrokkenheid. Heidegger koppelt
deze betrokkenheid aan handelingspraktijken. Werktuigen manifesteren zich bijvoorbeeld
altijd als-iets-om-te. Ze ‘staan niet op zichzelf, maar verwijzen altijd naar dat wat er mee
gedaan kan worden’. ‘Wat een werktuig tot een werktuig maakt is dat het een praktijk
mogelijk maakt’ (Verbeek 2000, 94).
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Het is overigens opvallend dat een werktuig zich binnen zo’n praktijk altijd lijkt terug
te trekken uit de relatie tussen mensen en hun wereld. Het klassieke voorbeeld uit
Heideggers Sein und Zeit is iemand die een spijker in de muur slaat. De aandacht is
gericht op de taak en op de spijker. De hamer verdwijnt daarbij vrijwel volledig uit de
expliciete waarneming (Thomas 2006, 46-47, Verbeek 2000, 95). Pas wanneer de hamer
kapot gaat of uit de handen glijdt komt, deze in beeld. De aard van de betrokkenheid
tussen de persoon en zijn hamer verandert van het-opgenomen-zijn-in-een-praktijk (ter-
handenheid) naar contemplatie (Verbeek 2000, 95, Thomas 2006, 46). 

Net als Gibson doet Heidegger een poging de cartesiaanse kloof tussen subject en
object te overbruggen. De eigenschappen van subject en object krijgen volgens hem pas
gestalte middels een onderlinge verhouding of betrokkenheid. Een belangrijk verschil
tussen Heidegger en Gibson is dat Gibson de materialiteit van objecten als iets vaststaands
beschouwt. De affordances van objecten openbaren zich weliswaar in relatie tot de mens
of het dier dat het waarneemt, maar ook voordat de objecten worden waargenomen
hebben zij deze eigenschappen. De affordances liggen als het ware te wachten totdat ze
door andere entiteiten worden opgepakt. In Heideggers fenomenologie vervalt deze aan-
name. Zowel de eigenschappen van het subject als van het object worden beschouwd
als de uitkomst van een onderlinge betrokkenheid (Ingold 2000, 165-168).

In de jaren zestig en zeventig werd het werk van Heidegger populair in de geografie
en architectuurstudies. Vanuit fenomenologisch standpunt bleek de Westerse kijk op
landschap en architectuur gebaseerd te zijn op een analytische, afstandelijke definitie
van ruimte. Heideggers ideeën boden een alternatief voor de gangbare geometrische en
planmatige benadering, namelijk een perspectief waarin de handelende en ervarende
mens centraal staat. De focus werd verlegd naar de praktische, alledaagse, doelgerichte
betrokkenheid van mensen met landschap en gebouwen (Thomas 2006, 48). 

Ingold benadrukt in navolging van Heidegger bijvoorbeeld dat het bouwen (building)
van landschap en gebouwen niet langer moet worden beschouwd als iets dat vooraf gaat
aan het ‘ergens verblijven’ (dwelling). Heidegger ziet het bouwen als een uitkomst van
het onderhouden, investeren in en zorgen voor een plek. De praktische betrokkenheid
bij de ruimte door mensen komt centraal te staan (Ingold 2000, 185). 

In de jaren negentig namen deze ideeën ook in de archeologie een hoge vlucht. Met
name het artikel The phenomenology of the landscape van Chris Tilley bracht een stroom
aan archeologische studies op gang waarin de beleving van het landschap en van monu-
menten centraal staan (Thomas 2006, 54).29 Een bekend voorbeeld hiervan in de
Nederlandse archeologie is de dissertatie van Jan Kolen, De biografie van het landschap.
Drie essays over landschap, geschiedenis en erfgoed (Vrije Universiteit van Amsterdam 2005).
Kolen combineert een fenomenologisch-hermeneutische benadering van landschap met
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het idee van een landschapsbiografie. Op deze wijze vraagt hij, naast de intern beleefde
tijdsdimensies van landschap, ook aandacht voor de lange-termijngeschiedenis van land-
schappen. Hij is gericht op de wisselwerking tussen die twee.

Merleau-Ponty is de tweede fenomenoloog aan wie regelmatig wordt gerefereerd in
onderzoek naar materiële cultuur. Hij wil, net als Heidegger, af van het idee dat de mens
en de wereld tegenover elkaar staan. Merleau-Ponty richt zich daarbij vooral op de be-
lichaamde staat van het subject. Onze kennis over de wereld zou niet zozeer worden
opgeslagen in het hoofd, maar in ons lichaam. We hebben een lichamelijk geheugen.
Merleau-Ponty beschrijft het als ‘een praktisch, non-discursief bewustzijn dat zich uitdrukt
in lichamelijke gewoonten en geroutineerde handelingen’ (eigen vertaling, geciteerd uit
Olsen 2003, 96).30

Het betekent dat we de wereld altijd ervaren en ontmoeten vanuit een reeds opge-
bouwde lichamelijke oriëntatie. Hierdoor hebben onze bewegingen een intentionaliteit
die vooraf gaat aan ons bewustzijn (Ingold 2000, 170, Thomas 2006, 48). Onze zintuigen
zijn door dit geheugen op een bepaalde manier afgesteld op de wereld, waardoor die
voor ons waarneembaar wordt (Dant 2004, 71). Ook biedt het lichamelijke geheugen
een beginpunt voor perceptie, bewegingen en handelingen in nieuwe situaties (Olsen
2003, 96-97). 

In de laatste jaren zijn de ideeën van Merleau-Ponty vooral populair geworden in
sociaalwetenschappelijk onderzoek naar het lichaam (Olsen 2003, 96).31 Voor onderzoek
naar materiële cultuur heeft het werk van Merleau-Ponty echter (nog) zijn beperkingen.
Zo ontbreekt er volgens Olsen aandacht voor de materialiteit waartoe het lichaam zich
verhoudt. Mensen ontwikkelen hun lichamelijk geheugen weliswaar mét de materiële
wereld, maar er wordt niet dieper ingegaan op de inbreng van die materiële wereld
(Olsen 2003, 97). 

Er zijn wel uitzonderingen te noemen, bijvoorbeeld het onderzoek van antropologen
als Ingold, Tim Dant en Jean-Pierre Warnier. Zij gebruiken de ideeën van Merleau-
Ponty (en Gibson) voor onderzoek naar vaardigheden. Ze bestuderen activiteiten zoals
autorijden, surfen en het vlechten van manden (Dant 1999, Dant 2004, Ingold 2000,
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339-348, Warnier 2001) en tonen de versmelting van subject en object. Ze belichten
daarbij ook de inbreng van objecten. In hoofdstuk 5 kijk ik opnieuw naar hun werk.
Daarnaast vertonen de ideeën van Merleau-Ponty een duidelijke overeenkomst met
Bourdieus visie op lichamelijke disposities (zie paragraaf Theoretische perspectieven, hoofd-
stuk 2). Bourdieu stond dan ook sterk onder invloed van het werk van Merleau-Ponty en
vertaalde een aantal ideeën van het domein van de perceptie naar dat van het handelen.
Ook via zijn werk vindt de fenomenologie van Merleau-Ponty een ingang in onderzoek
naar artefacten.

Tim Ingold is een antropoloog die zich nadrukkelijk associeert met de ideeën van
James Gibson en met de fenomenologie. Hij neemt een zeer eigenzinnige positie in in de
actuele discussie over materialiteit. Dit is een reden om even apart stil te staan bij zijn werk.

Ingold heeft veel affiniteit met geologie, ecologie en evolutietheorieën. Als student en
onderzoeker deed hij etnografisch veldwerk bij groepen jagers-verzamelaars en herders
in Noorwegen en Finland. Vanuit deze ervaring groeide zijn interesse in o.a. de relaties
tussen mens en dier, de mens en zijn omgeving, en in vaardigheden (Ingold 2001).32

Ook al lijkt zijn thematiek op het eerste gezicht traditioneel33, toch poogt Ingold al sinds
de jaren tachtig het onderscheid tussen de sociaalculturele en de biologische/ecologische
kijk op mens en wereld op te heffen (Ingold 2000, 1-7).34

We zien dit terug in zijn ideeën over skills, oftewel vaardigheden. Wat in de antro-
pologie normaliter wordt beschouwd als een cultureel verschil, bijvoorbeeld in materiële
cultuur, beschouwt Ingold als een verschil in ‘vaardigheden’. En vaardigheden zijn volgens
hem net zo goed biologisch als dat ze cultureel zijn (of geen van beide). Volgens Ingold
worden zij niet van generatie op generatie ‘overgegeven’. Zij moeten, onder begeleiding,
bij ieder mens opnieuw groeien en geïncorporeerd worden in zijn of haar modus operandi.
Dit vindt plaats door de fysieke training en ervaring die men opdoet tijdens het telkens
uitvoeren van de betreffende taken (Ingold 2000, 5).

Doordat Ingold zijn aandacht richt op dit concrete ‘maakproces’ in plaats van op het
voorbedachte ontwerp of op het uiteindelijke product, ontzenuwt Ingold de tegenstelling
tussen cultuur en natuur. Hij stelt bijvoorbeeld dat vanuit deze denkwijze het rigide
onderscheid tussen het werk van mensen en dieren vervalt. Hij vergelijkt in Of string bags
and bird’s nests: skill and the construction of artefacts de wijze waarop mensen in Nieuw-
Guinea tassen knopen en waarop vogels hun nesten bouwen (Ingold 2000, 340-349).
Het is volgens Ingold niet zo dat de vogel handelt volgens zijn instincten en de mens
volgens de regels van zijn cultuur. De uiteindelijke vorm van het nest of de tas is niet de
uitkomst van een biologisch of cultureel ontwerp of blauwdruk, maar van de telkens
herhaalde bewegingen tussen maker en materiaal. De behendige en vloeiende aard van
deze beweging is het resultaat van een opeenstapeling van fysieke ervaringen van de maker
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in een specifieke omgeving, iets wat mens en vogel beide doormaken (Ingold 2000, 291).
In de volgende paragraaf ga ik verder in op Ingolds definitie van materialiteit. 

De dialectische benadering 
De derde benadering waarmee materialiteit op de voorgrond kan worden geplaatst, is de
dialectische benadering. Zoals de naam doet vermoeden bouwt de benadering voort op
het idee van dialectiek, zoals uitgelegd in het vorige hoofdstuk. Daarnaast wordt de denk-
wijze nauw geassocieerd met het concept objectification. Dit concept ligt aan de basis
van de MCS (Tilley 2006, 60). 

Objectification verwijst naar het moment waarop dingen gestalte krijgen (worden
gematerialiseerd). Dit wordt echter gezien als onderdeel van de grotere (dialectische)
processen waarin mensen en dingen elkaar gestalte geven (denk aan het voorbeeld van
het rechtssysteem in de paragraaf Theoretische perspectieven binnen de MCS, hoofdstuk 2).
Hierbij moeten we het idee van een strikte scheiding tussen mensen en dingen, cultuur
en materiële cultuur, opgeven (Tilley 2006, 60).35

De belangrijkste vertegenwoordiger van de dialectische benadering binnen de MCS
is Daniel Miller. Het is vooral zijn interpretatie van het concept, geïnspireerd door The
phenomenology of the spirit van Hegel, dat binnen de MCS wordt gehanteerd (Miller
1987). Miller beschrijft dat Hegel een bepaalde volgorde veronderstelde in het proces
van objectification. Het begint met externalisatie: het produceren van een vorm door het
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samenlevingen. Dit heeft ook te maken met Ingolds interesse in alternatieve noties van temporaliteit (namelijk

beschouwd vanuit de betrokkenheid die de mens daartoe heeft) en met zijn aandacht voor de vaardigheden

van waaruit mensen hun omgeving (zoals een landschap) waarnemen. De archeoloog is bij uitstek een

persoon die vanuit bepaalde vaardigheden zijn omgeving waarneemt (Ingold 2001 en zie noot 32).
34 Hiertoe integreert hij benaderingen uit de sociale antropologie, de ecologische psychologie (zoals het

werk van James Gibson), evolutietheorieën uit de biologie en de fenomenologie.
35 Er is nog een tweede, algemeen bekende interpretatie van de term ‘objectification’. In navolging van

Durkheim bedoelde men hiermee lange tijd ‘de materialisatie van een idee’. Vanuit dit perspectief vinden

bestaande sociale groepen, culturen of wereldbeelden uitdrukking in artefacten. Berger en Luckmann staan

bekend om deze versie van de term. Deze interpretatie van het concept  is  idealistisch in de zin dat het

immateriële vooraf gaat aan het  materiële (Tilley 2006, 60). Zie ook hoofdstuk 3 uit Condensed reality: a

study of material culture, van Pieter ter Keurs voor een heldere uitleg van Berger en Luckmans definitie

van objectification (Ter Keurs 2005, 50-70).



subject, waarbij het subject zelf ook gestalte krijgt. Alles dat mensen creëren heeft echter
de potentie om vreemd voor hen te worden. Het heeft de neiging de eigen belangen na
te streven. Dit noemt Hegel het proces van vervreemding. Miller beschrijft als voorbeeld
een instituut, zoals het onderwijssysteem. Ook al kan het oorspronkelijk bedoeld zijn voor
de ontwikkeling en zelfrealisatie, het kan uitdraaien op een repressief jongensinternaat,
waarbij docenten hun leerlingen op sadistische wijze klein willen houden in plaats van
ze waardevolle vaardigheden te leren. Op zo’n moment kan een dergelijk instituut on-
veranderlijk op mensen overkomen. Het product ziet er niet langer uit alsof het gemaakt
is door mensen, maar als een repressief gegeven (Miller 1987, 19-82, Miller 2005, 9).

