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4 Actieve fietssloten en prentbriefkaarten

Fietssloten en prentbriefkaarten, telefooncellen, boterhammen, websites en snelwegen.
Alle objecten kunnen in principe actief zijn. Dit betekent niet dat alle objecten ook daad-
werkelijk als zodanig bestudeerd worden. Zo heeft Miller een voorkeur voor objecten
met een zekere sociale dimensie, zoals websites, autoaccessoires of Coca Cola (Miller
1994a, Miller 1998, Miller 2000). Latour houdt zich meer bezig met wetenschappelijke
en technologische actanten, zoals transportsystemen, melkzuurbacterieën of hotelsleutels
(Latour 1996, Latour 1997, Latour 1999). In dit hoofdstuk confronteer ik de denkwijzen
van Latour en Miller met twee zelf gekozen objecten: fietssloten en prentbriefkaarten.
Het is de bedoeling deze twee objecten als actieve entiteiten te beschouwen, zonder ze
daarbij te reduceren tot betekenisdragers.

De keuze voor fietssloten en prentbriefkaarten is niet willekeurig. Fietssloten zijn op
het eerste gezicht weinig betekenisvol. Ze zijn vooral praktisch van aard. Als zodanig
sluiten ze aan bij het soort objecten dat Latour gebruikt om zijn ideeën te verduidelijken,
zoals de eerder genoemde hotelsleutel (zie paragraaf De Actor-Network Theory (ANT)).
Prentbriefkaarten zijn daarentegen expliciet communicatieve spelers en liggen goed in
de lijn met Millers websites en autoaccessoires.66
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briefkaart (Dutch picture postcard), die ze verdedigde op 17 mei 2006 aan de Universiteit van Amsterdam.



Door zelf met de concepten van Miller en Latour aan de slag te gaan krijg ik op een
andere manier zicht op de werking ervan. Het biedt de mogelijkheid de aandacht te rich-
ten op andere aspecten dan degene die Latour en Miller benadrukken in hun casussen.
Bovenal worden de twee benaderingen in confrontatie met dezelfde objecten onderling
goed vergelijkbaar en komen de verschillen in aanpak scherper naar voren. De aandacht
gaat hierbij uit naar de wijze waarop de materialiteit van de objecten belicht wordt. Ook
neem ik de voorkeur van beide heren voor bepaalde artefacten onder de loep. Is deze
voorkeur een uitkomst van verschil in smaak of zijn er meer fundamentele implicaties? 

De fietssloten en prentbriefkaarten worden geanalyseerd op basis van common sense.
Dit betekent dat er voor de analyse geen onderzoek is verricht naar de objecten, maar
dat er wordt gekoerst op een bestaande, algemene consensus over hun werking. Ik sluit
hiermee aan bij de tentatieve werkwijze van Latour in, onder andere, het boek De Berlijnse
sleutel (Latour 1997). Hier laat hij in gedachte-experimenten met verkeersdrempels,
veiligheidsgordels en hotelsleutels de technosociale werking van deze objecten zien. De
experimenten tonen de kern van zijn aanpak, maar ze zijn methodisch aanzienlijk een-
voudiger dan zijn empirische onderzoek. 

Door in dit hoofdstuk gebruik te maken van tentatieve casussen kan ik de vergelijking
tussen het dialectisch denken en ANT rustig opbouwen en in fasen uittekenen. Een
tweede reden voor deze aanpak is dat het de mogelijkheid biedt de omschakeling naar de
nieuwe aandacht voor materialiteit eerst eens te ervaren in ons eigen, dagelijkse denken
over objecten. Dit is een goed beginpunt voor de meer uitgebreide casussen in hoofd-
stuk 5 en 6. Op de beperkingen en risico’s van een dergelijke tentatieve benadering wordt
aan het einde van dit hoofdstuk nog ingegaan.

Voordat ik me wend tot de actieve inbreng van de prentbriefkaart zet ik Millers en
Latours gedachten over materialiteit, subject en object nog een keer kort naast elkaar.
Daniel Miller gaat ervan uit dat een cultuur (inclusief mensen en materiële cultuur)
resulteert uit een voortdurende dialectische beweging. Processen van vervreemding en
toe-eigening wisselen elkaar af. Ze roepen tevens spanningsvelden en contradicties op
binnen een cultuur. Materialiteit is actief binnen het proces van objectification door het
onopgemerkte, non-discursieve karakter. Het maakt haar tot uniek materiaal voor de
overdracht, maar ook de creatieve omgang met (de vaak tegenstrijdige) normatieve struc-
turen in een cultuur. Miller richt zich op de wijzen waarop hierbij sociale en individuele
identiteiten tot stand komen. Binnen dit dialectische proces zijn subject en object nooit
‘af ’. Ze zijn verwikkeld in een voortdurend wederzijds ‘wordingsproces’. Ondanks dat
Miller benadrukt dat subject en object als zodanig niet goed te scheiden zijn, gebruikt
hij nog wel deze termen. 

Latour denkt niet in termen van wederzijdse wordingsprocessen. Hij gaat uit van rela-
tionele netwerken. Niets bestaat uit zichzelf, alles moet voortdurend performed worden.
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De entiteiten die al dit werk verrichten (en zowel oorzaak als gevolg zijn van de relatio-
nele netwerken) zijn hybride van aard. Om dualisme te voorkomen vermijdt Latour dan
ook de termen subject en object. Hij spreekt het liefst van actanten. 

In reactie op het sociaal constructivisme toont Latour nog wel de specifieke bijdrage
van niet-mensen aan de werkelijkheid. Zo brengt de komst van niet-mensen vaak trans-
laties teweeg, veroorzaken ze actoriële, temporele en ruimtelijke verschuivingen en bren-
gen ze stabiliteit en duurzaamheid aan in netwerken.

Nu volgt een analyse van de actieve inbreng van de prentbriefkaart vanuit Millers denk-
wijze. De materiële eigenschappen van de prentbriefkaart staan daarbij op de voorgrond. 

Actieve prentbriefkaarten

De prentbriefkaart als sociale speler
We weten allemaal hoe moeilijk het kan zijn om oude prentbriefkaarten weg te gooien.
De kaart heeft zijn taak volbracht, de groet is overgekomen. En veel meer dan een groet
is zo’n kaart vaak niet. Maar toch. Als verlengstuk van de afzender zijn kaarten net
sociale entiteiten. En die gooi je niet zomaar weg. 

Volgens Millers idee van objectification geven prentbriefkaarten en mensen elkaar ge-
stalte. Zij socialiseren elkaar waarbij noch kaart noch mens vooraf gaat aan de ander.
In de omgang met prentbriefkaarten worden mensen zich bijvoorbeeld in sociale zin
bewust van zichzelf. Als een persoon die attent is of juist niet. Als iemand die moeilijk
afstand kan doen van het verleden, of als een gepassioneerde verzamelaar. De communi-
catieve rol van prentbriefkaarten is in dit wederzijdse ‘wordingsproces’ van groot belang,
maar de materialiteit van de kaarten kan hier niet los van worden gezien. Ik noem een
aantal manieren waarop fysieke eigenschappen van de prentbriefkaart bijdragen aan de
constructie van het (sociale) subject.

De prentbriefkaart is, in vergelijking tot het menselijke lichaam een klein, handzaam
object. De kaart is te klein om door meerdere mensen tegelijk bekeken te worden en
vraagt daarmee om een één-op-één relatie. De tekstzijde van de kaart heeft in potentie
een intiem, persoonlijk karakter. De afbeelding op de keerzijde heeft daarentegen een
publiek karakter: deze kant is er om bekeken te worden en kan worden uitgestald. Prent-
briefkaarten verenigen daarmee een sociaal intieme en een publieke dimensie. Dit maakt
prentbriefkaarten in principe tot een bijzonder soort ‘sociaal materiaal’. Hoe deze eigen-
schap kan worden ingezet in de constructie van sociale identiteiten zien we zodadelijk,
bij de kerstkaart. 