Deze vervreemding wordt echter opgevolgd door een proces waarbij de externe vorm
weer wordt toegeëigend. Het subject herkent dan het object opnieuw als een verlengde
van zichzelf. Subject en object transformeren daarbij beide (Miller 1987, 17, 28). Het
bekendste voorbeeld hiervan vinden we in het onderzoek naar consumptie. Miller
beschrijft de zelfrealisatie die gepaard gaat met de consumptie van massaal geproduceerde
goederen (Miller 1987, 191). Er is sprake van een proces van betekenisgeving en toe-
eigening. Doordat een Ikea-bank wordt opgenomen in de specifieke setting van iemands
huis, in samenhang komt te staan met diens persoonlijke assemblage aan materiële cultuur
en wordt gebruikt in een intieme context, raakt het object verpersoonlijkt en (in elk
geval tijdelijk) onvervreemdbaar. Op hetzelfde moment draagt de toe-eigening van de
bank (een massaproduct) bij aan de (constructie van de) identiteit van de eigenaar. 

Deze bewegingen van externalisatie en toe-eigening blijven elkaar opvolgen en hebben
betrekking op het niveau van het individu, de samenleving en zelfs de mensheid als
geheel. In dit proces krijgen subject en object telkens opnieuw gestalte. Het gaat om een
continu ‘wordingsproces’. Miller is in het bijzonder geïnteresseerd in de spanningen en
contradicties die het proces van objectification oproept. Hierover dadelijk meer. 

Miller combineert het idee van objectification met het idee dat materiële cultuur onge-
merkt invloed op ons uitoefent. Objecten lijken door hun concreetheid en functionaliteit
vaak vanzelfsprekend. Dit verhult het feit dat ze continu cues geven over de (sociale)
situatie waarin we verkeren en hoe we die moeten waarderen (Miller 1987, 85-108, Miller
1994, 408). Wanneer we kijken naar een kunstwerk, wordt onze appreciatie voor een
deel gestuurd door diens fysieke omlijsting. Die maakt ons duidelijk dat we op het punt
staan een esthetische ervaring op te doen. Het is de vraag of we het werk als zodanig
hadden herkend zonder de betreffende lijst, of buiten de museumruimte (Miller 1994,
408). Artefacten fungeren op deze wijze vaak als frame.36 Juist door hun banale materi-
aliteit beïnvloedden ze ongemerkt onze perceptie van een situatie en of we iets als sociaal
gepast of ongepast ervaren (ibid.).37

Deze eigenschap maakt materiële cultuur tot een zeer belangrijk instrument voor
onderhandeling over sociale normen en identiteiten (en daarmee in processen van ver-
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vreemding en toe-eigening). Met name in de omgang met contradicties en spanningen.
Zo kunnen sociale normen die op discursief niveau tegenstrijdig zijn in de dagelijkse,
non-discursieve omgang met materiële cultuur toch verenigd worden. Een voorbeeld
hiervan zien we in een artikel van Mark Johnson At home and abroad: inalienable wealth,
personal consumption and formulations of femininity in the southern Philippines. Johnson
beschrijft dat veel Filippijnse vrouwen een tijd in het buitenland gaan werken om extra
geld te verdienen. De inkomsten zijn voornamelijk bedoeld voor de thuisblijvende
familie (ouders, echtgenoot, kinderen). Gouden juwelen hebben een belangrijke plek in
de sociale structuur van dergelijke traditionele Filippijnse gemeenschappen. Zij maken
deel uit van een heilige familie-erfenis en markeren culturele tradities en authenticiteit.
Een belangrijk deel van de uitwisseling in deze gemeenschappen heeft dan ook betrekking
op de aanschaf en het behoud van deze sieraden (Johnson 1998, 227). Soms kopen
vrouwen echter ook gouden sieraden voor zichzelf. Deze symboliseren persoonlijke ver-
langens en markeren voor hen een gevoel van individuele vrijheid (Johnson 1998, 228-
229). Het is tevens een manier waarop vrouwen in het buitenland geld kunnen sparen,
zodat het niet onmiddellijk wegvloeit naar de familie thuis. Johnson beschrijft hoe
sommige vrouwen in zo’n periode nog veel verder gaan en intens plezier beleven aan het
consumeren van dingen, puur voor zichzelf (Johnson 1998, 231). Zo vertelt Piang, die
tijdelijk in Koeweit werkte, dat ze het grootste deel van haar geld uitgaf aan het eten van
hamburgers. Hungry Bunny hamburgers vond zij zo heerlijk omdat die, in tegenstelling
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tot gouden sieraden, onmogelijk verstrengeld konden raken in de sociale en culturele
uitwisselingssfeer waar zoveel anderen een deel aan hadden. Juist de vergankelijkheid
van het eten van een hamburger zorgde ervoor dat dit een zeer persoonlijke ervaring en
herinnering zou worden (Johnson 1998, 232). Het eten van een hamburger is voor
Piang een non-discursieve, impliciete manier om te dealen met de sociale controle en
hoge verwachtingen van de eigen gemeenschap. De materiële eigenschappen van fast
food, de vergankelijkheid en non-discursiviteit ervan, spelen daarin een belangrijke rol. 

De dialectische benadering van Miller is niet nieuw, de oorsprong ligt in zijn boek
Material culture and mass consumption (1987). Toch biedt de verhandeling alle benodigde
ingrediënten voor de huidige zoektocht naar materialiteit. De benadering schenkt aan-
dacht aan de concrete, tastbare eigenschappen van dingen, geeft hen een verklarende rol
en brengt geen strikte scheiding aan tussen dingen en mensen. In zijn bundel Materiality
stelt Miller de dialectische benadering dan ook voor als mogelijke oplossing voor de
roep om materialiteit (Miller 2005, 1-50).

Twee nieuwe oplossingen
In het kader van de hernieuwde aandacht voor materialiteit worden twee ‘nieuwe’ bena-
deringen veelvuldig genoemd (zie bijvoorbeeld Miller 2005, 1-50): de agency-theorie
van Gell en de Actor-Network Theory. Zij verschillen van de bovenstaande theorieën in
de wijze waarop ze de actieve rol van dingen duiden. De focus wordt verlegd van de rol
van objecten in zelfrealisatie, sociale identiteit of waarneming naar objecten als bron van
(sociale) actie. Gell en Latour zijn beide nadrukkelijk gericht op wat dingen ‘doen’.
Toch zijn de twee benaderingen onderling ook weer verschillend. Zo vinden Gells ideeën
makkelijker aansluiting bij de uitgangspunten van de material culture studies dan ANT. 

Alfred Gells Art and Agency 
Vrij snel nadat Art and Agency uitkwam werden Gells ideeën populair in het onderzoek
naar materiële cultuur.38 Het idee dat agency niet verkeert in de hoofden van mensen,
maar gedistribueerd is in een wereld van mensen én objecten bleek veel nieuwe mogelijk-
heden tot interpretatie te bieden (Pinney 2001, Knappett 2002, Miller 2005). Ik sta kort
stil bij enkele manieren waarop, in Gells boek, de materialiteit van objecten bijdraagt
aan hun agency. 

Soms zorgen de fysieke eigenschappen van objecten voor een bepaald cognitief (en
visueel) effect bij mensen. Dit zagen we al bij de verwarrende en de verleidende effecten
van decoratieve objecten. Ingewikkelde decoratieve patronen zorgen ervoor dat de blik
van de toeschouwer wordt vastgehouden (zie ook uitleg over Gell in paragraaf Twee
soorten actieve objecten, hoofdstuk 2). De vele bewegingen die de ogen moeten maken
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bij het volgen van de patronen zorgen echter ook dat het object voor de toeschouwer als
bewegend of bezield overkomt (Gell 1998, 74-79).

Gell beschrijft nog meer manieren waarop materialiteit kan bijdragen aan de bezieling
van objecten. Zo stelt hij vast dat ‘bezielde’ objecten vaak uit twee of meer lagen bestaan.
Het object heeft een kern, slechts aanschouwbaar voor enkele, daartoe bevoegde, perso-
nen. Deze kern, die vaak gelijk staat aan de ziel, is verpakt in bijvoorbeeld doeken, een
kist of een gebouw (Gell 1998, 133-137). 

Denk bijvoorbeeld aan de hostie, het stukje brood waarvan rooms-katholieken gelo-
ven dat het tijdens de eucharistieviering transformeert in het Lichaam van Christus.
Hosties worden bewaard in een tabernakel, een rijk versierde brandwerende kluis op het
hoogaltaar of zijaltaar en is alleen toegankelijk voor de priester. Het tabernakel wordt
beschouwd als de woonplaats van de ‘waarachtig tegenwoordige’ Christus. Gell stelt dat
het bestaan van meerdere lagen, een binnenkant en een buitenkant, bijdraagt aan de
agency van een artefact als de hostie en aan het idee dat het een innerlijk zou hebben. 

Tot slot beschouwt Gell objecten als gedistribueerde delen van mensen (of goden).
Dit bedoelt hij soms zeer letterlijk en hij spreekt dan in termen van ledematen of licha-
melijke extensies. In het verlengde daarvan wordt het aanraken van een dergelijk object
ervaren als het aanraken van de god of persoon zelf. Deze denkwijze biedt een nieuwe
kijk op praktijken als voodoo, of op de fysieke omgang (zoals voeden en wassen) met
klassieke Griekse beelden van goden (Gell 1998, 97-153). Ook op de geneeskrachtige
werking van het aanraken van de relieken van heiligen wordt zo een ander licht geworpen.

De materiële strategieën die Gell beschrijft, er zijn er nog meer, lijken universeel te
gelden. Gell benadrukt echter telkens dat de werking van objecten alleen binnen hun
specifieke relationele context begrepen kan worden (Gell 1998, 22, 28-65).

Waarom Gell goed aansluit bij het gangbare onderzoek 
Objecten krijgen bij Gell invloed op de wereld omdat zij kunnen optreden als sociale,
handelende spelers. Het is daarbij in Gells analyse cruciaal dat de agency van objecten
is gerelateerd aan de agency van een primaire agent (Gell 1998, 66-73). In dat opzicht
plaatst Gell zijn werk duidelijk in de traditie van Mauss waarin een geschenk macht
uitoefent omdat het een onderdeel is van de schenker. Het onderscheid tussen primaire
en secundaire agency is in dit verband zeer zinnig. Gell richt zich verder op objecten die
bijzonder zijn voor mensen, juist omdat zij een extensie zijn van de agency van een per-
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soon of godheid. We hebben het bijvoorbeeld over voodoopoppen, godsbeelden of relie-
ken. De materiële eigenschappen van objecten kunnen worden ingezet om hen daad-
werkelijk meer agency te laten uitoefenen.

Dit verband tussen materialiteit, strategie en agency maakt dat Gells theorie aansluiting
vindt bij de hedendaagse thema’s in de material culture studies. De theorie wordt dan
gekoppeld aan onderzoek naar consumptiegedrag en processen van toe-eigening en
zelfrealisatie. Een mooi voorbeeld daarvan zien we in Millers artikel The fame of Trinis:
websites as traps.39 Hierin bestudeert Miller professionele en persoonlijke websites uit
Trinidad. De websites worden door hem beschouwd als extensies van hun bedenkers.
Het zijn sociale agents die het netwerk van hun bedenkers vergroten en daarmee ook hun
aanzien. De sites bezitten allerhande materiële eigenschappen waarmee de verleiding
van de beoogde bezoekers (websites as traps) tot stand komt. In de omgang met de web-
sites ontwikkelen de bedenkers hun sociale identiteiten en geven deze gestalte. In het
geval van websites uit Trinidad is daarbij bovendien sprake van de constructie van een
collectieve identiteit. Men is trots op het eiland en dit komt in alle websites op een ver-
gelijkbare wijze terug (Miller 2000).40

Ondanks dat Gell niet gericht is op de wederzijdse constructie van subject en object
kunnen zijn ideeën dus wel goed worden opgenomen in het onderzoek ernaar. Gell ver-
bindt zich overigens expliciet met het concept objectification. Hij stelt dat hij met zijn
agency-theorie het concept verder uitbreidt (Gell 1998, 155-251).

Waar Gell nog een onderscheid maakt tussen primaire en secundaire agency, laat ANT
dit varen. We zullen in hoofdstuk 4 zien dat het hierdoor moeilijker wordt een proces
als zelfrealisatie en objectification als uitgangspunt te nemen voor onderzoek. Dit kan
een probleem opleveren voor de compatibiliteit van ANT met de MCS. Voordat we in
deze discussie belanden, schets ik eerst een beeld van de Actor-Network Theory. Het
betreft een complexe, soms tegen-intuïtieve benadering. Daarom zal ik ANT uitgebreider
behandelen dan de voorgaande benaderingen. 

De Actor-Network Theory (ANT)
ANT kwam tot stand aan het Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI) in Parijs aan het
begin van de jaren tachtig en maakte deel uit van ontwikkelingen in de Science and
Technology Studies. Zoals gezegd ontstond dit vakgebied vanuit kritiek op het idee dat
de ontwikkeling van wetenschappelijke feiten en technologie geheel los zou staan van
politieke, economische en culturele factoren. Onderzoekers als Trevor Pinch en Wiebe
Bijker lieten zien hoe maatschappelijke factoren en de totstandkoming van technolo-
gieën zoals de fiets op elkaar inwerken (Bijker 1995). 

De STS breidde daarmee het sociaalwetenschappelijke blikveld uit tot een nieuw
domein, namelijk dat van materialiteit, efficiëntie en objectiviteit. In zijn artikel When
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things strike back beschrijft Latour hoe sociale wetenschappers voortdurend sociale ver-
klaringen geven voor op het eerste gezicht niet-sociale thema’s. Zo worden religie, kunst
en populaire cultuur vertaald naar hun ware sociale gezicht. Men substitueert feitelijk
de ‘onechte’ objecten van onderzoek voor het ‘ware’ object, namelijk de sociale dynamiek
in een samenleving (Latour 1993, Latour 2000, 109). Hiermee vernietigt de sociale
wetenschapper als het ware zijn oorspronkelijke studieobjecten (Latour 2000, 110).
Binnen de STS is echter verzet tegen deze vorm van reductie. 

De Franse STS onderzoekers Michel Callon en Bruno Latour en de Britse socioloog
John Law verwierpen het idee dat technische en wetenschappelijke verschijnselen alleen
van sociale aard zouden zijn.41 Wetenschap en techniek zouden ieder hun eigen inbreng
hebben in de samenleving, overigens net als religie, gender en kunst (Latour 2000, 109-
113). In reactie op het reductionisme in de sociale wetenschappen ontwikkelen deze drie
onderzoekers in de jaren tachtig de Actor-Network Theory. Hierin wordt ‘het sociale’
niet gezien als iets dat vaststaat (en dat duidelijk te onderscheiden is van bijvoorbeeld
‘het technische’), maar als iets dat geconstrueerd moet worden.

Mede door de reactie op sociaal reductionisme is er binnen ANT oog voor de rol van
materialiteit in de samenleving. Op dat punt sluit zij nauw aan bij recente ontwikke-
lingen binnen de MCS. Hoewel ANT is opgezet door wetenschappers die onderling
duidelijk verschillen, wordt zij binnen de MCS bijna uitsluitend gerepresenteerd door
de ideeën van Bruno Latour. Aangezien het onderwerp van mijn proefschrift gevormd
wordt door het debat binnen de MCS volg ik deze vernauwing in mijn eigen beschrijving
van ANT. 42
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Performativiteit en materiële semiotiek
De ANT kent twee centrale uitgangspunten. Zij gaat uit van de performatieve en van de
relationele aard van verschijnselen. 

Het begrip performativiteit vindt haar oorsprong in het boek van taalkundige J.L. Aus-
tin, How to do things with words. Kira Hall, tevens taalkundige en antroploog, legt uit
dat Austin met de term een bepaald type uitspraken definieert. Performatieve uitspraken
verwijzen niet zozeer naar de werkelijkheid, maar brengen iets teweeg. Het uitspreken van
de zin ‘Dan verklaar ik u nu tot man en vrouw’ is geen constatering, maar veroorzaakt
datgene wat het beschrijft (Hall 2000, 184). Het doen van de uitspraak valt samen met
het verrichten van de handeling.

Dit idee van performativiteit werd in de jaren zeventig en tachtig geadopteerd door
de sociale wetenschappen. Met name in antropologisch onderzoek naar rituelen werd het
concept populair. Rituelen zouden niet langer moeten worden beschouwd als uitvoerin-
gen van een vaststaand sociaalcultureel protocol. De aandacht moet worden gericht op
het ritueel als performance, als een unieke gebeurtenis die ter plekke sociaalculturele
ordeningen gestalte geeft (ibid.). 

In de jaren negentig wordt het begrip opgepakt door filosoof Judith Butler en toe-
gepast in theorievorming over de constructie van gender en identiteit. Moya Loyd
onderzoekt Butlers werk en de politieke gevolgen ervan. Zij beschrijft hoe Butler stelt
dat ook gender performatief van aard is. Elke dag opnieuw doen of performen we onze
genderidentiteit. Gender is dus niet zozeer een expressie van wie we zijn, maar van wat
we doen (Lloyd 1999). Zo verwijzen homoseksualiteit of heteroseksualiteit niet naar
vaststaande, biologische categorieën. Een persoon is eerder in een conditie van ‘het doen
van hetero’ of het ‘doen van homo’ (Lloyd 1999). Butlers werk heeft de theorievorming
over de constructie van identiteiten ingrijpend beïnvloed. Een punt van kritiek is dat zij
geen oog lijkt te hebben voor de ongeplande en onverwachte effecten van performances
(Lloyd 1999). En dat is juist waar de laatste jaren de aandacht naar uitgaat. 

In dat kader maakte theaterwetenschapper Erika Fischer-Lichte in een lezing aan het
Meertens Instituut (26 april 2006)43 een interessant onderscheid tussen het begrip practice,
zoals gehanteerd door Bourdieu, en performance. De twee lijken dicht bij elkaar te liggen.
Ze benadrukken beide dat verschijnselen pas tijdens en door praktijken tot stand komen.
Zij behelzen echter twee verschillende interpretaties van ‘praktijken’. De term practice
verwijst meestal naar de repetitieve, dagelijkse omgang met materiële cultuur.
Betekenissen en identiteiten komen tot stand door deze praktijken, maar liggen er ook
aan ten grondslag. Daarbij is ruimte aanwezig voor improvisatie en onderhandeling. 

Het begrip performativiteit verwijst ook naar praktijken. De nadruk ligt echter op
het evenementiële karakter daarvan. Men beschouwt ze als ‘gebeurtenissen’ waar ver-
schillende partijen bij betrokken zijn. We kunnen letterlijk denken in termen van een
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theatervoorstelling. Elke voorstelling is uniek. Zo kan het verloop van de interactie tussen
publiek en acteurs (actanten) niet voorspeld of gecontroleerd worden. Hierdoor bevat
de performance iets onvoorspelbaars. De voorstelling kan dan ook niet gecreëerd worden
door iemand, men kan er alleen aan deelnemen. Het unieke en de onvoorspelbaarheid
staan dus centraal. Dit element van onvoorspelbaarheid zien we opnieuw in hoofdstuk 6,
wanneer ik met ANT de komst van beerputten in de laat-middeleeuwse stad analyseer. 

Wanneer men in ANT spreekt over de performatieve aard van verschijnselen, wordt
in eerste instantie bedoeld dat niets op zichzelf bestaat. Voor het functioneren en bestaan
van een entiteit of verschijnsel moet voortdurend werk verricht worden. Ze worden
‘gedaan’ door allerlei actoren om hen heen (Latour 1986, Law 1999, 6). Dit netwerk
van relaties rondom een verschijnsel en het werk dat verricht wordt onttrekt zich echter
meestal aan het zicht. Het komt pas in beeld wanneer er iets misgaat (Latour 1999, 183,
Latour 2005, 79-82).

Als voorbeeld kunnen we denken aan de trein.44 Als alles naar behoren functioneert,
lijken we te maken te hebben met een autonoom systeem dat ons van locatie A naar
locatie B brengt. Toch is het functioneren en bestaan van de trein verknoopt met het
functioneren van talloze andere entiteiten. Zo is het noodzakelijk dat conducteurs en
machinisten tevreden werknemers zijn (geen rondje om de kerk, redelijk salaris), dat het
materieel van spoor en treinen goed onderhouden wordt, dat het seinsysteem telkens
aangepast wordt aan de toenemende drukte, dat onweer en regen de kabels niet bescha-
digen, dat herfstblaadjes van het spoor verwijderd worden, en dat service en prijzen voor
de passagiers in goede verhouding staan.

Het functioneren van de trein is dus verknoopt met de inbreng en eigenschappen van
talloze andere entiteiten. Bovendien is het bestaan van de spoorwegen omkeerbaar.
Wanneer de trein een periode niet zou rijden zullen mensen alternatieven vinden om de
afstanden tussen wonen en werken te overbruggen. Uiteindelijk zou het bestaansrecht
van de spoorwegen steeds meer afnemen. Het verschijnsel maakt niet meer deel uit van
een netwerk van relaties en valt uit elkaar. Zo vanzelfsprekend en autonoom als de trein
ook lijkt, voor haar bestaan moet dus elke dag gewerkt worden. Ze moet letterlijk voort-
durend performed worden (Latour 1996, 85-86).
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Dit verhaal geldt volgens ANT voor alles. Niets bestaat zomaar. Of in ANT-termen:
er zijn geen essenties. Ook minder tastbare verschijnselen zoals macht, culturele normen,
economie, samenleving en wetenschappelijke feiten bestaan niet op zichzelf, evenals
onderscheiden tussen waar en onwaar, context en inhoud, het materiële en het sociale
(Law 1999, 1-14). Alles moet voortdurend geconstrueerd, performed worden. Dit betekent
ook dat politiek, samenleving of cultuur niet langer als oorzaak aangewezen kunnen
worden voor een situatie of voor de wijze waarop mensen en niet-mensen handelen.
Zij zijn juist de uitkomst van dat handelen (performen). Hun bestaan moet nu verklaard
worden (Latour 1986, Latour 1996, 137). Oorzaak en gevolg worden dus omgedraaid.

Op het eerste gezicht lijkt ANT te verzanden in een relativistische denkwijze (Verbeek
2000, 167). Wat blijft er over van de werkelijkheid als er geen essenties zijn, als niets uit
zichzelf kan bestaan? Wat kunnen we dan nog over de werkelijkheid zeggen? Reduceren
we haar niet tot wat wij erin willen zien? Volgens Latour, Callon en Law is deze be-
schuldiging echter onterecht. Ze willen juist weg van het idee dat alles gereduceerd kan
worden tot de gedachten en relaties van mensen. Latour stelt in de inleiding van zijn boek
Pandorah’s Hope dan ook expliciet dat hij gelooft in het bestaan van de werkelijkheid
(Latour 1999, 1). Hij doet echter wel afstand van het idee dat deze werkelijkheid op
zichzelf bestaat, ergens ‘daarbuiten’. 

Volgens ANT-onderzoekers is de werkelijkheid een constructie. Zij is de uitkomst van
de mate waarin mensen en niet-mensen ermee verbonden en bij betrokken zijn. De
geconstrueerde aard van de werkelijkheid maakt de werkelijkheid echter niet minder waar.
Een gebouw, een wereldbeeld, een wetenschappelijk feit is volgens Latour niet onecht
omdat het geconstrueerd of performed moet worden. Integendeel. Hoe meer werk ervoor
verricht wordt, hoe meer entiteiten betrokken zijn bij het bestaan, hoe autonomer en
‘meer echt’ het wordt (Latour 1996, 85-86, 99-101, Latour 1999, 113-144). Dat de
Nederlandse Spoorwegen niet uit elkaar valt als er een week geen treinen rijden, komt
doordat zij op ontelbaar veel manieren verknoopt is met de infrastructuur van het econo-
mische, politieke en sociale leven in Nederland. 

Voor technologische objecten als de trein of instituten als de Nederlandse Spoorwegen
wordt het idee van ‘constructie’ meestal wel geaccepteerd. Als het gaat om wetenschap-
pelijke feiten roept de gedachte echter verzet op. Het idee van constructie staat namelijk
haaks op de diepgewortelde overtuiging dat wetenschappelijke feiten een a-historische
status hebben. Volgens de gangbare gedachte liggen ‘natuurlijke verschijnselen’ te
wachten tot ze ‘ontdekt’ worden. Hier sluit ANT zich niet bij aan. Latour beschouwt
de bewijsvoering van Pasteur voor het bestaan van melkzuurbacteriën als een historische
constructie. Pas tijdens en door deze gebeurtenis wordt de melkzuurbacterie een weer-
barstig en autonoom verschijnsel. Overigens verandert niet alleen de bacterie tijdens de
gebeurtenis, ook Pasteur zelf en de toeschouwers zijn niet langer wie ze daarvoor waren

60



(Latour 1999, 145-173). Ook hier geldt: hoe meer actoren betrokken zijn bij het func-
tioneren van het verschijnsel en hoe meer werk er in het bestaan ervan gestoken wordt,
hoe autonomer het verschijnsel wordt (Latour 1999, 137-138). 

Het gaat om een controversiële wetenschapstheoretische stellingname van ANT. Aan-
gezien ik in dit onderzoek vooral wil ingaan op de benadering van artefacten en niet
zozeer op de constructie van wetenschap, laat ik deze discussie nu liggen. In hoofdstuk 7
kom ik nog even terug op een wetenschapstheoretische implicatie van ANT.

Het idee van performativiteit sluit nauw aan bij de tweede pijler van ANT, relatio-
naliteit. In ANT wordt, net als de semiotiek, alles in relationele termen beschouwd (Law
1999, 1-14). In de semiotiek gaan onderzoekers ervan uit dat het woord ‘kat’ uit zichzelf
geen betekenis heeft. Pas in relatie tot andere woorden zoals hond, maar ook mat en zat,
wordt haar betekenis duidelijk. Woorden en begrippen hebben geen intrinsieke betekenis,
maar krijgen deze pas in relatie tot andere woorden en begrippen. ANT beschouwt
zichzelf als een uitbreiding van de semiotiek. Het relationele denken beperkt zich hier
niet tot linguïstische fenomenen en hun betekenis, maar strekt zich uit tot alle verschijn-
selen en materialen en hun handelingswijze (ibid.). De gestalte en werking van ver-
schijnselen kan alleen begrepen worden vanuit de relaties met andere verschijnselen. Dit
sluit aan bij het idee dat niets op zichzelf bestaat. Deze denkwijze wordt ook wel mate-
riële semiotiek genoemd.45

Objecten bestaan niet
Hoe vertalen deze uitgangspunten van ANT zich nu naar een visie op de rol van objecten?
Om te beginnen ondermijnt ANT het idee dat er zoiets als objecten bestaan. Niets
bestaat tenslotte op zichzelf. Dat geldt ook voor een object. De eigenschappen en het
functioneren van dat object is een uitkomst van een netwerk van relaties met anderen.
Het is dus niet ‘de trein’ die op tijd rijdt, maar een uitgebreid collectief, waaronder de
Nederlandse Spoorwegen. Objecten zouden in dat opzicht alleen bestaan wanneer ze
onontdekt, onder de grond liggen, en geen enkele relatie onderhouden met andere ver-
schijnselen. En dan nog. Dan zorgen archeologische prospectiekaarten er nog voor dat
het bestaan van die objecten wordt vermoed en wordt opgenomen in een collectief van
onderzoeksagenda’s, wetenschappelijke carrières, overheidssubsidies en gemeentelijke
bouwplannen (Latour 1997, 38).