De prentbriefkaart legt niet alleen een relatie tussen het publieke en private domein,
maar verbindt ook temporeel en ruimtelijk gescheiden werelden. De kaart legt letterlijk
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de weg af tussen afzender en ontvanger. Op die manier draagt de kaart, zelfs al wordt die
niet verstuurd, de potentie tot het overbruggen van tijd en ruimte in zich. Dit maakt
de kaart tot een interessante extensie van plaatsen en tijden. Prentbriefkaarten brengen
verre exotische oorden, maar bijvoorbeeld ook grootmoeders verleden letterlijk binnen
handbereik. Misschien is dit wel een van de redenen waarom ze zo fanatiek worden ver-
zameld.67 Het verzamelen van kaarten wordt als het verzamelen van de wereld of het
verleden zelf, waarbij deze onder jouw hoede tastbaar en overzichtelijk worden. 

Voor een object dat zoveel tijd en ruimte kan overbruggen, is de prentbriefkaart ove-
rigens fysiek redelijk kwetsbaar. Als men prentbriefkaarten wil bewaren zal men er voor-
zichtig mee om moeten gaan. Ze vragen om zorg. 

Als we het hebben over de temporele dimensie van de prentbriefkaart valt op dat het
niet eenvoudig te bepalen is wanneer een kaart ‘op’ is. Prentbriefkaarten kennen feitelijk
geen duidelijk fysiek en sociaal einde. Dit heeft, zoals gezegd, te maken met het feit dat
de kaart een verlengstuk is van een persoon of van het verleden. Het weggooien van
een kaart kan voelen als het onrechtmatig behandelen van degene die hem gestuurd heeft
of van de herinnering waarmee de kaart verbonden is.68 De vraag wat te doen met oude
wenskaarten en vakantiekaarten kan velen van ons dan ook ‘verscheuren’.

Dit komt doordat de kaarten vragen om nazorg. Als materieel restant van communi-
catie moeten ze worden opgeborgen, wegegooid of uitgestald (in tegenstelling tot bijvoor-
beeld een goed gesprek). Er moet door de ontvanger een keuze worden gemaakt waarbij
de boodschap van de kaart en de relatie met de afzender gewaardeerd worden. Waar
bevindt deze persoon, familie of instelling zich in de sociale hiërarchie? Wordt de kaart
kortstondig opgemerkt en op een stapeltje gegooid of drie keer overgelezen en met zorg
opgeborgen? 

We zien dus dat de fysieke eigenschappen van de prentbriefkaart invloed hebben op
het sociale weefsel (relaties, ervaringen en identiteiten) dat door de kaart wordt gegene-
reerd. Als non-discursief verschijnsel heeft de prentbriefkaart soms ook een rol in de
omgang met normatieve tegenstrijdigheden.

In onze Westerse samenleving wordt waarde gehecht en status ontleend aan het heb-
ben van een groot sociaal netwerk. Toch is het ongepast op te scheppen over de hoeveel-
heid mensen die je kent. Nu zien we met Kerstmis in veel huishoudens een lange slinger
wenskaarten hangen in de woonkamer. En we weten allemaal dat geldt: hoe langer de
slinger, hoe populairder de bewoners.

Miller benadrukt dat in de omgang met alledaagse objecten, zoals prentbriefkaarten,
sociale normen onuitgesproken gestalte kunnen krijgen. Dit zorgt er soms voor dat nor-
matieve tegenstrijdigheden binnen een cultuur toch naast elkaar kunnen bestaan. Een
slinger wenskaarten laat stilzwijgend zien dat dit gezin geliefd is, zonder dat het hierover
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hoeft op te scheppen.69 De prentbriefkaart zorgt er dus voor dat de normatieve tegen-
stelling tussen het belang van een groot en bij ieder bekend sociaal netwerk enerzijds en
de waarde die gehecht wordt aan bescheidenheid anderzijds, gehandhaafd kan worden.
Op deze wijze maakt de prentbriefkaart een contradictoire sociale realiteit mogelijk.
De materialiteit van de kaart speelt hierin een belangrijke rol. Allereerst communiceert
de slinger kaarten op een non-verbale wijze. Ten tweede hebben de kaarten een sociale
dubbelrol. Ze hebben een publieke dimensie en kunnen dus zonder schroom geëtaleerd
worden. Tevens getuigt de tekstzijde van de persoonlijke, sociale contacten van de ont-
vanger. 

Processen van vervreemding en toe-eigening zijn volgens Miller inherent aan het
wederzijdse wordingsproces van mensen en dingen. Miller beschouwt consumptie als
een proces van toe-eigening dat tegenwicht biedt aan de vervreemding die inherent is
aan de moderne, industriële massaproductie. Met deze focus wordt de prentbriefkaart
een interessant object. De kaart heeft enerzijds een persoonlijke, sociale bedoeling en is
anderzijds een massaproduct, de afbeeldingen zijn meestal standaard. Met Miller zijn we
geïnteresseerd in de manieren waarop mensen de standaard vormgegeven wenskaarten
transformeren tot een persoonlijk item. Hoe maken zij de kaart tot een object waarmee
ze iets van zichzelf geven aan de ander? 

Een lange zoektocht in de winkel naar de ‘juiste’ kaart maakt bijvoorbeeld vaak deel
uit van de verpersoonlijking van de aanschaf.70 Het ruime aanbod in kaartenwinkels
biedt hiertoe regelmatig de gelegenheid. Een andere manier om de kaart toe te eigenen
is het toevoegen van een tekeningetje aan de afbeelding op de prentzijde. De zorgvuldig
bewerkte kaart geeft vervolgens (opnieuw) gestalte aan het speciale karakter van de relatie
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(London: Thames and Hudson, 2000), of zie Papers with memory. An ethnology of the prentbriefkaart
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sociaal ledemaat van de schenker. We behandelen de kaart niet zozeer als een ‘object’ (autonoom en ver-

vreemdbaar), maar als deel van een persoon.
69 Over de sociale en symbolische functie van kerstkaarten is een artikel geschreven: Searle-Chatterjee,

M., 1993, Christmas Cards and the Construction of social relations in Britain today, in: Miller, D (ed.), Unwrap-

ping Christmas, New York & Oxford (Clarendon Press), 176-192.
70 Miller heeft onderzoek gedaan naar de relaties van mensen door winkelpraktijken te bestuderen in A

Theory of shopping (Miller 1998b). Winkelen wordt door hem onder andere gezien als een manier waarop

liefde en toewijding in het gezinsleven gestalte krijgt.



tussen de afzender en ontvanger. In het verlengde daarvan construeert de afzender een
deel van zijn/haar eigen sociale identiteit.

De toe-eigening van de standaardkaart is dus een essentieel onderdeel van de bood-
schap die verstuurd wordt en de relatie die wordt versterkt. De materialiteit van de
prentbriefkaarten, zoals hun gestandaardiseerde karakter of het ruime aanbod, is een
voorwaarde voor dit betekenisgevende proces. 

De prentbriefkaart als mediator
Latours casussen vallen uiteen in twee soorten. In zijn empirische onderzoek, zoals de
analyse van ARAMIS of van Pasteur en zijn melkzuurbacterie, volgt Latour nauwgezet
alle mogelijke betrokken actanten in hun relaties en translaties (Latour 1996, Latour
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1999). Het is de bedoeling in hoofdstuk 5 en 6 met deze onderzoeksstrategie aan de slag
te gaan. Daarnaast gebruikt Latour casussen voor de uitleg van zijn ideeën en concepten.
Hij neemt de lezer mee in een gedachte-experiment, zoals bij de hotelsleutel, en licht
zo zijn ideeën over translaties en relaties tussen actanten toe (Latour 1992, Latour 1997).
In dergelijke voorbeelden gaat Latour uit van voorwerpen met een algemeen bekende,
heldere en welomschreven functie. De analyse richt zich op de vraag wat voor werk het
voorwerp verricht in de rol van mediator. Ik gebruik deze aanpak voor de analyse van
de prentbriefkaart. 