Objecten en mensen zijn dus niet ‘los verkrijgbaar’. We kunnen ze niet zomaar van
de plank halen. Pas vanuit een netwerk aan relaties ‘zijn ze wat ze zijn en doen ze wat ze
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doen’ (geciteerd uit Verbeek 2000, 166). Mensen en dingen zijn dus ook altijd met elkaar
verknoopt binnen zo’n netwerk. Het betekent dat er geen zinnig onderscheid gemaakt
kan worden tussen mens en ding, subject en object (zie bijvoorbeeld Latour 1997, 39).

We zagen hiervan al voorbeelden in hoofdstuk 2. In Michaels analyse van road rage
bleek dat veel mensen die plaatsnemen achter het stuur de neiging krijgen een zeker
territoriaal en agressief gedrag te vertonen. Dit gedrag kon niet al van tevoren aan hen
worden toegeschreven. Pas in relatie tot het autorijden traden deze specifieke neigingen
naar voren. En zo zijn er ook eigenschappen die we normaal gezien als ‘menselijk’ be-
schouwen, zoals medemenselijkheid of oplettendheid, die juist resulteren uit onze allian-
ties met talloze dingen, zoals verjaardagskalenders en verkeersdrempels (Latour 1992).

Om goed zicht te krijgen op de constructie van de werkelijkheid hebben we volgens
Latour dan ook een vocabulaire nodig waarin geen voorbedacht onderscheid besloten
ligt. Hij spreekt niet over subject en object, maar over mensen en niet-mensen (Latour
1999, 15-16). Als het gaat om handelende entiteiten, spreekt hij liever over actanten dan
over actoren (ondanks dat deze term besloten ligt in de naam van de benadering). De
term actor kent een duidelijk menselijke connotatie (Latour 1992, 259). Latour maakt
ook geen onderscheid tussen de werking van menselijke en niet-menselijke actanten.
Latour spreekt over hun actieprogramma’s (zie bijvoorbeeld Latour 1992, 260 of Latour
1997, 37-51). Daarmee neutraliseert hij het onderscheid tussen de menselijke intentie en
de materiële functie (Verbeek 2000, 174).

De eigen inbreng van niet-mensen
ANT verzet zich tegen onderzoek waarin verschijnselen en ontwikkelingen vanuit sociale
termen worden verklaard. De sociale werkelijkheid is volgens de ANT geen autonome
entiteit waarmee de cohesie tussen mensen (en dingen) kan worden verklaard. Het is
juist de sociale werkelijkheid zelf die bij elkaar gehouden (performed) en verklaard moet
worden. In de constructie van sociale cohesie hebben de materiële en technologische
wereld een cruciale rol. Technologieën maken, volgens Latour, samenlevingen complexer
en duurzamer. Ze vormen een tegenwicht voor het veelvoud aan interpretaties dat mensen
hebben van de werkelijkheid. ‘Alleen doordat er vaardigheden, competenties en stugheid
worden overgedragen aan niet-menselijke actoren kan een samenleving stabiel worden’
(eigen vert. Latour 1993, 380). Overigens spreekt Latour zelf niet over ‘samenleving’,
omdat deze term te veel refereert aan een puur menselijke gemeenschap. Hij prefereert de
term collectief. Ik noem een aantal manieren waarop niet-mensen eigen inbreng hebben
in de constructie van de (technosociale) werkelijkheid. Materialiteit treedt nu op de voor-
grond.46

Een van de wijzen waarop niet-mensen actief zijn heeft te maken met het feit dat ze
niet op zichzelf kunnen bestaan (zie vorige paragraaf ). Voor het bestaan van de trein ble-

62



ken er allerlei actanten nodig te zijn. Om deze actanten te mobiliseren voor het functio-
neren, zal er in het ontwerp van de trein zoveel mogelijk zijn geanticipeerd op de eigen-
schappen en wensen van deze actanten. De materialiteit van de trein speelt in het vinden
van zo’n technosociaal compromis een belangrijke rol.

Latour illustreert dit idee in zijn onderzoek naar de opkomst en (voortijdige) onder-
gang van een nieuw openbaar transportmiddel in Parijs in de jaren tachtig: ARAMIS.
De ideeën over wat ARAMIS moet zijn en kunnen bleken in de ontwerpfase zeer uiteen-
lopend te zijn. Voor de burgemeester was de belangrijkste reden om het project te steunen
dat mensen in de zuidelijke wijken van Parijs toegang zouden krijgen tot de stad. Voor
hem lag de prioriteit bij ontsluiting van de stad en het tevreden stellen van ontevreden
stadsbewoners (een gewone metrolijn zou eigenlijk ook al voldoende zijn). De ingenieurs
wilden graag dat het nieuwe transportmiddel uniek en vooruitstrevend zou worden en
niet te vergelijken met bijvoorbeeld de VAL, een zojuist nieuw gelanceerd transportmid-
del uit Lille. De vakbonden gaven op hun beurt aan dat een staking onder werknemers
van de Parijse metro alleen zou worden voorkomen als de volautomatische ARAMIS zo
min mogelijk zou lijken op de bestaande metrovoorzieningen (Latour 1993).

Om alle partijen (waaronder ook vele niet-menselijke, zoals de complexe techno-
structuur) achter het project te scharen moesten de ontwerpers van de ARAMIS alle
uiteenlopende wensen in het object samen brengen. De fysieke eigenschappen van
ARAMIS hadden uiteindelijk het technosociale compromis moeten vormen dat de ver-
schillende partijen met elkaar verbond (Latour 1993, 390). Een artefact vormt zo een
knooppunt in een heterogeen netwerk. Het is zowel de oorzaak als het gevolg van een
netwerk aan relaties. Het verwijst overigens niet naar een achterliggende sociale relatie
tussen de partijen. De technologie is de nieuwe technosociale band, zonder het artefact
waren al deze partijen niet met elkaar verbonden geraakt. Op deze manier zorgen niet-
mensen voor stabiliteit en duurzaamheid.47

Maar hier houdt het niet op. Het is namelijk niet alleen zo dat niet-mensen entiteiten
met elkaar verbinden. Door hun komst veranderen ook de actieprogramma’s van deze
entiteiten. Dat is de tweede manier waarop niet-mensen inbreng hebben. Om deze ge-
dachte toe te lichten, gebruik ik opnieuw een voorbeeld uit het werk van Latour.
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Een hoteleigenaar wil dat zijn hotelgasten hun kamersleutels teruggeven wanneer zij
het hotel verlaten. De meeste hotelgasten denken daar niet aan. Zelfs een herhaald
mondeling verzoek van de eigenaar en een bord bij de receptie lossen het probleem niet
op. Om de hotelgasten achter zijn doel te scharen besluit de hoteleigenaar zijn netwerk
uit te breiden met niet-mensen: zware, lijvige sleutelhangers. Deze bevestigt hij aan de
hotelsleutels. De hoteleigenaar delegeert zo zijn taak, om de hotelgasten te herinneren
hun sleutel in te leveren, aan de sleutelhangers (Latour 1997, 52-61).

Dit verandert de actieprogramma’s van de hotelgasten radicaal. Zij leveren nu bijna
altijd de hotelsleutels in. Echter niet omdat ze opeens oplettend en attent zijn geworden,
maar omdat ze zich willen ontdoen van een irritante last. Door een technische mediatie
hoeven de gasten alleen nog aan hun eigen gemak te denken om de hoteleigenaar te-
gemoet te komen in zijn wens (ibid.).

Vanwege de radicale wijziging van de actieprogramma’s van hotelgasten kunnen de
sleutelhangers volgens Latour onmogelijk worden beschouwd als een neutrale weerspiege-
ling van de bedoelingen van de hoteleigenaar. Zij zijn geen intermediairs die slechts de
ideeën van mensen overbrengen, zonder deze te veranderen, maar zij grijpen in. Het zijn
mediators, handelende actanten (Latour 1997, 47-49). ‘De opdracht waaraan de gast
gevolg geeft is niet meer van dezelfde orde als de oorpronkelijke. Zij is vertaald en niet
zomaar doorgegeven’ (Latour 1997, 55). De translaties (verplaatsingen en transformaties)
van actieprogramma’s die worden teweeggebracht door de komst van de sleutelhangers
hangt nauw samen met hun materialiteit. Alleen omdat zij daadwerkelijk zwaar en lijvig
zijn, beïnvloeden ze het gedrag van hotelgasten. 

Een derde effect van niet-mensen hangt samen met de vorige. Met de komst van de
sleutelhangers verandert niet alleen het actiepogramma van de gasten (en de sleutels)
maar ook van de eigenaar. Er vindt niet alleen een ‘actoriële’ verschuiving plaats, maar
ook een temporele. Ook als de eigenaar zelf wegloopt, blijven de sleutelhangers de hotel-
gasten attenderen. Het is tevens een ruimtelijke verschuiving: ook wanneer de gast het
hotel verlaat, zal de sleutelhanger actief blijven in de jaszak van de gast. ‘[Een dergelijke]
delegatie maakt dus een curieuze combinatie van aan- en afwezigheid mogelijk’ (Verbeek
2000, 178, verwijst naar Latour 1999, 185). Technologie kan in dat opzicht worden
beschouwd als gestolde arbeid (Latour 1999, 189).

Een laatste belangrijk kenmerk van niet-mensen is dat ze hun werk en netwerk over
het algemeen aan het oog onttrekken.48 Was ARAMIS een transportmiddel geworden,
dan hadden we er achteraf nooit de voorafgaande onderhandelingen aan kunnen aflezen.
De oorspronkelijke eisen van vakbonden, burgemeester, de technostructuur en ingenieurs
waren onherkenbaar getransleerd in de actieprogramma’s van de ARAMIS. Onopgemerkt
zou het ontwerp van ARAMIS deze partijen tevreden houden (Latour 1993, 390). ‘Hoe
belangrijk, efficiënt en onmisbaar objecten ook mogen zijn, zij hebben de neiging zich
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zeer snel naar de achtergrond terug te trekken’ (eigen vert. Latour 2005, 79-80). Daarbij
verhullen ze het werk dat zij zelf verrichten, maar ook de onderhandelingen en conflicten
die aan hen vooraf gingen, het netwerk van relaties dat hen mogelijk maakt en de ver-
menging van mensen en dingen daarbij. De ARAMISSEN waar we dagelijks instappen
verraden niets van dit alles en brengen ons van A naar B. Zij zijn een black box geworden.

Momenten van crisis
Latour beschrijft enkele manieren voor een onderzoeker om deze black box te openen
en dus het handelen van niet-mensen zichtbaar te maken. Ik noem er drie. Allereerst
kunnen we kijken naar momenten van innovatie. In de werkplaats, in het laboratorium
of tijdens een marktonderzoek zijn de onderhandelingen over wat een verschijnsel is en
wat het kan nog volop bezig. Het netwerk aan relaties dat betrokken is bij het object
en de verschillende eisen die worden gesteld zijn vaak nog zichtbaar (Latour 2005, 80).

Daarnaast opent de blik van een vreemdeling de black box. Een gebruiker die niet
weet waarvoor iets dient en wat er allemaal met het gebruik gemoeid is, zoals een
archeoloog die naar opgegraven artefacten kijkt, kan een netwerk nog waarnemen. Hij
of zij kan nog zien op welke wijze de aanwezigheid van het ding de wereld eromheen
verandert (ibid.).

Een derde crisismoment is het moment dat een artefact niet langer functioneert, zoals
in het geval van een treinstaking of een beamer die stukgaat tijdens een lezing. Dan
komen opeens talloze actanten naar voren die betrokken zijn bij het functioneren. In
het geval van de beamer zien we opeens stekkers die niet zijn aangesloten, knopjes met
onbekende bedoelingen, een overbezette ICT-dienst of collega’s met verstand van electro-
techniek. We krijgen bovendien een indruk van het werk dat wij moeten verrichten
wanneer het betreffende ding er niet meer is en hoezeer onze eigenschappen, doelen en
actieprogramma’s met hun bestaan verknoopt zijn (ibid.).

In de bovengenoemde gevallen hebben we te maken met wat Latour een crisismoment
noemt: de betreffende niet-mens is nog niet, of niet meer vanzelfsprekend voor ons.49

De wereld is nog niet (of niet meer) ingesteld op de aanwezigheid en het functioneren
van het ding, waardoor voor ons zichtbaar wordt waaruit het bestaat en wat het teweeg-
brengt.
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Tot slot sta ik nog kort stil bij de term netwerk. Zij staat centraal in de Actor-
Network Theory. Sinds de komst van internet wordt onder de term netwerk een web
verstaan waarin informatie circuleert zonder dat die verandert. Dit is het tegenovergestelde
van waar Latour op doelt (Latour 1999, 15, Latour 2005, 128-131). Een netwerk wordt
in ANT namelijk niet gezien als een structuur van duurzame verbanden. Het is niet
een bestaand ding dat we kunnen bestuderen. Het is een concept aan de hand waarvan
bewegingen van actie en translatie tussen actanten kunnen worden beschreven. We volgen
de effecten van het werk dat wordt verricht door actanten en waarbij alles voortdurend
verplaatst en transformeert. Latour zou dan ook liever spreken van een werk-net of een
actie-net (Latour 2005, 132), ware het niet dat de term netwerk zo gangbaar is in ANT.50

Enkele punten van controverse
ANT is een controversiële benadering die kritiek en verzet oproept. Ik noem twee kritiek-
punten die regelmatig terugkeren. Zo wordt ANT er soms van beschuldigd gevaarlijke
consequenties te hebben voor het denken over ethiek en moraal. In het vorige hoofd-
stuk kwam het artikel van Mike Michael over road rage aan de orde. De conclusie, in
lijn met ANT, was dat mens en auto zodanig veranderen in relatie tot elkaar dat zij
samen een nieuwe actant worden. Het agressieve gedrag van de automobilist zou niet een-
duidig terug te voeren zijn tot een autonoom subject, noch tot een allesoverheersende
machine. Een gedachte die samenhangt met het idee dat menselijke en niet-menselijke
eigenschappen niet te scheiden zijn.