Prentbriefkaarten hebben de taak een groet of wens aan iemand over te brengen.
Daarvoor overbruggen ze, in naam van de afzender, tijd en ruimte. Ze gaan de wereld
over met het doel intermenselijke relaties aan te halen en te onderhouden. Ze zijn
gedelegeerde aandacht. Kaart en afzender kunnen het niet alleen af: zij moeten zich ver-
binden met postbodes, postkantoren, postzegels en kaartenwinkels, een systeem van
straatnamen en huisnummers en mensen die op een vaste woonplaats verblijven. Dit
hele collectief is betrokken bij het functioneren van de prentbriefkaart.

De prentbriefkaart is niet passief. Ze is geen ‘neutrale’ extensie van de afzender. De
prentbriefkaart is een mediator: ze geeft mede vorm aan de relatie tussen twee personen.
Om te kunnen zien wat voor soort werk de kaart verricht is het volgens Latour goed
de vanzelfsprekendheid van het object te doorbreken (denk aan de crisismomenten
zoals beschreven in vorige hoofdstuk). Ik wek deze vervreemding, of het crisismoment,
op door te kijken naar de introductie van de prentbriefkaart in de negentiende eeuw. 

Op het moment dat de prentbriefkaart werd geïntroduceerd was de brief de belang-
rijkste vorm van schriftelijke communicatie tussen personen. Er waren aanzienlijke ver-
schillen tussen de twee communicatiemiddelen. Gezien de beperkte afmetingen van de
kaart moest de boodschap relatief kort zijn waardoor vaak de toon verschilde van de
boodschap in een brief. Bovendien was de inhoud van een kaart ook voor ‘anderen’ te
lezen. Dit zorgde ervoor dat prentbriefkaarten weinig geschikt waren voor formele alswel
voor intieme correspondentie. De teksten op prentbriefkaarten kregen een gestandaar-
diseerde strekking. Het betrof meestal een groet, berichtgeving over het weer, bericht-
geving over de omgeving, dan werd er geïnformeerd naar de gezondheid en tot slot de
eindgroet (Philips 2000, 12-13). De inhoud was oppervlakkiger en informeler dan in
brieven (ibid.).71 De typische vormgeving van de kaart zorgde (en zorgt) er voor dat
kaarten anders geschreven en ook gelezen werden dan brieven. 
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Schrijver en lezer werden en worden door een kaart dus op een andere manier bij
elkaar betrokken dan door een brief. Het is hierbij belangrijk te beseffen dat de kaart niet
een reflectie is van een reeds bestaand aspect van een sociale relatie. Intermenselijke
relaties bestaan niet uit zichzelf, maar moeten ‘gedaan’ en ‘gemaakt’ worden. De middelen
waarmee ze ‘gedaan’ worden zijn tevens het resultaat. De prentbriefkaart is zo’n relatie.

Door zijn ‘nieuwe’ eigenschappen kwam er met de prentbriefkaart aan het einde van
de negentiende eeuw een nieuw technosociaal collectief tot stand. Het werd voor veel
mensen gemakkelijker sociale contacten op afstand, bijvoorbeeld met familie, te onder-
houden. Ook betekende het dat mensen die door een gebrek aan taalonderwijs niet in
staat waren officiële brieven te schrijven nu ook schriftelijke correspondentie konden op-
zetten. Een korte, gestandaardiseerde, informele tekst kregen veel mensen nog wel voor
elkaar (ibid.). Zo ontstonden er geheel nieuwe (techno)sociale netwerken. 

De materialiteit van de prentbriefkaart grijpt dus in. Zij is echter ook relationeel van
aard. Dit blijkt uit het contrast tussen haar temporele eigenschappen in de negentiende
eeuw en tegenwoordig. Een kaart heeft tijd nodig om afstand te overbruggen. Deze ver-
traging heeft invloed op de aard van de informatie die we ermee uitwisselen. Zo hande-
len we gesprekken over de dagelijkse boodschappen eerder af door de (mobiele) telefoon
dan met behulp van een kaart. Wanneer we tegenwoordig voor een kaart kiezen geven
we blijk van doordachte aandacht. 

In de beginjaren van de prentbriefkaart (eind negentiende eeuw) was dit anders. De
post bood de enige mogelijkheid tot het corresponderen over een afstand. Op sommige
plekken werd de post wel vijf keer per dag afgeleverd. De kaart was door het oppervlak-
kige en informele karakter het snelste communicatiemiddel op dat moment. Het was dan
ook niet ongebruikelijk dat iemand ’s middags per kaart aangekondigde dat hij ’s avonds
wat later thuis zou zijn (ibid.). De temporele dimensie van de prentbriefkaart beïnvloedt
de boodschap en daarmee de wijze waarop mensen bij elkaar betrokken worden. De
prentbriefkaart is dus actief en veranderlijk. 

De actieve rol van de prentbriefkaart heeft overigens niet alleen betrekking op mensen
en hun onderlinge communicatie, maar ook bijvoorbeeld op de relatie tussen de ont-
vanger en zijn huis. Opeens blijkt een studentenkamer geen geschikte plek te hebben
om mooie kaarten uit te stallen. 

Twee soorten materialiteit: wordingsproces versus netwerk
In beide verhandelingen is duidelijk te zien dat prentbriefkaarten een eigen, unieke, con-
struerende positie innemen in de wereld. Prentbriefkaarten worden niet gereduceerd tot
representaties van betekenis of van een achterliggende sociale werkelijkheid. Ze zijn zélf
actief. Automatisch komen daarbij materiële eigenschappen van de kaarten naar voren. 
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Er is echter een belangrijk verschil in benadering van de kaarten. In de dialectische
analyse speelt de prentbriefkaart een rol in de wording van mensen. In de omgang met
de kaarten worden we ons op een specifieke manier bewust van onszelf als sociale perso-
nen. De materialiteit van de kaarten wordt vanuit deze sociale ‘wording’ bekeken: de
kleine omvang vraagt om persoonlijk contact, de afbeelding creëert de mogelijkheid tot
een publiek, de fysieke kwetsbaarheid vraag om zorg, de standaardafbeelding om toe-
eigening. Ook ervaren we kaarten als de fysieke verlengden van hun afzenders. Het is
in relatie tot hun rol als sociale spelers dat de eigenschappen van de kaarten dus naar
voren komen. Daarnaast is er nog de meer algemene invloed van materialiteit, namelijk
het tastbare, bescheiden, non-verbale karakter, dat de mogelijkheid geeft tegenstrijdige
sociale normen te integreren.

Binnen de ANT-analyse wordt de kaart niet uitsluitend gerelateerd aan een dergelijk
wordingsproces. Uiteraard is ook hier de prentbriefkaart een communicatiemiddel en
daarmee een sociale speler. De eigenschappen van de kaart worden echter niet zozeer in
relatie tot sociale ‘wording’ naar voren gehaald, maar in relatie tot ’n handelingsprogram-
ma: het overbrengen van informatie en het versterken van contact. Door te kijken naar de
introductie van de prentbriefkaart en door vergelijking met andere communicatiemidde-
len worden vervolgens bepaalde specifieke eigenschappen naar voren gehaald. 