Critici zeggen dat dergelijke stellingen leiden tot een a-moreel wereldbeeld (Latour
1999, 16). Het idee van moraal en ethiek is toch dat mensen autonoom keuzes maken
en intenties hebben (Swierstra 1999, 317). Op basis daarvan kunnen we mensen wijzen
op hun verantwoordelijkheden. Wanneer we het idee van een autonoom subject opgeven,
hoe kunnen we dan elkaar nog ter verantwoording roepen?

Voorstanders van ANT beamen dat de theorie vraagt om een omschakeling in het
denken over ethische kwesties. Ze bestrijden echter de gedachte dat ANT a-moreel zou
zijn. ANT toont ons slechts de hybride en complexe aard van de morele werkelijkheid.
Niet alleen dragen we morele verantwoordelijkheden over aan artefacten, zoals in het
geval van de hotelsleutels, de artefacten geven ook gestalte aan de aard en inhoud van
onze morele vraagstukken. Techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek noemt het voorbeeld
van echografie (Verbeek 2003). Deze medische technologie maakt het mogelijk het on-
geboren kind waar te nemen. ‘Echografie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de dikte
van de nekplooi van een ongeboren kind te meten. Deze dikte geeft een indicatie van
de kans dat het kind het syndroom van Down heeft. Een echogram biedt daarmee niet
eenvoudigweg een functionele blik in de baarmoeder, maar laat het ongeboren kind onder
zeer specifieke condities aanwezig zijn: in termen van ziek en gezond, en daarmee impli-
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ciet in termen van gewenst of ongewenst’ (Verbeek 2003, 147). De mogelijkheden van
deze technologie creëert een nieuwe ethische verantwoordelijkheid voor de ouders die
vroeger niet bestond, zelfs al zou men besluiten de test niet te doen.

De conclusie is dat er inderdaad niet zoiets bestaat als een autonome, subjectieve
moraal en dat het vooral tijd wordt dit te erkennen. Dit besef hoeft geen bedreiging te
vormen voor de menselijke vrijheid. We aanvaarden juist de verantwoordelijkheid die
gepaard gaat met het feit dat dingen besloten liggen in onze ethische overwegingen en
dat ethiek besloten ligt in onze dingen. 

Dan wordt ANT verweten dat zij geen toegang zou bieden tot de menselijke ervarings-
wereld (zie bijvoorbeeld Dant 2004, 70-71). Deze kritiek is in zoverre juist dat ervaring
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en beleving niet vanzelfsprekend centraal staan in het onderzoek van Latour. Wanneer
we de belevingswereld van het subject a priori beschouwen als een centrale bron van actie
en betekenis neigen we tot essentialisme. Pas op het moment dat ervaring of beleving
duidelijk invloed heeft op het verloop van gebeurtenissen schuift zij in beeld. We zullen
dit zien in hoofdstuk 5, waar we stil staan bij de ultieme danservaring. Bovendien wordt
er in ANT niet alleen onderzoek gedaan naar de constructie van technologie en weten-
schap. Onderzoekers als Annemarie Mol, Antoine Hennion en Emilie Gomart verrichten
ANT-onderzoek naar de constructie van bijvoorbeeld het lichaam of van beleving. Ook
op hun werk kom ik in hoofdstuk 5 terug.

Nu er een overzicht ligt van de manieren waarop onderzoekers materialiteit een plek
trachten te geven, verantwoord ik me in de volgende paragrafen voor enkele selecties en
keuzes binnen dit onderzoek. Ik leg uit waarom ik niet verder inga op de fenomenologie,
de semiotiek en de ideeën van Gell en van Ingold. Daarna verantwoord ik de toespitsing
tot het werk van Latour en Miller. Ik sta stil bij mijn focus op alledaagse objecten en
mijn terminologie in het onderzoek. Tot slot leg ik uit waarom de theorievorming in de
archeologie geen prominente positie inneemt in het debat. 

De keuze voor een vergelijking tussen de dialectische 
benadering en ANT

Ondanks dat gangbare benaderingen binnen de MCS aandacht vragen voor de ver-
wevendheid van mensen en dingen, gaat geen enkele benadering hierin zo ver als ANT.
Zij stelt behoorlijk ingrijpende wijzigingen voor. Zo moeten we cultuur en samenleving
volledig in performatieve termen beschouwen, verwerpen we het gebruik van de termen
subject en object en wordt de inbreng van mensen en niet-mensen als volledig symme-
trisch beschouwd. Wringen deze uitgangspunten niet met de fundamenten van de MCS?
Kunnen we materiële cultuur dan nog wel in het centrum van ons onderzoek plaatsen en
kunnen we nog wel uitgaan van een specifiek (cultureel) proces van ‘wederzijdse wording’
tussen subject en object? 

Om hierover duidelijkheid te scheppen wil ik de doelstellingen, uitgangspunten en
werkwijzen van ANT zo concreet mogelijk vergelijken met die van de ‘gangbare denk-
wijze’ in de MCS. Het is echter inmiddels duidelijk dat er niet zoiets als een ‘gangbare
aanpak’ bestaat. We hebben vastgesteld dat de MCS een zeer grote verscheidenheid kent
aan theorieën, methoden en onderwerpen. Wel delen onderzoekers een aantal fundamen-
tele uitgangspunten. Op basis daarvan wijs ik in dit hoofdstuk een specifieke benadering
aan als vertegenwoordiger van de hedendaagse material culture studies. Om niet in een
kluwen aan standpunten terecht te komen, beperk ik de vergelijking met ANT tot duide-
lijk afgebakende benaderingen, zoals degene die ik hierboven heb beschreven. 

68



De benadering moet voldoen aan twee criteria. Allereerst moet de benadering aandacht
hebben voor materialiteit zoals omschreven in hoofdstuk twee (zie paragraaf Samenvatting:
drie doelstellingen en een tegenstelling). Dit betekent dat de benadering op drie manieren
materialiteit moet belichten. Allereerst biedt het handvatten om de concrete materiële
eigenschappen van objecten te betrekken in onderzoek. Daarnaast is het een denkkader
waarbinnen artefacten ook echt een verklarende rol kunnen hebben. Ten derde moet de
benadering trachten te ontsnappen aan een kloof tussen subject en object. 

Het tweede criterium is dat de benadering onderdeel uitmaakt van het huidige onder-
zoeksveld en veelvuldig door onderzoekers wordt ‘gebruikt’. Op basis van deze criteria
vallen de fenomenologie, de postfenomenologie en semiotiek buiten de reikwijdte van
dit onderzoek.

Waarom fenomenologie en semiotiek niet meedoen
De semiotiek biedt mogelijkheden tot het onderzoeken van verbanden tussen materialiteit
en betekenis en van onverwachte inbreng van objecten.51 Toch is de benadering binnen
de MCS geen bron van theoretische reflectie op de tegenstelling tussen subject en object.
Voor een niet-dualistisch denkmodel gaan de auteurs te rade bij meer overkoepelende
benaderingen, zoals de dialectische benadering, de agency-theorie van Gell, of de fenome-
nologie. Ik wil de discussie over materialiteit in dit proefschrift echter voeren op het
niveau van concrete materialiteit, en op het niveau van dualisme tussen subject en object.
In het kader van de overzichtelijkheid neem ik geen benaderingen mee die niet op beide
vlakken aan de discussie bijdragen. Ik zal de semiotiek dan ook niet betrekken in mijn
verdere analyse van het veld.

De fenomenologie heeft het doel de cartesiaanse oppositie tussen subject en object te
overbruggen. Ook stelt zij de belichaamde staat van (handelende) mensen centraal, wat
een ingang biedt voor het benadrukken van de rol van materialiteit. Desondanks neem ik
deze stroming niet op in de vergelijking met ANT. De fenomenologie voldoet op een be-
langrijk punt namelijk niet aan de door mij geformuleerde oproep tot meer materialiteit.

Het basale vraagstuk waarover de fenomenologie zich buigt is de wijze waarop de
wereld zich aan mensen voordoet. De perceptie van mensen staat centraal. Daarbij is het
de bedoeling de oppositie tussen mens en wereld te overbruggen door te wijzen op hun
onderlinge betrokkenheid. In relatie tot het vraagstuk materialiteit levert de combinatie
van deze twee uitgangspunten problemen op.
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Doordat de focus ligt bij de menselijke perceptie van de wereld, zijn onderzoekers ge-
neigd vooral de immateriële, mentale dimensie van de relatie tussen mens en omgeving te
belichten. Dit gebeurt volgens Olsen bijvoorbeeld in de zojuist beschreven archeologische
landschapsstudies (Olsen 2003, 91). In dergelijke onderzoeken is vooral de interpreterende
mens aan het werk en krijgen de eigenschappen van het landschap nauwelijks een (verkla-
rende) rol toebedeeld. Het landschap is hooguit actief als narratieve kapstok. In het recente
debat over materialiteit heeft de fenomenologie dan ook slechts een bijrol. Ook in de
bundel Materiality wordt de benadering nauwelijks als optie genoemd of gebruikt.

Het gebrek aan inbreng van objecten in onderzoek ligt vermoedelijk niet alleen bij
de manier waarop de fenomenologie wordt geïnterpreteerd, maar ook in de uitgangs-
punten van de fenomenologie zelf. Peter-Paul Verbeek wijst hierop in De daadkracht
der dingen. Om de inbreng van dingen goed te kunnen duiden, moet naar zijn idee de
kloof tussen subject en object niet alleen worden overbrugd door ‘te tonen dat ze bij
elkaar zijn vanuit de intentionele betrokkenheid van mensen op hun wereld’ (Verbeek
2000, 128). Dan blijven we namelijk te veel gericht op de inbreng van het subject. We
moeten erkennen dat ‘in het contact tussen mensen en wereld niet alleen de wereld zich
op een bepaalde manier manifesteert, maar ook de mensen zelf ’ (Verbeek 2000, 129).
Mens en ding zijn dus niet alleen betrokken tot elkaar, zij constitueren elkaar. Deze denk-
stap gaat verder dan de traditionele fenomenologie en wordt betiteld als postfenomeno-
logisch (Verbeek 2000, 128-129). De postfenomenologie, die mede onder grote invloed
staat van de filosoof Don Ihde, richt zich volgens Verbeek nadrukkelijker op de actieve
inbreng van artefacten. Het is daarmee een potentieel interessante invalshoek in onze
zoektocht naar materialiteit (Verbeek 2000). Binnen de MCS heeft de postfenomeno-
logie echter nog nauwelijks een gezicht. Deze benadering voldoet daarmee niet aan het
tweede criterium, namelijk dat de benadering een prominente plek heeft in het huidige
onderzoeksveld. De benadering zal dus niet worden opgenomen in de onderstaande
analyse. Overigens denk ik dat de introductie van de postfenomenologie niet lang op
zich laat wachten.52

Nog een keer Tim Ingold
Een tweede uitzondering wordt gevormd door het werk van Tim Ingold. Hij verliest zich,
ondanks zijn sterk fenomenologische inslag, niet in een focus op het subject. Hij heeft
als onderzoeker namelijk veel affiniteit met de ‘ecologische en biologische dimensies’
van het bestaan (al zijn deze niet te onderscheiden van de sociaalculturele). In het artikel
Materials against materiality, in het tijdschrift Archaeological Dialogues, pleit hij voor een
radicale herbezinning van het begrip materialiteit (Ingold 2007a). 

Ingold vraagt zich af wat we bedoelen als we spreken over ‘de materialiteit’ van een
ding. Kunnen we materialiteit aanraken? Als ik met mijn vinger mijn bureau aanraak,
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kom ik dan in aanraking met de materialiteit van de wereld? En is al dat andere dan im-
materieel? Beschouwen we de lucht, die mijn beweging richting het bureau mogelijk
maakt, of mijn vinger of mijn lichaam als iets dat immaterieel is (Ingold 2007a, 6)?
Volgens Ingold veronderstelt het begrip materialiteit een oppositie met wat niet-materieel
is. Het genereert in ons hoofd opnieuw een tegenstelling tussen het mentale en het mate-
riële (Ingold 2007a, 5). En dat terwijl we toch dualisme willen voorkomen.

Ingold legt uit dat James Gibson de wereld niet verdeelt in termen van (im)materiali-
teit. Hij spreekt over medium, oppervlaktes en substanties. Een medium, zoals lucht,
maakt het mogelijk te bewegen. Het biedt weinig weerstand. We kunnen er dingen
door doen en maken. Substanties bieden juist veel weerstand. Zij zorgen voor de nood-
zakelijke fysieke fundering van leven (zoals stenen, zand of olie). Op de scheidslijn tussen
medium en substanties zijn er de oppervlaktes. Elk oppervlak heeft weer andere eigen-
schappen (Ingold 2007a, 4-5). Door zo naar de wereld te kijken valt zij niet uiteen in
materialiteit versus immaterialiteit. ‘Er bestaat niet zoiets als het oppervlak van materiali-
teit. We bevinden ons nooit aan de andere kant van materialiteit, maar zwemmen in een
oceaan van materialen’ (eigen vert. Ingold 2007a, 7).