De materialiteit heeft dan niet alleen consequenties voor een subject, maar voor allerlei
verschillende actanten. Zo ontstaat er in de negentiende eeuw een slecht-geschoolde-
negentiende-eeuwer-met-schriftelijk-netwerk, maar ook een nieuwe vorm van communica-
tie, zoals sms-en en chatten dat tegenwoordig zijn, en daarmee andere soorten (techno)
sociale netwerken. Ook brengt de kaart op dit moment, in vergelijking tot de telefoon, een
meer aandachtige en duurzame vorm van contact tussen mensen tot stand. Tot slot laat ze
een ontoereikendheid zien van een studentenkamer. De werking en eigenschappen van de
prentbriefkaart komen in ANT dus niet aan het licht uitsluitend tegen de achtergrond
van een menselijk wordingproces, maar in relatie tot een heterogeen scala aan actanten. 

Dit verschil in benadering is terug te voeren tot de basisconcepten van Miller en
Latour. Miller legt de nadruk op de totstandkoming van subject en object. Hij erkent
weliswaar dat mensen en dingen niet los van elkaar te begrijpen zijn, maar spreekt nog
steeds in termen van subject en object. Dit is een veelzeggende keuze, omdat we hier-
door alles analyseren in relatie tot de beweging tussen deze twee.72 In het verlengde daar-
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van wordt ook materialiteit vooral geplaatst in de wisselwerking tussen een subject en
een object en gekoppeld aan de (in dit geval sociale) constructie van een subject.

In ANT worden de begrippen subject en object, mens en ding vermeden. Met een
term als actant wordt de hybriditeit van entiteiten benadrukt. De wederzijdse ‘wording’
van subject en object staat hierdoor niet a priori centraal. Dit wil overigens niet zeggen
dat we dit wordingsproces nooit meer in beeld krijgen, maar het is niet het uitgangspunt
voor een analyse. We krijgen hierdoor andere soorten materialiteit te zien. 

Ondanks het feit dat in beide benaderingen materialiteit op de voorgrond staat heb-
ben zij dus een zeer verschillend uitgangspunt. Voordat ik uitspraken doe over de impli-
caties van dit verschil (zijn de benaderingen wel of niet compatibel?) kijk ik naar de
actieve rol van fietssloten. Deze keer begin ik met Latours denkwijze.

Actieve fietssloten 

Fietssloten als mediators
Er gaat in Nederland weinig boven het hebben van een goede, solide fiets. Fietsen is ge-
zond, het biedt mobiliteit en maakt je minder afhankelijk van andere vormen van vervoer.
Maar er komt een moment dat je je fiets even ergens achter moet laten. En dan is er
een probleem. Want hoeveel voorbijgangers kunnen een goede fiets, zonder slot, laten
staan? Autovrije binnensteden, een vlak landschap, veel fietspaden, het dure openbaar
vervoer, maar ook drugsproblematiek, anonimiteit en arme studenten maken de verleiding
tot het meenemen van de fiets groot. En dus moet er hulp worden ingeschakeld. 

We breiden het netwerk uit met fietssloten. Aan fietssloten wordt de taak overgedra-
gen de fiets te bewaken. Dit delegeren aan niet-mensen brengt, net als bij de sleutelhan-
ger, een actoriële, temporele en ruimtelijke verschuiving met zich mee. In combinatie
met mijn fietssloten kan ik gaan en staan waar ik wil en tegelijkertijd mijn fiets veilig
stallen. Mijn fiets is op zijn beurt een onaantrekkelijk fort geworden. Er is een hybride
ontstaan (ik + fiets + fietssloten) met nieuwe eigenschappen. 

Maar niet alleen ik en mijn fiets (en mijn fietssloten) veranderen. De actieprogramma’s
van alle mensen in de stad veranderen. Het merendeel laat nu namelijk mijn fiets staan.
Niet zozeer door moreel besef, maar omdat het ze te veel tijd en moeite kost om hem
mee te nemen. Grijpgrage stedelingen veranderen in keurige stadsbewoners. Dat mensen
en dingen geen essenties zijn wordt nu opnieuw duidelijk. Een zogenaamde menselijke
of sociale deugd als ‘respect voor andermans eigendom’ is gedelegeerd (en verplaatst)
naar de fietssloten en is daarbij radicaal van karakter veranderd. Een mooi voorbeeld van
translatie. 

Om eigenaren, fietsen en potentiële dieven op één lijn te krijgen, verricht de materia-
liteit van fietssloten veel werk: er moet op de eigenschappen en wensen van velen geanti-
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cipeerd worden. De sloten moeten eenvoudig mee te nemen zijn en voor de eigenaar
gemakkelijk open en dicht kunnen. En ze moeten betaalbaar zijn. Tegelijkertijd moeten
ze moeilijk opengaan voor potentiële dieven. De ketting of beugel is dus te dik om snel
door te zagen en het slot te complex om zomaar open te krijgen. Bovendien moeten ze
flexibel en/of smal zijn, zodat ze door gaten en kieren van lantarenpalen en fietsrekken
kunnen en de fiets vastgezet kan worden. In het ontwerp van de fietssloten zitten de
eigenschappen van al deze actanten besloten. Doordat het fietsslot fysiek anticipeert op
al deze actanten ontstaat er een stabiele situatie. Het vormt een technosociaal compromis
tussen de anderen. Het is echter niet zichtbaar dat het fietsslot dit werk verricht. We
zien alleen gestalde fietsen en brave stadsbewoners. 

De sloten functioneren overigens niet op zichzelf. Net zoals de prentbriefkaarten
kunnen zij alleen binnen een netwerk functioneren. Dat beroepsdieven twijfelen bij de
aanblik van een fiets met drie sloten komt doordat ze bij een poging tot diefstal betrapt
en bestraft kunnen worden. Fietssloten functioneren binnen een netwerk van normen
ten aanzien van eigendom en diefstal, wetten en gedragscodes, patrouillerende politie-
agenten, registratienummers en fietsenrekken.

Met het idee van het fietsslot als medi-
ator in het achterhoofd sta ik stil bij een
juridische discussie over de zogenaamde
lokfiets. Een artikel in nrc.next (maandag
8 januari 2007) bericht: ‘De rechtbank
in Dordrecht legde de 32-jarige Oran B.
vorige week een half jaar gevangenisstraf
op. Hij had in 2006 een fiets meegnomen
die de politie speciaal had klaargezet,
zonder slot, op een druk punt en met een
paar posterende agenten in burger op
afstandje. Oran B. was in de val gelopen.’
‘Vorig jaar keurde de rechtbank het laten
stelen van fietsen onder regie van de
politie nog af. Er was volgens de rechter
sprake van strafbare uitlokking’ (Jensma
2007).

Het is een interessante vraag. Roept
de lokfiets ‘slecht’ gedrag op? Wanneer
we het fietsslot weghalen uit het netwerk
veranderen de actieprogramma’s van alle
betrokkenen. Ligt de oorzaak van het on-
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gewenste gedrag dan inderdaad bij de politie-actie, of ligt de schuld toch bij de morele
inborst van de dief? Deze vragen brengen ons terug bij de discussie over de moraliteit
van dingen (zie subparagraaf Enkele punten van controverse in hoofdstuk 3).

Het blijkt dat de rechter de eerste keer oordeelde dat ‘niet is gebleken dat de verdachte
ook zonder tussenkomst van de politie een fietsendiefstal zou hebben gepleegd’. Iets
dat de tweede keer, bij Oran B., anders werd ingeschat. Deze verdachte had al meerdere
malen vastgezeten voor fietsdiefstal. Dat de discussie over de morele dimensie van fiets-
sloten nog niet is beslecht blijkt uit het feit dat er tevens gemeenten zijn waar het ver-
boden is de fiets onafgesloten te laten staan. Er kan een boete van 25 euro op staan
(Jensma 2007).

Fietssloten: het onderscheid tussen binnen en buiten
Zo handig en noodzakelijk als fietssloten zijn, we hebben geen innige band met ze. We
ervaren ze vooral als functioneel. Dit betekent vanuit Millers standpunt echter niet dat
we hun inbreng moeten reduceren tot deze efficiëntie. Wat we beschouwen als handig
en functioneel is tenslotte afhankelijk van wat we waardevol vinden (Miller 1987, 118).
Een vork lijkt misschien handig, omdat die ervoor zorgt dat we niet met onze vingers
hoeven te eten en dit hygiënischer zou zijn. Deze ideeën over ‘handig’ en ‘schoon’ zijn
echter voor een belangrijk deel historisch gegroeid en sociaalcultureel bepaald. Een appel
eten we tenslotte wel met onze handen en in veel delen van de wereld wordt eten met
de handen niet gezien als ‘vies’ of ‘ongepast’. Dit betekent dat ook objecten die op het
eerste gezicht vooral functioneel lijken deel uitmaken van culturele processen en subject-
vorming. 

Fietssloten werpen een fysieke drempel op rond datgene wat als iemands persoonlijk
bezit wordt beschouwd. Deze functie hangt samen met heersende ideeën en praktijken
over wat eigendom is, maar ook over anonimiteit en sociale controle. Als cultureel frame
bestendigen fietssloten (of ontbrekende fietssloten) dergelijke heersende normen.

Voor de meeste mensen is de aanwezigheid van fietssloten op straat vanzelfsprekend.
Vaak wordt hun bestaan pas opgemerkt wanneer ze ontbreken. Een onafgesloten fiets
roept de vraag op of de eigenaar ervan af wil, of dronken is. Geen weldenkend mens laat
zijn fiets onbeheerd achter. Toch zijn er nog dorpen waar mensen hun fiets niet afsluiten.
De onafgesloten fiets is hier een onmiddellijke aanwijzing (cue) voor het bestaan van
andere sociale codes. Toeristen worden zich plots op een specifieke manier bewust van
zichzelf, bijvoorbeeld als een typisch stadsmens, of als iemand die verlangt naar die ‘goede
oude tijd’. 

Fietssloten brengen door hun functie een specifiek onderscheid teweeg tussen binnen
en buiten. Wanneer we onze fiets ergens op slot zetten bevinden we ons in een ruimte
waar het niet vanzelfsprekend is dat ieders eigendom gerespecteerd wordt.
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Tegelijkertijd draagt het op slot zetten bij aan het ontstaan van deze ruimte. Door hun
functie veroorzaken fietssloten vanzelf een binnenwereld en een buitenwereld. Soms
eindigt ‘binnen’ aan de dorpsgrens. In andere gevallen reikt de grens tot aan de voordeur
of zelfs tot in het trappenhuis. 

Spanningen met betrekking tot de grens tussen binnen en buiten kunnen in de om-
gang met fietssloten tot stand komen of ervaren worden. In een dorp dat overspoeld
wordt door toeristen, kunnen dorpelingen hun ongenoegen hierover beleven tijdens het
telkens op slot moeten doen van de fiets. ‘Zonder al die “vreemden” zouden we onze
fietsen niet hoeven af te sluiten.’ Op die manier kan ook de idylle van het ouderwetse,
vertrouwde dorpsleven onverstoord blijven bestaan. De fysieke handeling van het ver-
grendelen van de fiets brengt een eigen identiteit teweeg, van de dorpeling ten opzichte
van de toerist. 

Dezelfde handeling kan voor iemand in de stad juist een ervaring van vrijheid en on-
afhankelijkheid teweegbrengen. Alles en iedereen bevindt zich er op fietsafstand. Het
rondfietsen in de stad, van huis naar werk naar vrienden, en het telkens opnieuw moeten
afsluiten van de fiets, kan het gevoel opwekken onderdeel te zijn van een actieve, drukke
omgeving waarin ieder zich moet zien te redden.

De voorkeuren van Miller en Latour
Ook deze keer lukt het met beide benaderingen de inbreng van het onderzoeksobject naar
voren te halen. Er is echter opnieuw een verschil in de benadering van materialiteit. Nu
gaat het om de gedetailleerdheid waarin materialiteit belicht kan worden. Dit hangt
samen met de voorkeur van Latour en Miller voor bepaalde onderzoeksobjecten.

Sluimerend dualisme
In het onderzoek van Miller en van de MCS is veel aandacht voor de rol van alledaagse
objecten. Technologieën, zoals fietssloten, worden echter weinig bestudeerd. De indexen
van een aantal toonaangevende boeken (Büchli 2002, Miller 1998, Graves-Brown 2000)
of van Journal of material culture laten uiteenlopende alledaagse objecten zien: auto’s,
kano’s, radio’s, kleding, calypso-muziek, landschap, hamburgers, interieur, tuinen en
Post-It briefjes. Meer technische objecten, zoals snelwegen, fietssloten en rioolsystemen
komen aanzienlijk minder voor. Dit gebrek aan interesse is waarschijnlijk deels een gevolg
van onderzoekstradities en preoccupaties binnen de antropologie. Deze hangen, volgens
mij, echter weer samen met een sluimerend dualisme in de antropologische en Milleri-
aanse denkwijze. Om dit uit te leggen kijk ik eerst naar wat Miller zegt over de relatie
tussen functie en vorm van objecten.

In Artefacts as categories schrijft Miller dat mensen, als een onderzoeker ernaar vraagt,
meestal functionele verklaringen geven voor de aanwezigheid van objecten (Miller 1985,
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51-55). In veel gevallen verwijst de naam van het object ook direct naar zijn functie,
zoals ‘bierfles’ of ‘frituurpan’ (Miller 1987, 116). Toch sluiten bij de meeste objecten de
functie en de vorm slechts gedeeltelijk aan.73 Zo laat Miller zien in Material culture en
mass consumption dat de vormenrijkdom van glazen flessen niet in verhouding staat tot
hun simpele functie als vloeistofcontainer (Miller 1987, 115-118). Een dergelijke mis-
match tussen materialiteit en functie nodigt vaak uit tot sociaalwetenschappelijk en
betekenisgericht onderzoek. Door de levensloop van het object, in dit geval de glazen
fles, nauwgezet te bestuderen en het gebruik van het object binnen verschillende groepen
en contexten, wordt de mate van variatie alsnog verklaarbaar (Miller 1985). 

Objecten waarbij vorm en functie wel nauw aansluiten, zoals machine-onderdelen en
fietssloten, moeten echter ook in relatie tot hun sociaalculturele context begrepen worden.
Functionaliteit en culturele betekenis zijn tenslotte niet te scheiden. Het voorbeeld van
de vork illustreerde deze gedachte. De meeste onderzoekers binnen de MCS delen de
bovenstaande opvatting.

Toch zijn objecten waarbij vorm en functie grotendeels samenvallen, veelal ‘technische’
voorwerpen, minder in trek voor antropologisch onderzoek. Dit komt doordat er in de
antropologie en door Miller op een ander niveau weldegelijk nog een onderscheid wordt
gehanteerd tussen materialiteit en cultuur. Men maakt namelijk een onderscheid tussen
artefacten en natuurlijke verschijnselen (Miller 2005a, 12, Miller 2005b, 2). De eerste
groep objecten wordt gezien als een externalisatie van mensen, de tweede groep niet.
De eerste groep is dus onderdeel van het proces van objectification, de tweede niet.74

Miller onderscheidt daarmee mensdingen en dingdingen, door mensen geconstrueerde
materialiteit en een van mensen onafhankelijke, autonome materialiteit. De antropoloog
is als menswetenschapper voornamelijk geïnteresseerd in die eerste groep. De tweede
groep wordt ondergebracht in het domein van de harde wetenschappen, zoals de biologie
of natuurwetenschappen.

Terug naar de fietssloten. Fietssloten hebben een actieve rol omdat ze een non-dis-
cursieve omgang mogelijk maken met spanningen rondom thema’s als bezit en sociale
controle. De functie van het fietsslot, het bewaken van ons bezit, is hiervoor verantwoor-
delijk. Materiële eigenschappen, zoals de grootte, de flexibiliteit, de zwaarte en de mecha-
niek van het fietsslot komen daarbij niet afzonderlijk in beeld. Ze staan allemaal in het
teken van die functie. 