Ingold pleit ervoor de term materialiteit te laten varen en ons, in navolging van Gib-
son, eindelijk eens te richten op datgene waar de dingen uit bestaan: de materialen.
Wanneer we spreken over materialen in plaats van over materialiteit begrijpen we bij-
voorbeeld de transformaties die wij en de wereld voortdurend doormaken beter. De
materialen waarvan dingen zijn gemaakt impliceren namelijk geen fixatie of stabiliteit,
zoals het begrip materialiteit. De materialen mengen zich voortdurend, veranderen en
reageren op elkaar. Het wordt duidelijk dat de eigenschappen van dingen processueel
(veranderlijk) en relationeel zijn. Dit zorgt er ook voor dat dingen een onverwachte en
actieve inbreng kunnen hebben, zonder dat we hen als (een soort van menselijke) agents
hoeven te beschouwen. Doordat we zien dat ze van materialen zijn, zien we tevens dat
dingen voortdurend in beweging zijn (Ingold 2007a, 8-11).

Ondanks dat Ingold interessante ideeën heeft over materialiteit, staan ze in het debat
duidelijk minder centraal dan die van Gell, Miller of Latour. Het is niet eenvoudig hier-
voor sluitende redenen aan te voeren, maar ik doe enkele suggesties.

Om te beginnen heeft Ingolds werk altijd een omstreden positie gehad binnen de
antropologie. Zijn interesses, zoals landschap, mens-dier relaties, en evolutietheorieën
sloten niet aan bij de onderwerpen die in de MCS in de afgelopen decennia populair
waren. Alleen in de Britse prehistorische archeologie werden zijn ideeën opgepakt.
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Daar stonden onderwerpen als landschap en de lange-termijnprocessen wel op de onder-
zoeksagenda. Archeologen zoals Julian Thomas en Chris Tilley ontdekten bovendien
begin jaren negentig de fenomenologie als alternatief voor de linguïstische denkwijze.
Ingolds (fenomenologische) artikel The temporality of the landscape, gepubliceerd in 1993
in World Archaeology, werd in de archeologie dan ook lovend ontvangen. 

In Materials against materiality mengt Ingold zich voor het eerst (schriftelijk) expliciet
in het actuele debat over materialiteit. Het is geen toeval dat dit in een archeologisch tijd-
schrift gebeurt. De archeologie is nog steeds zijn platform voor het lanceren van ideeën.53

De reacties op Ingolds artikel in Archaeological Dialogues zijn echter niet mild. Hij
wordt zowel door de archeologen als de antropologen uitermate kritisch benaderd. Ingold
zou met zijn focus op materialen de mens volledig vergeten. Door het begrip ‘materiali-
teit’ te verwerpen en te focussen op de ‘materialen’, zou hij aan de sociale en historische
betekenissen van artefacten voorbij gaan (Tilley 2007, Knappett 2007, Miller 2007).
Ingold wordt ervan beticht terug te willen naar een niet-sociale, brute definitie van mate-
rialiteit. 

Ingold, op zijn beurt, reageert scherp (Ingold 2007b). Volgens hem is de mens wel-
degelijk aanwezig in zijn benadering. Handelend, ervarend, vaardig en eindelijk in con-
crete zin betrokken bij materiaal. Volgens hem illustreert de reactie van deze onderzoekers
juist het probleem. Zij blijven een onderscheid maken tussen een contextuele, mense-
lijke, sociaalculturele definitie van materialiteit en een ‘brute, natuurlijke’ definitie van
materialiteit. Daarbij gaat hun voorkeur uit naar de eerste definitie. Ingold poogt juist
weg te komen uit deze tegenstelling. 

Ik kan me vinden in het antwoord van Ingold. Hij laat zien hoe in de omgang met
een term als materialiteit nog steeds dualisme besloten ligt. Door de term op te heffen
en de wereld opnieuw in te delen neemt hij een interessante, nieuwe stap in het debat.
Het is volgens mij dan ook onterecht dat hij van traditioneel determinisme wordt be-
schuldigd. Toch begrijp ik het commentaar van de critici goed. Het idee van ‘materialen’
ligt namelijk op het eerste gezicht ver af van de gebruikelijke onderwerpen binnen de
MCS. Het is moeilijk voor te stellen hoe we vanuit de focus op materialen kunnen
nadenken over onderwerpen als identiteitsvorming, machtsverhoudingen, of zoiets als
herinnering en traditie. Ik zou niet willen beweren dat het niet kan, maar Ingold doet
weinig moeite om te laten zien hoe we de brug naar de gebruikelijke preoccupaties in
het vakgebied kunnen slaan. Hij zou ook kunnen uitleggen dat deze vraagstukken niet
belangrijk of relevant zijn en waarom. Maar hij doet geen van beide. 

Wat dat betreft blijkt Latours werk retorisch sterker dan dat van Ingold. Latour gaat
bijna even ver als Ingold in het ontzenuwen van de tegenstelling tussen cultuur en natuur.
Hij stelt net als Ingold dat er geen verschil is tussen mensen en niet-mensen met betrek-
king tot het werk dat ze kunnen verrichten. Ook beschouwen beide onderzoekers het

72



onderscheid tussen artefacten en natuurlijke verschijnselen als onzinnig en beschrijven zij
verschijnselen in relationele termen. Latours werk wordt echter gemakkelijker geaccep-
teerd en als belangwekkend beschouwd (overigens niet in zijn eigen vakgebied!). 

Ik kan hiervoor twee redenen bedenken. Latour en Ingold zijn beiden sociale weten-
schappers. Waar Latour de tegenstelling tussen cultuur en natuur ontzenuwt aan de
hand van natuurwetenschappelijke en technologische casussen, zoekt Ingold relaties met
de ecologie, psychologie en biologie. De eerste combinatie van velden spreekt vermoede-
lijk meer tot de verbeelding van onderzoekers die gericht zijn op materiële cultuur dan
de tweede. Ten tweede heb ik de indruk dat Latour zijn lezers beter duidelijk kan maken
hoe er binnen ANT naar de gebruikelijke antropologische en sociologische thema’s
zoals macht, cultuur en mentaliteit wordt gekeken. Hij slaat zo een brug tussen de twee
benaderingen en biedt meer handvatten voor het gebruik van zijn ideeën in de MCS,
ook al stelt hij daarbij net zo goed grote veranderingen voor. 

Omdat Ingolds ideeën over materialiteit (nog) niet veel navolging kennen in het debat
neem ik zijn werk niet op in mijn onderzoek naar de tegenstellingen binnen dat debat.
Wel denk ik dat hij nog veel interessante ideeën aan het debat kan gaan toevoegen. Op
momenten dat ik zijn werk, wat betreft thematiek, dicht nader, sta ik er dan ook steeds
even bij stil.

De keuze voor alledaagse objecten
Ik heb besloten me in dit onderzoek te richten op de materialiteit van alledaagse objecten.
Het zijn de artefacten die over het hoofd worden gezien, zoals Heideggers hamer, en
waaraan op het eerste gezicht geen invloed wordt toegeschreven. Daarmee sluit ik me
aan bij de etnologische onderzoekstraditite zoals beschreven in paragraaf Continentale
etnologie, hoofdstuk 2. Deze keuze voor banaliteit is een bewuste. 

Het voornaamste doel van de hernieuwde aandacht voor materialiteit is om de eigen
inbreng van objecten te duiden. Het werd reeds duidelijk dat we hiervoor, paradoxaal
genoeg, moeten erkennen dat mensen en objecten niet autonoom bestaan. Er is niet
zoiets als de mens versus het object. Zoals gezegd in hoofdstuk 2 wordt deze stap door
steeds meer onderzoekers als noodzakelijk gezien voor het onderzoek naar materiële cul-
tuur. Toch zijn veel onderzoekers er huiverig voor. Een van de aangevoerde argumenten
is dat ze objecten weigeren te beschouwen als levend of bezield, zoals een subject.54
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Ik vrees echter dat er sprake is van een misverstand. Het is weliswaar de bedoeling
objecten als actief te beschouwen én mensen en dingen niet strikt te scheiden. Dit is
echter niet hetzelfde als dingen beschouwen als mensen. Objecten moeten niet actief
worden omdat ze gaan lijken op mensen of omdat ze menselijke eigenschappen krijgen.
We wilden juist de inbreng van objecten ‘zelf ’ duiden (zie ook Pels 1998 en Ingold
2000, 1, 11). Daarbij moeten we echter erkennen dat eigenschappen van mensen en
objecten niet exclusief aan een van beide toebehoren. Moraliteit en intentie behoren niet
toe aan autonome ‘mensen’, net zomin als dat objecten altijd neutraal en kil zijn. Er
bestaan in dat opzicht geen puur menselijke of puur dinglijke eigenschappen.

Deze twee uitgangspunten vormen een complexe en delicate tegenstelling, maar we
zullen het ermee moeten doen. De nuance ervan kan echter snel uit het oog worden ver-
loren. Het projecteren van ‘menselijke’ eigenschappen op ‘objecten’ is daar een duidelijk
voorbeeld van. Juist in onderzoek naar ‘bijzondere’, onvervreemdbare en gepersonifi-
ceerde objecten, zoals in de Maussianse traditie, is het gevaar groot de actieve rol van
objecten vooral op deze wijze te beschouwen. In Gells Art and Agency zijn daarvan vele
voorbeelden te zien. Dit is een belangrijke reden voor mij geweest me te richten op
alledaagse objecten. Daarbij hebben we minder snel de neiging mens en ding op dat
niveau te vermengen. Het was een belangrijke reden het boek van Gell verder niet meer
in de analyse op te nemen. 

Een vergelijking tussen Daniel Miller en Bruno Latour
De dialectische benadering voldoet feitelijk als enige aan de drie genoemde doelstellingen.
Maar er is nog een belangrijke reden om deze benadering te overwegen als representant
van de ‘oude garde’. De dialectische benadering ligt ten grondslag aan een aanzienlijk
deel van het onderzoek binnen de material culture studies, impliciet en expliciet. De be-
langrijkste vertegenwoordiger, Daniel Miller, is al jarenlang op theoretisch en empirisch
vlak een voorman binnen het veld. Aan zijn werk wordt in vrijwel elk artikel gerefereerd.
Ook nu, bij de hernieuwde aandacht voor materialiteit is Millers bundel Materiality
(2005) toonaangevend. 

Een belangrijk doel van mijn onderzoek is om een gangbare en een controversiële
opvatting over materialiteit zo concreet mogelijk tegenover elkaar te plaatsen. Het zal
lastig zijn daarbij ANT en de ‘gangbare’ benadering in hun volle breedte en diversiteit
te vergelijken. In het werk van Daniel Miller zie ik een legitieme vertegenwoordiger van
de fundamentele uitgangspunten en preoccupaties van de MCS en van de dialectische
benadering in het bijzonder. 

ANT wordt in de MCS vrijwel geheel door het werk van een iemand vertegenwoor-
digd, namelijk dat van Bruno Latour. Ook al wordt ANT binnen de filosofie en de STS
door veel meer mensen ‘beoefend’, zoals door John Law, Michel Callon, Madeleine
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Akrich, Antoine Hennion, Emilie Gomart of Annemarie Mol, binnen de MCS wordt
ANT geïnterpreteerd als een homogene denkwijze, met Latour aan het roer.

Op basis van het feit dat binnen de MCS beide benaderingen zo duidelijk vertegen-
woordigd worden door het werk van Daniel Miller en Bruno Latour wil ik de discussie
over materialiteit terugbrengen tot een confrontatie tussen deze twee mensen. De conclu-
sies over deze confrontaties kunnen vervolgens weer vertaald worden naar een wat breder
veld.

Miller en Latour vormen op dit moment binnen de MCS de uitersten in het debat
over materialiteit. Waar de een vanuit een vertrouwde positie wil opereren, stelt de ander
een volledige omschakeling in denken voor. Miller erkent de invloed van Latour, maar
benadrukt vooral de overeenkomsten. Ze willen tenslotte in hoofdlijnen hetzelfde be-
reiken. Als gevestigde naam heeft Miller er bovendien belang bij zich te kunnen blijven
associëren met de nieuwe ontwikkelingen. Hij gaat daarmee voorbij aan het feit dat er
fundamentele verschillen zijn.

Latour zelf is niet direct betrokken bij de discussie binnen de MCS. Ook al is hij voor-
stander van de ‘etnografische’ werkwijze, hij is voornamelijk werkzaam binnen de STS
en de filosofie waar ANT haar oorsprong vond. Binnen de MCS wordt zijn werk dus
geciteerd en ‘toegepast’ door antropologen en archeologen vanuit datzelfde onderzoeks-
veld. Toch denk ik dat een vergelijking tussen Miller en Latour ook iets kan opleveren
voor ANT binnen de STS en filosofie. Bruno Latour zet zich in zijn werk altijd af
tegen het sociaal (en cultureel) constructivisme. De dialectische benadering kan echter,
wat men ook beweert, daarvan niet beticht worden. Die heeft al vanaf de jaren tachtig
het doel dualisme te voorkomen. Wat gebeurt er wanneer we Latour afzetten tegen een
onderzoeker die weldegelijk niet-dualistisch te werk gaat, maar op een andere manier
dan hij? Waarin onderscheidt hij zich dan precies en wat levert dat op? 

Kortom, een vergelijking tussen Miller en Latour is vanuit meerdere invalshoeken
interessant. Hun verschil in opvatting over materialiteit en dualisme blijkt bovendien te
raken aan allerhande thema’s in het sociaal- en cultuurwetenschappelijk onderzoek. We
zullen zien dat het verweven is met hun kijk op macht, op de rol van wetenschap, op
agency en op verandering. Al deze thema’s komen in de volgende hoofdstukken voorbij.