Vanuit het onderscheid tussen natuurlijke en culturele materialiteiten heeft het ook
weinig zin in te gaan op deze afzonderlijke eigenschappen. De interne mechaniek van
een fietsslot anticipeert vanuit dit perspectief namelijk vooral op logische causale relaties.
Zij is weliswaar een artefact, maar zij is volledig afgestemd op technische en natuurweten-
schappelijke wetmatigheden als aandrijving, wrijving, gewicht en zwaartekracht. De
(culturele) mensenhand is weliswaar te herkennen in het rationeel, objectief en mecha-
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nisch willen benutten van deze wetmatigheden. Maar de finesses van het mechaniek zelf
bieden verder weinig interessants, juist omdat die deze wetmatigheden volgen. Concepten
als zelfrealisatie, vervreemding en toe-eigening zijn dan ook moeilijk te gebruiken voor
de analyse van een dergelijk mechaniek. 

De actieve materialiteit van fietssloten blijft in de dialectische analyse dus beperkt tot
hun functie. Dit in tegenstelling tot de Latouriaanse analyse. Hier gaat het technische
deel van het fietsslot wel open. Met hem wordt duidelijk dat ook de afzonderlijke tech-
nische elementen van fietssloten een sociale realiteit tot stand brengen (en andersom). 

Latour maakt dan ook in principe geen onderscheid tussen artefacten en ‘natuurlijke
dingen’. We zagen al dat hij ook natuurwetenschappelijke feiten en verschijnselen, zoals
melkzuurbacteriën of het gat in de ozonlaag, als technosociale constructies beschouwt.75

Vanuit deze denkwijze zijn technologie en natuur net zo goed interessante onderwerpen
voor de sociale wetenschapper. Hierdoor biedt de Latouriaanse denkwijze betere hand-
vatten voor het openen van een technologische black box.

De retoriek van Latour 
De Latouriaanse denkwijze blijkt succesvol bij het inventariseren van het werk dat het
fietsslot verricht. Activiteit en materialiteit vallen prachtig samen. Het fietsslot past dan
ook goed in het rijtje van de retorisch slim gekozen casussen van Latours gedachte-
experimenten. Het heeft net als verkeersdrempels, veiligheidsgordels en hotelsleutels
(Latour 1997) het doel gedrag van mensen te veranderen. Het blijkt dat Latours gedachte-
experimenten vaak betrekking hebben op dingen die een dergelijke disciplinerende
werking hebben. De beoogde translaties zijn bij deze niet-mensen in het ontwerp inge-
schreven. Latour richt zich verder op dingen waarbij de taak concreet en eenduidig is,
zowel voor de onderzoeker als voor de participanten.

Er zijn ook actanten die niet een dergelijk eenduidig actieprogramma hebben.
Iedereen is het erover eens wat een fietsslot doet, maar hoe zit dit bij een bed, een bijbel
of een kerstboom? Hoe gaat Latour om met dingen die minder eenduidig zijn of waarbij
onenigheid bestaat over het actieprogramma? En hoe zit het met objecten die in een
nieuwe context terechtkomen? Hun materialiteit is dan niet langer uitsluitend de uit-
komst van het oorspronkelijk bedachte actieprogramma. Bovendien zijn er talloze ob-
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jecten die het resultaat zijn van minder doordachte productieprocessen en behoeften. In
dat geval is het ook minder duidelijk wat de beoogde effecten zijn van een object en wat
de gevolgen zijn van de komst ervan.

De geschetste problemen en beperkingen hebben voor een belangrijk deel te maken
met het karakter van het gedachte-experiment. Hierin bekijken we objecten op basis van
common sense. Deze voorbeelden werken alleen als de functie van het ding voor iedereen
duidelijk is. Dit is echter geen noodzakelijke voorwaarde voor het normale empirische
onderzoek van Latour. In dergelijk onderzoek is ruimte voor onduidelijkheid. Sterker
nog, ANT richt zich bij uitstek op situaties van verwarring, zoals de onderhandelingen
tijdens de ontwerpfase van een nieuw transportsysteem, of de twistpunten binnen een
wetenschappelijk onderzoek (Latour 1996, Latour 1997, 190-251, Latour 2005). Op
zulke momenten verandert een project, wetenschappelijke ontdekking of technologie
nog voortdurend van gestalte. Ook wordt gekeken hoe een verschijnsel verandert per
context (Akrich 1992, Akrich 1993). Er is dus binnen ANT weldegelijk ruimte om ook
minder eenduidige actanten of actieprogramma’s te bestuderen. 

Het is wel zo dat Latour weinig onderzoek heeft gedaan naar objecten die een duide-
lijke rol hebben in de symbolische of culturele sfeer. Gericht op de constructie van
wetenschappelijke feiten of technologische innovaties bestudeert hij weinig trouwringen,
hamburgers of autoaccessoires.76 Een voorbeeld van een ANT- onderzoek naar een niet-
technologisch artefact is het onderzoek van archeoloog Michael Shanks naar de werking
van griekse aryballoi, ceramische parfumflesjes (Shanks 1999). Helaas wordt in dit onder-
zoek in zeer beperkte mate de materialiteit van het artefact naar voren gehaald. Shanks
richt zich vooral op de figuratieve decoratie van het object. Hierdoor wordt de aryballos
toch weer een soort betekenisdrager. Een ander voorbeeld is het werk van Hennion en
Gomart over de beleving van muziek en drugs (Gomart en Hennion 1999).77 Ook hier
geldt echter dat de onderzoekers de tastbare eigenschappen van niet-mensen nog weinig
in de analyse betrekken. Hier is dus nog werk te verrichten.

De grenzen van het gedachte-experiment 
De tentatieve casussen hebben hun beperkingen. Ze zijn geschikt als illustratie van enkele
concepten van Latour, maar laten slechts een deel van zijn ideeën en aanpak zien. Boven-
dien blijft de keuze voor objecten en situaties beperkt: alleen objecten met een eenduidig
actieprogramma zijn geschikt. Binnen deze marges zien we echter overtuigende voor-
beelden van de relatie tussen materialiteit en activiteit van niet-mensen. 

Ook voor Millers benadering heeft de aanpak zijn beperkingen. Daarmee doel ik op
het feit dat materialiteit, in Millers denkwijze, op ongemerkte en onaangevochten wijze
haar werk doet. Deze werking is slechts beperkt traceerbaar zonder informatie over de
concrete praktijken en bredere context waarin objecten gebruikt worden. De werking
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van materiële cultuur, zowel bij prentbriefkaarten als fietssloten, blijft hierdoor wat specu-
latief en schetsmatig. We zullen zien dat de finesses en rijkdom van zijn benadering
duidelijker naar voren komen in de meer uitgebreide casestudies in hoofdstuk 5 en 6. 

Ondanks de beperkingen van de gedachte-experimenten vormen ze een noodzakelijke
stap in het ontvouwen van de tegenstellingen tussen Latour en Miller. In de volgende
hoofdstukken wordt duidelijk dat de verschillen tussen Miller en Latour zich uitstrekken
tot uiteenlopende fundamentele thema’s binnen het huidige onderzoek naar materiële
cultuur. De gedachte-experimenten zorgen ervoor dat ik de confrontatie rustig en
stapsgewijs kan opbouwen en dat we niet meteen in een woud van thema’s belanden.
Bovendien bieden ze een goede ingang om op zoek te gaan naar een antwoord op de
vraag of de twee benaderingen elkaar wel of niet uitsluiten.

ANT en de dialectiek sluiten elkaar uit
Er zijn duidelijke verschillen tussen ANT en de dialectiek in de benadering van materia-
liteit, en in het verlengde daarvan in de voorkeur voor bepaalde objecten. Zij komen
voort uit het feit dat Latour het idee van hybriditeit veel verder doorvoert dan Miller.
Miller maakt nog steeds gebruik van de termen subject en object. Latour niet. Ook maakt
Miller nog een onderscheid tussen artefacten en natuur en Latour niet. 

Juist door dit onderscheid lijken Miller en Latour elkaar op enkele punten goed aan
te vullen. Met Miller duiken we in de wederkerige relatie tussen subject en object, terwijl
we met Latour kijken naar het bredere, heterogene netwerk. Ook in hun keuze voor
objecten lijken Latour en Miller ieder een domein voor hun rekening te nemen. Miller
richt zich op alledaagse, onopvallende doch sociaal en cultureel geladen artefacten, terwijl
Latour meer gericht is op technologieën en wetenschappelijke feiten. 

Veel onderzoekers combineren de twee benaderingen dan ook. Sonja Windmüller
gaat in haar proefschrift over negentiende-eeuws afval en afvaltechnologieën uit van een
cultureel proces van betekenisgeving. Daarbij laat ze met Latours aanpak zien dat de
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actieprogramma’s van objecten, zoals afvalemmers of vuilophaalwagens, op een zeer con-
crete en specifieke manier vorm geven aan de werkelijkheid (Windmüller 2004). In haar
werk vullen de ideeën van Latour en het idee van een cultureel proces elkaar mooi aan.
Ook in de bundel Materiality, onder redactie van Miller, zien we dat auteurs Latours op-
vattingen combineren met meer gangbare benaderingen (zie bijvoorbeeld Meskell 2005).

Toch wil ik in dit proefschrift niet te gemakkelijk uitgaan van een dergelijke eclectische
werkwijze. Een benadering is niet alleen een toolbox waar we slechts die instrumenten uit
nemen die ons bevallen. De werkwijzen van Miller en Latour zijn verbonden met ideeën
over hoe de wereld in elkaar zit, wat wetenschap is (en moet zijn), hoe we met data om-
gaan. We zagen dat hun standpunten op een aantal cruciale punten verschillen. Kunnen
we zomaar voorbij gaan aan het feit dat zij zeer verschillende termen gebruiken (subject/
object versus actanten) en aan het feit dat zij artefact en natuur wezenlijk anders definië-
ren? Voor een antwoord op deze vragen vergelijk ik de benaderingen van Latour en Miller
op een abstracter niveau, namelijk in relatie tot materiële cultuur als informatiebron.

De rol van materiële cultuur in onderzoek
Voor Miller ligt de kracht van materiële cultuur in haar bescheidenheid. Zij onthult aan
de onderzoeker culturele processen die we nooit met interviews of tekst kunnen achter-
halen. Zij is sterker verbonden met onuitgesproken en gewoontegetrouwe praktijken dan
talige bronnen en toont ons aspecten van een samenleving die we op een andere manier
niet zouden kunnen zien. Mensen zijn zich van vele culturele normen nu eenmaal niet
bewust. Talige informatie neemt in Millers werk dan ook vaak een secundaire positie in
(Miller 1985, Miller 1994).

Miller ziet geen problemen in het bestuderen van de rol van objecten in situaties waar-
in zij door mensen als vanzelfsprekend en triviaal worden beschouwd. Om erin door te
dringen maakt hij gebruik van het idee van objectification. Door te denken in termen
van vervreemding, toe-eigening en culturele contradicties wordt de onzichtbare, actieve
rol van objecten toch inzichtelijk. Met behulp van deze interpretatieve handvatten kan
de onderzoeker waarnemingen doen die aan de participant voorbij gaan.

Binnen ANT wordt in principe geen gebruik gemaakt van dergelijke overkoepelende
interpretatiemodellen (zie paragrafen De Actor-Network Theory (ANT) en Een vergelijking
tussen Miller en Latour). Dit is zelfs het voornaamste uitgangspunt in onderzoek. Het
verklaart de voorkeur binnen ANT voor crisissituaties. Zonder interpretatief model is
het werk dat actanten verrichten in een stabiele situatie niet goed te zien. Als iedereen
zijn plek kent en zijn werk doet is het netwerk onzichtbaar (oftewel black boxed), niet
alleen voor de participant, maar ook voor de onderzoeker. In tegenstelling tot Miller gaat
Latour ervan uit dat actanten zelf het beste weten wat, hoe en waarom ze iets doen
(Latour 1999b, 19). Als onderzoeker moeten we van deze kennis leren (zie ook hoofd-
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stuk 7 van dit onderzoek). Latour blijft dus ‘trouw’ aan de informatie die participanten
verschaffen. Overigens kunnen participanten in ANT van alles zijn, mensen, dingen,
teksten, wereldbeelden of planten. In dat opzicht zijn mensen en niet-mensen gelijk-
waardige informatiebronnen. Het hoeft dus ook niet alleen maar om talige informatie te
gaan. Wel moet de informatie altijd zichtbaar en dus expliciet zijn. 

Materiële cultuur neemt hierdoor in ANT niet de unieke positie in die het binnen
de MCS heeft. Latour erkent dat dingen de neiging hebben zich uit de waarneming van
mensen terug te trekken, maar deze verhullende eigenschap is voor de onderzoeker juist
een hindernis. De werking van een ding moet concreet aanwijsbaar zijn om in het onder-
zoek betrokken te kunnen worden. Dit probleem kan worden opgelost door het in een
crisissituatie voor te stellen, waardoor de black box zich opent (Latour 2005, 79-82). 

Op het eerste gezicht lijken Latour en Miller nu nog steeds complementair. Bij Miller
kunnen we blijkbaar het beste naar een stabiele situatie kijken en bij Latour juist naar een
crisismoment. Wat op het eerste gezicht misschien alleen een methodisch verschil lijkt,
hangt samen met tegengestelde opvattingen over hoe de wereld werkt en wat wetenschap is.

Miller veronderstelt dat de wisselwerking tussen vervreemding en toe-eigening gestalte
geeft aan mens en materiële cultuur en besloten zit in hun praktijken. ANT weigert zo’n
proces als uitgangspunt te nemen voor onderzoek. Met het ontzenuwen van subject en
object wordt alles relationeel. Niets is dus vanzelfsprekend of onvermijdelijk. We kunnen
dus ook een proces als objectification niet veronderstellen. Natuurlijk zal een dergelijke
dynamiek soms bestaan en invloed hebben op hoe mensen en objecten handelen, maar
dit is niet a priori het geval. Daarmee wordt het hanteren van dit proces als interpretatie-
model onmogelijk.

Vanuit ANT is het denken in een dergelijk proces of model zelfs onwetenschappelijk,
een teken van intellectuele luiheid (Callon 2005, 16). Het is een verdoezelende onder-
zoeksstrategie die ervoor zorgt dat een onderzoeker de complexiteit en weerbarstigheid
van zijn waarnemingen relatief gemakkelijk kan gladstrijken (Latour 2000, 110-111,
Latour 2005, 147-148). Voor de dialectische benadering is objectification echter een over-
tuiging over hoe de wereld werkt. Dit betekent dat deze twee benaderingen wezenlijk
andere ideeën hebben over wat ze waarnemen. 

Een pleidooi voor confrontatie
Miller erkent dat ANT zich distantieert van dialectisch denken (Miller 2005, 12).78 Toch
ziet hij zelf geen onoverkomelijke tegenstelling. Vanuit zijn standpunt is het niet onjuist
te streven naar het samenbrengen van de ideeën. Een van de argumenten die hij hiervoor
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aanvoert is dat hij een onderscheid maakt tussen zijn concepten op een filosofisch niveau
en zijn werkwijze op het empirische, etnografische niveau. Juist op dat laatste niveau
denkt Miller weldegelijk goed te kunnen samenwerken met ANT (ibid.). 