Geselecteerde publicaties
In mijn vergelijking tussen Miller en Latour neem ik een aantal van hun publicaties als
uitgangspunt. Ik geef hier een kort overzicht van hun werk en licht mijn selectie toe. 

Daniel Miller begon zijn wetenschappelijke carrière als archeoloog en antropoloog,
iets dat duidelijk is te zien in zijn eerste boek Artefacts as categories (1985). Hierin onder-
zoekt hij aardewerkcategorieën binnen een kleine Indiase gemeenschap. De non-discur-
sieve aard van materialiteit, in dit geval van aardewerk, vormt dan al de basis voor het
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onderzoek. In het volgende boek, het invloedrijke Material culture and Mass Consumption
(1987), verschuift zijn focus naar onze eigen omgang met materiële cultuur. Hij ont-
vouwt voor het eerst zijn eigen versie van het concept objectification en maakt daarbij
gebruik van ideeën van Hegel, Marx, het werk van antropologe Nancy Munn en Bour-
dieus Outline of a theory of practice.

Na zijn doorbraak pleit Miller voor een dialectische, etnografische benadering van
verschijnselen als moderniteit, internet en consumptie, zoals in Modernity: an ethnographic
approach (Oxford [etc]: Berg, 1994) en A Theory of Shopping (Cambridge: Polity Press,
1998). Hij beweegt zich daarbij op het snijvlak van antropologische en economische
theorievorming.55 Verder is hij bekend als redacteur van vele bundels over hedendaagse
materiële cultuur, waaronder Material cultures: why some things matter (London: UCL
Press, 1998) en Car cultures (Oxford: Berg, 2001). Zijn eigen etnografische onderzoek
richt zich op de omgang met materiële cultuur in Trinidad, zoals met auto-accessoires,
websites en cola (Miller 2000, Miller 2001, Miller 2002b).

Ondanks het feit dat Miller in de afgelopen decennia wisselend aandacht had voor
materialiteit56, zijn zijn uitgangspunten hierover niet gewijzigd. In de bundel Materiality
blijkt hij het concept objectification nog net zo in te vullen als in 1987. 

Hij brengt in 2005 wel een onderscheid aan tussen het nadenken over materialiteit
op filosofisch niveau en op etnografisch niveau. Op filosofisch niveau is materialiteit
onderdeel van het proces van objectification. Zij is hier dus altijd in wording (en bestaat
nooit in een uiteindelijke vorm). In de empirische werkelijkheid van het antropologische
onderzoek moeten we dit concept echter loslaten. In de praktijk gaan mensen namelijk
wel uit van het bestaan van autonome materialiteit. Als antropologen mogen we onze
wetenschappelijke opvattingen niet opdringen aan de participanten, maar moeten we ons
juist verplaatsen in hoe zij het zien (Miller 2005, 14).57

In mijn vergelijking maak ik voor Millers standpunt gebruik van de teksten waarin
hij zijn theorie expliciet uiteenzet, zoals in Material Culture and mass consumption. Ook
Millers inleidingen van bundels en tijdschriften zijn hiervoor zeer geschikt (Miller 1996,
Miller 1998), in het bijzonder de introductie van de bundel Materiality. Hier reageert
Miller op de recentelijk hernieuwde aandacht voor materialiteit en daarmee op het werk
van Gell en Latour (Miller 2005). Het biedt dus een ideale ingang voor mijn vergelijking.

Bruno Latour werkte aanvankelijk nog binnen de sociaal constructivistische benade-
ring. In Laboratory life: the social construction of scientific facts (Beverly Hills [etc.]: Sage
Publications, 1979) betoogt hij samen met Steve Woolgar dat wetenschappelijke training
voor een belangrijk deel bestaat uit het maken van subjectieve beslissingen over wat wel
en niet relevante gegevens zijn. In de jaren tachtig neemt hij afstand van sociaal reduc-
tionisme en ontwikkelt samen met Callon en Law de Actor-Network Theory. 
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In de beginjaren van ANT richt Latour zich vooral op de beschrijving van wetenschap-
pelijke praktijken en innovaties, zoals in The Pasteurization of France (Cambridge, MA
[etc.]: Harvard University Press)58 en Science in action (Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press, 1987). Zijn meest populaire boek uit deze tijd is We zijn nooit
modern geweest (vert. Gerard de Vries, Amsterdam: Van Gennep, 1994).59 Hierin onder-
zoekt Latour de dichotomie tussen subject en object in ons modernistische, Westerse
denken. Hij beschrijft de wijze waarop we de dichotomie construeren en wijst op het
wezenlijk hybride karakter van vele verschijnselen. Hij benadrukt dat niet alleen in niet-
westerse culturen verschijnselen ontsnappen aan de scheiding tussen mens en ding (zoals
de voodoopoppen uit Gells Art and agency), maar ook in onze eigen samenleving (denk
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pen op betekenisgeving. Zo onderzoekt hij in Artefacts and the meanings of things relaties tussen de

duurzaamheid en grootte van objecten en hun rol in een samenleving (Miller 1994b). Als voorbeeld noemt

hij monumentale gebouwen en grafheuvels. Beide structuren zijn bedoeld om de menselijke maat en het

menselijke leven te ontstijgen. Als zodanig kunnen deze structuren de levensloop en duurzaamheid van een

samenleving belichamen. Monumentale gebouwen en grafheuvels worden dan ook vaak ingezet om een

gemeenschappelijke identiteit te fixeren (Miller 1994, 410-411). Kleding heeft een kortere levensduur dan

monumentale gebouwen. Bovendien heeft kleding een nauwe band met het lichaam. Dit artefact speelt dan

ook vaak een rol in het markeren en genereren van nieuwe, persoonlijke sociale identiteiten voor personen

gedurende hun leven (Miller 1994, 412). In dit artikel verdiept Miller zich dus in de specifieke bijdragen van

materiële kenmerken aan het sociale proces (zie ook Miller 1987, 109-130). Hij benadrukt daarbij wel het

belang van contextueel onderzoek. ‘Societies have an extraordinary capacity either to consider objects as

having attributes which may not appear as evident to outsiders, or else altogether to ignore attributes which

would have appeared to those same outsiders as being inextricable part of that object’ (Miller 1987, 109).

Na 1994 verliest Miller zijn interesse in het zoeken naar verbanden tussen specifieke materiële eigenschap-

pen en betekenis. Hij benadrukt vooral nog de non-discursieve dimensie van materiële cultuur en richt zich

op culturele processen. In zijn bundel uit 2005 spreekt hij zich pas weer explicieter uit over materialiteit
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aan de ozonlaag, zie paragraaf Weg met cartesiaans denken). In dat opzicht bestaat er geen
onderscheid tussen moderne en niet-moderne culturen. Hij komt tot de conclusie dat
wij nooit modern zijn geweest.60

Later richt Latour zich ook op technologische innovaties, zoals in het eerder genoemde
ARAMIS, or the love of technology (Cambridge, MA [etc.]: Harvard University Press,
1996) 61 en De Berlijnse sleutel en andere lessen van een liefhebber van wetenschap en tech-
niek (Amsterdam: Van Gennep, 1997).62 In 1999 verschijnt Pandorah’s Hope. Essays on
the reality of science studies, een boek waarin Latour voortbouwt op zijn gedachten over
de wetenschap zoals verwoord in Science in Action en We zijn nooit modern geweest
(Latour 1999). 

In Pandorah’s Hope is goed te zien dat Latour nogal eens wisselt van terminologie. Hij
probeert op deze wijze te ontsnappen aan essentialisme in onderzoek (voor uitleg over
ANT’s reactie tegen essentialisme zie opnieuw pagina 59-60). Dit is voor hem bijvoor-
beeld een reden om zich in On recalling ANT te distantiëren van de termen binnen het
begrip Actor-Network Theory (Latour 1999b). De termen actor en network zouden
volgens hem te veel als autonome essenties worden beschouwd. De begrippen dreigen,
net als ‘samenleving’, ‘cultuur’ of ‘natuur’, raamwerken of denkmodellen te worden
waarmee de wereld kan worden verklaard en begrepen. Daarmee verworden zij precies
tot datgene waar ANT (met het idee van performativiteit en relationaliteit) vanaf wil.63

Een dergelijk raamwerk, begrip of proces kan niet als uitgangspunt voor onderzoek wor-
den beschouwd. Dit is in strijd met de ANT-gedachte dat alles performed moet worden.
In het verlengde daarvan verzet Latour zich tegen het idee dat ANT een theorie zou zijn.
ANT is geen venster of overkoepelend denkmodel van waaruit de wereld verklaard kan
worden (Latour 2005, 141-156). Het is volgens hem hooguit ‘…een zeer ruwe methode
om te leren van actoren zonder hen een a priori definitie op te leggen van hun wereld-
bouwende capaciteiten’ (Verbeek 2000, 169, door Verbeek geciteerd uit Latour 1999b,
20). Overigens gebruikt Latour de term Actor-Network Theory wel weer in Re-assembling
the social: an introduction to ANT (Latour 2005, 9).

In de laatste hoofdstukken van Pandorah’s Hope richt Latour zich op de politieke im-
plicaties van de dichotomie tussen natuur en cultuur. In lijn met de dichotomie worden
wetenschappelijke feiten beschouwd als het tegenovergestelde van sociale en politieke
waarden. De harde wetenschap heeft hierdoor een claim op waarheid die onafhankelijk
pretendeert te zijn van sociale en politieke kwesties. Er ontstaat zo een wetenschappe-
lijke elite die boven de rest van de samenleving staat. De consequentie hiervan is dat
discussies over thema’s die in het domein van de wetenschap vallen, zoals het gat in de
ozonlaag of de gekkekoeienziekte, nooit op basis van sociale waarden (en dus in de poli-
tieke arena) beslecht worden. Latour wijst erop hoezeer zulke wetenschappelijke thema’s,
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juist door hun zogenaamde a-politieke status, sociaal strategisch worden ingezet binnen
het politieke debat (Latour 1999). 

Op de wisselwerking tussen dualisme en politiek gaat Latour in de jaren daarna dieper
in, zoals in The politics of nature: how to make science into democracy (Cambridge, Massa-
chusetts: Harvard University Press, 2004)64 en in Making things public- atmospheres of
democracy (Cambridge, Ma [etc.]: MIT Press, 2005). Ondanks dat ik denk dat ook
deze opvattingen van invloed kunnen zijn op het onderzoek binnen de MCS, spelen
zij nog nauwelijks een rol in het debat. Voor mij is dit een reden om dat onderwerp te
laten liggen. Temeer omdat de omvang van de vergelijking tussen Miller en Latour, ook
zonder dit aspect erbij te betrekken, al groot genoeg is. 

Ondanks dat de aandachtsgebieden van Latour voortdurend in beweging zijn, evenals
zijn terminologie, blijven performativiteit, relationaliteit en hybriditeit altijd het uitgangs-
punt. Deze begrippen neem ik dan ook als basis voor mijn Latouriaanse interpretaties.
Daarnaast refereer ik vooral aan de termen die Latour gebruikt voor het duiden van de
inbreng van niet-mensen, zoals translatie, delegatie en prescriptie, vooral te vinden in
De Berlijnse sleutel en in Pandorah’s Hope (Latour 1997, Latour 1999). Het is daarbij van
groot belang te beseffen dat deze inbreng altijd relationeel is en dus niet vaststaat of uit-
sluitend aan niet-mensen toebehoort.

Terminologie
Nu het duidelijk is dat we niet meer zomaar kunnen spreken en denken over autonome
objecten en subjecten is het belangrijk mijn eigen gebruik van termen toe te lichten.
Over het algemeen genomen zal ik zo nauw mogelijk de concepten van Miller en Latour
zelf volgen. Dit betekent dat ik in mijn Milleriaanse analyses spreek over (mensen en)
dingen en over (subject en) object. Met de term materiële cultuur wordt soms ‘artefacten’
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bedoeld, maar in enkele gevallen staat het meer algemeen voor de interactie tussen
mensen en objecten. Wanneer dit het geval is, staat het expliciet vermeld. 

In de Latouriaanse analyse staat de hybriditeit van verschijnselen sterk op de voor-
grond. Ik spreek meestal over actanten, maar soms ook over ‘verschijnselen’. Een andere
manier om hybriditeit te benadrukken is het verschijnsel met zijn eigen naam te be-
noemen. Dit doe ik regelmatig in het hoofdstuk dat gaat over beerputten. Daarbij
moeten we dan in ons achterhoofd houden dat verschijnselen niet op zichzelf bestaan en
hun eigenschappen voortvloeien uit de relatie met diverse andere menselijke en niet-
menselijke actanten. 

Ook in de Latouriaanse analyses ontsnappen we echter niet geheel aan het dualisme.
Op de momenten dat Latour duidelijk wil maken dat we niet alles moeten reduceren tot
het subjectieve, benadrukt hij de inbreng van het quasi-objectieve. In de ANT-analyses
maak ik dus af en toe gebruik van termen waarin een oppositie met het subjectieve
besloten ligt, zoals niet-mensen, dingen of (quasi-)objecten. 

In de overige stukken tekst maak ik gebruik van een combinatie van beide terminolo-
gieën. Op het moment dat ik hybriditeit wil benadrukken spreek ik over ‘verschijnselen’.
Wanneer ik de tastbare en actieve inbreng van objecten wil duiden zal ik gewoon refe-
reren aan ‘dingen’ of ‘objecten’. Tot slot refereer ik regelmatig aan de term materialiteit,
gezien de centrale rol die materialiteit speelt in het discours. Ook deze term is omstreden,
zoals Ingold betoogde in Materials against materiality.