ANT maakt echter geen onderscheid tussen een filosofisch en empirisch niveau. Het
radicale, niet-dualistische denken zit besloten in de begrippen waarmee empirische
situaties beschreven worden. Het wordt zelfs gezien als een voorwaarde voor de sociale
wetenschap. Naar mijn idee hebben de MCS met ANT dan ook een zeer fundamentele
vorm van zelfkritiek binnengehaald. ANT wil af van interpretatiemodellen en verwerpt
daarmee het dialectische proces als uitgangspunt voor onderzoek. Ook op filosofisch
niveau. Daarmee ontkent ANT een cruciaal fundament van de huidige MCS. 

Zo bezien sluiten de benaderingen van Miller en Latour elkaar uit. Dit zou betekenen
dat we in onze zoektocht naar materialiteit een keuze moeten maken. En dat is op een
bepaalde manier onfortuinlijk. Beide benaderingen zijn tenslotte waardevol en bieden
een kans materialiteit aan het werk te zien. Meestal gaan onderzoekers dan op zoek naar
manieren om de benaderingen toch te combineren en te komen tot een consensus. Ik
houd hier echter een pleidooi voor de onverzoenlijkheid. 

Zoals gezegd heb ik moeite met het gebruiken van wetenschappelijke methoden en
theorieën als toolbox. Door slechts datgene uit een theorie te halen wat hem of haar
bevalt gaat de onderzoeker voorbij aan de verwevenheid van theorie en empirie. Hij of
zij onttrekt zich zo aan de beperkingen (de horizon) van de denkwijze, maak ook aan
de nuance en rijkdom ervan. Ik zou willen pleiten voor een meer holistische kijk op
wetenschappelijke benaderingen. Een van de gevolgen hiervan is dat we soms moeten
concluderen dat benaderingen elkaar niet verdragen, zoals in het geval van ANT en
dialectiek. Maar laten we dit vooral zien als een kans. Ik denk namelijk dat we veel kun-
nen leren van een stevige confrontatie tussen de benaderingen. Temeer omdat deze tot
nu toe nog nauwelijks heeft plaatsgevonden.

Voor Miller is het belangrijk dat de dialectische benadering in staat is mee te buigen
met nieuwe bewegingen. Zo bewijst die zijn kracht en duurzaamheid. Miller lijkt er dus
weinig belang bij te hebben de dialectiek met behulp van ANT op de helling te zetten.
Een poging tot samenwerking is voor hem veel interessanter. Toch kan een confrontatie
hem iets opleveren. Door de ogen van ANT kunnen de sterke en zwakke punten van
de dialectische benadering in kaart worden gebracht. We nemen de dialectiek al enkele
decennia als uitgangspunt, maar wat is de reikwijdte? Wat zijn de beperkingen? En wat
zijn de belangrijkste merites? Een duel zou onderzoekers dwingen opnieuw te kiezen voor
deze benadering, met alle voors en tegens. Dezelfde winst is te behalen voor de mensen
die zich juist volledig hebben bekeerd tot ANT. Vanuit deze hoek wordt nauwelijks de
moeite genomen een gedegen vergelijking te maken met de gangbare, dialectische benade-
ring. Terwijl het toch belangrijk is te weten wat onderzoekers met de overstap naar ANT
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hebben gewonnen en hebben moeten opgeven? Pas dan is er sprake van een doordachte
keuze. 

Ik pleit er dan ook voor van de gelegenheid gebruik te maken dialectiek en ANT
tegenover elkaar te plaatsen. Dat zijn op dit moment de twee meest dominante stromingen
binnen de hernieuwde aandacht voor materialiteit en ze sluiten elkaar uit. Alleen al vanuit
retorisch oogpunt is het interessant een duel tussen de twee te organiseren. Bovendien
komen zo de implicaties van de hernieuwde aandacht voor materialiteit in beeld. Want
wat staat er eigenlijk allemaal op het spel? Hoever moet het roer om en waarom? En wat
geven we daarbij op? 

Agency en verandering, balletschoenen en beerputten 
In zekere zin is de keuze tussen Latour en Miller een kwestie van overtuiging. Ofwel de
onderzoeker neemt aan dat er zoiets bestaat als een dialectisch (of een ander overkoepe-
lend) proces dat gestalte geeft aan mens en materiële cultuur, of niet. Aan de hand van
twee casussen onderzoek ik de methodische en inhoudelijke voor- en nadelen van de
Milleriaanse en Latouriaanse denkwijze. Uiteraard zijn die op zichzelf weer verweven met
ideologische standpunten. Een dergelijk overzicht biedt echter meer concrete handvatten
om (ook op ideologisch niveau) tot een keuze te komen

Ik analyseer twee situaties vanuit een Milleriaans en een Latouriaans oogpunt: de
hedendaagse, Nederlandse balletwereld en de Hollandse laat-middeleeuwse stad. Daar-
binnen richt ik me op twee thema’s: agency en verandering. Beide thema’s zijn belang-
wekkend voor het onderzoek naar materiële cultuur, maar veranderen mogelijk van
inhoud door de hernieuwde aandacht voor materialiteit. 

Het thema agency staat al enkele decennia op de agenda van het sociaalwetenschappe-
lijke onderzoek naar materiële cultuur. Zoals gezegd werd het begrip geïntroduceerd om
de zelfbeschikking van mensen mee aan te duiden (en het belang ervan aan te tonen).
Op dit moment wordt echter niet zozeer de positie van het subject en het individu
belicht, maar van de objecten en hun materialiteit. De lading van het begrip agency
schuift mee. Ook objecten hebben opeens iets in te brengen. Sommigen, zoals Alfred Gell,
spreken zelfs over de agency van dingen. Tegelijkertijd mogen objecten niet als determi-
nistisch worden gezien en vervalt de scheiding tussen subject en object. We moeten pro-
beren om niet-dualistisch naar het thema agency te kijken. 

Welke gestalte neemt agency aan in een Milleriaanse en een Latouriaanse analyse?
Wat zijn de sterke en zwakke punten van beide benaderingen ten aanzien van dit thema?
In het volgende hoofdstuk probeer ik het thema te ‘tackelen’ aan de hand van een be-
staande discussie over agency in de balletwereld. Daarbij is materialiteit opnieuw het
uitgangspunt van de analyse. 

Het thema ‘verandering’ raakt, net als het thema agency, aan ideeën over causaliteit.
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Zij komt specifieker voort uit mijn achtergrond als archeoloog. In onderzoek naar histo-
rische artefacten zijn processen van verandering en continuïteit van belang. Het onder-
werp wordt in antropologische theorievorming nogal eens over het hoofd gezien. De
tweede confrontatie tussen Miller en Latour spitst zich toe op de vraag hoe we vanuit
hun niet-dualistische visies ‘verandering’ verklaren. Met welke benadering slaag ik hierin
het meest overtuigend? Hiertoe analyseer ik de komst en spreiding van beerputten in de
laat-middeleeuwse Hollandse stad. 

De twee voorwerpen, balletschoenen en beerputten, dagen ieder een benadering uit.
Zoals gezegd worden de ideeën van Latour niet vaak gerelateerd aan voorwerpen die
zich in de rituele, religieuze of kunstzinnige sfeer bevinden. De analyse van materialiteit
in de balletwereld zal voor zijn benadering een noviteit zijn. Bij de beerputten is het
andersom. Deze meer technologische artefacten stellen de rekbaarheid van de Milleriaanse
benadering op de proef. Om de beurt is een van de benaderingen dus in het voordeel. 

Tot slot heb ik besloten niet van tevoren al criteria vast te leggen aan de hand waarvan
ik de benaderingen beoordeel. Het zal interessant zijn om te zien welke sterke en zwakke
punten van Miller en Latour uit de analyses naar voren komen. Zo ontdekken we vanzelf
de strijdpunten in het huidige debat over materialiteit.
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