De Nederlandse antropoloog Pieter ter Keurs beschrijft de problematische status van
het begrip in zijn recente boek Condensed Reality (2006). Hij kiest er, in tegenstelling
tot Ingold, voor de term te behouden. Hij gaat ervan uit dat het subject uiteindelijk
toch degene is die aan materialiteit een actieve rol toekent (Ter Keurs 2006, 28). Het is
hierdoor volgens hem zinniger te blijven spreken in termen van subject en object, of
materialiteit en niet-materialiteit. Ter Keurs focust in zijn onderzoek op betekenisgeving
en dat verklaart zijn stellingname (Ter Keurs 2006, 47-49).

In dit onderzoek staat betekenisgeving, zeker vanuit het ANT-perspectief, niet langer
automatisch centraal. Bovendien ga ik er, zowel vanuit Millers als Latours standpunt,
niet vanuit dat het subject autonoom is in de wijze waarop hij of zij betekenis geeft.
Ondanks dat ik verder ga in het ontzenuwen van het dualisme tussen subject en object
dan Ter Keurs, ontkom ik er niet aan de term materialiteit te gebruiken. Het begrip be-
vindt zich te veel in het centrum van het debat. Wel zal ik voortdurend benadrukken
dat materialiteit niet uit zichzelf bestaat, maar veranderlijk en relationeel is. 

Archeologie en materialiteit
Tot slot wil ik kort stil staan bij de rol van de archeologie in het debat over materialiteit.
Van alle sociale en historische wetenschappen is de archeologie het meest direct betrokken
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bij de materiële dimensie van samenlevingen. Artefacten, grondsporen en landschappen
vormen de voornaamste bronnen van informatie voor onderzoek, voor de prehistorische
archeologie zijn dit zelfs de enige informatiebronnen. Uiteraard zijn de methoden van
het vakgebeid toegespitst op het ordenen en analyseren van materiële overblijfselen en
ook de theorievorming heeft betrekking op het deduceren van informatie over een samen-
leving vanuit materiële cultuur. 

Bovenal, zo benadrukt Ingold, ontwikkelen archeologen, net als de mensen die ze
bestuderen, fysieke vaardigheden ten aanzien van de betreffende materialiteiten. Archeo-
logen kennen de kleurverschillen van archeologische sporen die optreden door weers-
omstandigheden. Zij werken met en in het landschap dat zij bestuderen, anticiperen
op het feit dat wat ze waarnemen in het veld deels afhankelijk is van het gereedschap dat
ze gebruiken en de bijbehorende opgraaftechnieken. Zij weten als geen ander hoeveel
nuances er zijn in artefactvormen, materialen en gebruikssporen en hebben hiertoe een
oog moeten ontwikkelen. Wat hebben archeologen te vertellen over materialiteit? En
wat is hun positie in het huidige debat? Lynn Meskell, archeologe, stelt in haar recente
bundel Archaeologies of Materiality (2005) dat ondanks de hechte relatie met materialiteit
er nog nauwelijks substantiële archeologische publicaties zijn over het thema. Dit lijkt
me echter onjuist.

In de jaren tachtig hebben onderzoekers als Ian Hodder en Chris Tilley het structu-
ralisme in de archeologie geïntroduceerd (Gardner 2003, 2). Daarbij verdween de
materialiteit van dingen sterk uit het zicht. Begin jaren negentig ontstonden in reactie
hierop pogingen de eigenschappen van materiële dingen (in vergelijking tot taal) weer
te integreren in het archeologische onderzoek. Archeologen wendden zich hiertoe tot
de hermeneutiek en/of de practice-gerichte benaderingen (Gardner 2003, 2). In de Britse
prehistorische archeologie onderzocht men nog andere invalshoeken, zoals de fenomeno-
logie. Pioniers zoals Julian Thomas, Chris Tilley, Michael Shanks en Chris Gosden verken-
den de mogelijkheden voor een meer belichaamde vorm van archeologische interpretatie.

Zo pleitte Julian Thomas in 1994 in zijn boek Time, Culture and Identity voor een
Heideggeriaanse, niet-dualistische en relationele kijk op materiële cultuur. Zijn boek riep
discussie op over of Thomas wel voldoende oog had voor de fysieke vaardigheden van
de archeoloog. Er werd gesteld dat hij materialiteit onvoldoende zou belichten (Küchler
1996, 26). Binnen deze selecte groep wetenschappers vond dus al in de jaren negentig
discussie plaats over thema’s als materialiteit, performativiteit, dualisme en relationaliteit.
Archeoloog en pionier Michael Shanks onderzocht al in 1993 de potentie van Latours
concepten voor de archeologie, onder andere in zijn boek over Griekse parfumflesjes
(Shanks 1993, Shanks 1995). 

Ondanks dat deze archeologische voorhoede in de jaren negentig dus al veel thema’s
aanroerde, speelt die nu geen centrale rol in het debat. Sterker nog, uit de teksten van

81



Meskell en Olsen blijkt dat archeologen de indruk hebben dat ze nog niets aan het debat
hebben bijgedragen. Ik kan twee redenen bedenken voor het feit dat er niet aan de Britse
beweging wordt gerefereerd of dat zij niet al destijds materialiteit op de kaart heeft
gezet.

Ten eerste betrof het een ideeënuitwisseling binnen een selectief gezelschap. Onder-
zoekers als Julian Thomas, Chris Gosden en Michael Shanks zijn zeer geëngageerd en
hebben zich uitgebreid verdiept in filosofische en psychologische stromingen. Voor veel
archeologen zijn hun teksten hierdoor echter nogal abstract en complex. Ook de vertaling
van de ideeën naar situaties in concrete casussen blijft vaak problematisch. In het over-
wegend traditionele archeologische veld kreeg het contextuele en betekenisgerichte denk-
kader feitelijk pas voet aan de grond in de jaren negentig. De stappen die Thomas,
Gosden en anderen voorstellen, zoals het loslaten van subject en object ging voor vele
archeologen (nog) te ver. Het gevolg is dat deze jonge onderzoekers weliswaar naam en
carrière maakten, maar dat de reikwijdte van hun werk beperkt blijft. 

Een belangrijke inhoudelijke reden is dat de meeste van deze archeologen zochten
naar niet-talige invalshoeken, maar daarbij evengoed sterk gefocust waren op de beleving
en perceptie van de wereld door het subject. Hierdoor kreeg materialiteit in hun werk
zelden een verklarende rol toegedicht, of slechts in zeer schematische bewoordingen.
De materiële eigenschappen van dingen hadden nauwelijks invloed op het verloop van
gebeurtenissen (Olsen 2003). Wellicht was men bevreesd geassocieerd te worden met de
traditionele technische deterministische denkwijzen in de archeologie. Het zou niet de
eerste keer zijn dat archeologen beschuldigd worden van materieel fetisjisme (Graves-
Brown 2000). 

In de huidige discussie over materialitieit zien we maar weinig archeologische pioniers.
Lynn Meskell volgt in haar bundel de ontwikkelingen in de MCS en probeert ze te
vertalen naar de archeologie. Daarbij blijft ze aan de vertrouwde, cultuurgerichte kant
van het debat. Zo noemt ze materialiteit ‘een set van culturele relaties’ en moeten we
vooral begrip krijgen van de ‘achterliggende filosofie van het materiële’. Het artikel van
Olsen en de recente discussie met Tim Ingold, in Archaeological Dialogues, zijn een van
de weinige pogingen tot een nieuw geluid. 

Een uitzondering wordt gevormd door de symmetrical archaeology. Dit is een onder-
zoeksgroep aan de universiteit van Stanford, zichtbaar actief sinds 2004. Inhoudelijk
staat zij onder de leiding van Michael Shanks. Andere bekende namen zijn Bill Rathje,
Björnar Olsen, Timothy Webmoor en Christopher Witmore. 

Binnen de symmetrical archaeology verzamelt men benaderingen die de wereld beschou-
wen in termen van verwevenheid en niet in termen van opposities. Men verzet zich tegen
het dualisme tussen mensen en dingen, natuurwetenschap en geesteswetenschap, maar
ook tussen heden en verleden (Shanks 2007) of tussen horen en zien (Witmore 2006). 
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De onderzoeksgroep wordt geïnspireerd door het werk van Heidegger, maar grijpt
ook terug op de vroege Marx, op Foucault en op Adorno en Benjamin. Daarnaast wordt
er veel gekeken naar werk binnen ANT (Shanks 2007). In het verlengde daarvan wordt
ook met regelmaat gerefereerd aan de Franse filosoof Michel Serres (Witmore 2006,
TAG conference). De postfenomenoloog Don Ihde, eerder genoemd in dit hoofdstuk,
heeft tevens een actieve rol binnen de symmetrical archaeology (Shanks 2007).

De onderzoekers benadrukken dat zij geen nieuwe theorie binnen de archeologie
vertegenwoordigen, of een paradigmawisseling. Doordat ze juist niet meer in de objecti-
vistische of de subjectivistische hoek van het interpretatiespectrum zitten, zouden ze zich
onttrekken aan de voortdurende verschuivingen naar een van beide polen (Witmore
2006, TAG-conference). Verder wordt gepleit voor het overschrijden van disciplinaire
grenzen (Shanks 2007).

Een van de belangrijkste kreten in de symmetrical archaeology is dat het verleden niet
door archeologen wordt ‘ontdekt’, maar het resultaat is van wat archeologen doen met
wat er van het verleden over is. ‘Een succesvolle beschrijving van het verleden is niet
een weergave van ‘hoe het was’, maar is een persoonlijke en sociale prestatie’ (eigen vert.
Shanks 2007, 2). Deze productie van het verleden is een dynamisch en creatief proces
dat nooit ophoudt, en waarbij de archeoloog zelf gestalte krijgt. ‘Dit betekent niet dat
het verleden, ontologisch gezien, niet heeft bestaan. Het heeft weldegelijk bestaan. Het
is alleen nooit opgehouden te bestaan. Er is dus continuïteit tussen de processen uit het
verleden die archeologen bestuderen en het archeologische proces waarin gewerkt wordt
met de resten uit dat verleden’ (ibid.).

Materialiteit speelt in deze constructie van het verleden een centrale rol. In navolging
van Latour, Law en Callon richten de onderzoekers zich op de instrumenten, de media,
waarmee archeologen hun werk doen. Shanks, Witmore en anderen tonen hoe archeo-
logische gegevens en waarnemingen voortdurend translaties ondergaan tijdens de weten-
schappelijke praktijken en hoe daarbij het verleden gestalte krijgt. De instrumenten
waarmee men gegevens waarneemt, verwerkt, ordent en presenteert, de vertalingen van
materie en lichaam naar tekst (en andersom) maken deel uit van de uiteindelijke construc-
tie van het verleden. Met dit besef wordt gezocht naar nieuwe wijzen van presenteren en
vertalen. Zo hebben zij een Metamedia Lab opgericht, waarin nieuwe interdisciplinaire
en multimediale articulaties plaatsvinden Daarbij worden bijvoorbeeld de grenzen tus-
sen wetenschap en kunst overschreden.65 Media staan, kortom, centraal (Shanks 2007).

Symmetrical archaeology is nog niet erg bekend en haar invloed is beperkt. Ik vermoed
dat dit juist te maken heeft met die sterke focus op media. De meeste archeologen (en
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overigens ook antropologen) willen wel stilstaan bij de rol van hun eigen werk in hun
onderzoek, maar ze willen toch vooral meer weten over ‘die ander’. Hoezeer dit ook een
eigen product is. Langzaamaan krijgt de symmetrical archaeology evenwel meer bekend-
heid, met name het werk van Christopher Witmore (Zie Witmore 2006). Gezien de
relatief beperkte huidige impact, en de inhoudelijke nauwe aansluiting bij ANT, zal ik
de stroming echter niet apart opnemen in mijn eigen onderzoek. Wel denk ik dat de
groep, net als Tim Ingold en de postfenomenologie, in de toekomst nog veel interessante
ideeën en bijdragen zal leveren. 

Omwille van de overzichtelijkheid bouw ik in de volgende hoofdstukken de vergelij-
king tussen Miller en Latour stapsgewijs op. In hoofdstuk 4 kijk ik gericht naar de stand-
punten van Miller en Latour ten aanzien van materiële cultuur. Zo sta ik stil bij de
wijze waarop hun concepten materialiteit belichten. Ook verdiep ik me in hun voor-
keuren ten aanzien van bepaalde onderzoeksobjecten. Ik doe dit aan de hand van twee
gedachte-experimenten, een met fietssloten en een met prentbriefkaarten. Tot slot bekijk
ik de rol van materiële cultuur als informatiebron in beide benaderingen. Er treden
enkele opvallende verschillen naar voren. Op basis van de bevindingen betoog ik ver-
volgens dat de ideeën Miller en Latour elkaar uitsluiten. 

In hoofdstukken 5 en 6 wordt de confrontatie tussen de twee verder uitgebouwd en
verbonden aan thema’s als agency en verandering. Deze duels vinden plaats aan de hand
van balletschoenen en beerputten. Mijn keuze voor deze thema’s en casussen worden
toegelicht aan het einde van hoofdstukken 4 en 5.

Wellicht zou het vanuit filosofisch standpunt zuiverder zijn Miller en Latour te verge-
lijken aan de hand van hun eigen teksten. Op die manier zou het mogelijk zijn te blijven
refereren aan hun eigen bewoordingen en casussen. Miller en Latour hebben zelf ten-
slotte nooit uitspraken gedaan over de inbreng van fietssloten, balletschoenen en beer-
putten. Gevoed door mijn archeologische achtergrond wil ik toch graag zelf gebruik
maken van hun ideeën. Vanuit de worsteling met een concreet verschijnsel krijgt een
onderzoeker op een ander niveau zicht op de mogelijkheden en beperkingen van een
benadering. Mede op basis van deze bevindingen wil ik bepalen wat de sterke en zwakke
kanten van Miller en Latour zijn.
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