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7 Een nieuwe kijk op dingen

Er is de laatste jaren een kentering zichtbaar in het Angelsakische onderzoek naar mate-
riële cultuur. Het onderzoeksveld beschuldigt zichzelf ervan objecten over het hoofd te
zien. Door de sterke focus op betekenisgeving en identiteit zouden onderzoekers alles
reduceren tot de belevingswereld van het subject. Objecten fungeren dan slechts als de
dragers van betekenissen, identiteiten en ervaringen van mensen en hebben nauwelijks
een verklarende rol. 

Ik heb deze kentering omschreven als de roep om materialiteit. Uit mijn analyse blijkt
dat de roep om materialiteit drie aspecten bevat. Allereerst moeten de tastbare en functio-
nele eigenschappen van objecten meer in analyses betrokken worden. Ten tweede moeten
objecten, inclusief hun materiële eigenschappen, een meer verklarende rol krijgen in
onderzoek. Ten derde vinden onderzoekers het belangrijk dat men bij het benadrukken
van materialiteit niet vervalt in het essentialisme en technische determinisme dat gangbaar
was in het artefactonderzoek van voor de jaren tachtig en negentig. Om dit te voorkomen
benadrukt men dat subject en object geen opposities zijn. De strikte scheiding tussen ma-
terialiteit en mentaliteit, natuur en cultuur, zo kenmerkend voor het modernisme, wordt
losgelaten. De roep om materialiteit gaat dus feitelijk gepaard met het ontkennen van
zoiets als autonome ‘materialiteit’. Deze paradox loopt als een rode draad door het debat.

De meeste onderzoekers binnen de material culture studies juichen de veranderingen
toe. Sommige van hen rekken de grenzen van de bestaande benaderingen op, anderen
gaan te rade bij nieuwe, zoals de agency-theorie van Gell en de Actor-Network Theory.
Deze twee laatste benaderingen zijn gericht op wat dingen doen. Waar de theorie van Gell
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aansluiting vindt bij de gangbare benadering, zitten aan de komst van ANT echter enkele
haken en ogen.

Mijn onderzoek begint met de suggestie dat de komst van ANT het onderzoeksveld
op zijn kop zet. Het controversiële standpunt van ANT ten aanzien van de symmetrie
van mensen en dingen zou zich wel eens moeilijk kunnen verdragen met enkele funda-
mentele uitgangspunten van de MCS. De vraag rijst of de MCS met ANT niet het paard
van Troje heeft binnengehaald.

Er blijkt over het onderwerp nog nauwelijks expliciet discussie te zijn gevoerd. Vanuit
de gangbare benadering binnen de MCS worden de verschillen met ANT gebagatelliseerd.
ANT-bekeerlingen lijken op hun beurt niet geïnteresseerd in een discussie over hun
overstap. En dat terwijl het over zeer fundamentele thema’s gaat, zoals over de mate
waarin we het onderscheid tussen mensen en dingen moeten opgeven. Voor de ontwikke-
ling van het vakgebied is het van groot belang dat mogelijke pijnpunten geëxpliciteerd
en bediscussieerd worden. Het doel van dit onderzoek is dan ook om de concepten en de
methoden van ANT en de gangbare Angelsaksiche denkwijze met elkaar te confronteren.
Op die manier krijgen we zicht op de fundamentele vraagstukken die het thema materia-
liteit met zich meebrengt en kunnen onderzoekers bewuste posities gaan innemen ten
aanzien van deze vraagstukken.

Om de vergelijking zo concreet mogelijk te maken breng ik die terug tot een confron-
tatie tussen de ideeën van twee personen: Daniel Miller, vertegenwoordiger van de dialec-
tiek, de meest gangbare benadering in de MCS, en Bruno Latour, vertegenwoordiger
van ANT. Daarbij stel ik de volgende vragen: Op welke punten zijn de ideeën van Latour
en Miller (on)verenigbaar? Wat zijn de sterke en zwakke kanten van de twee benaderin-
gen? En in het verlengde daarvan: voor welke keuzes stelt het thema materialiteit ons? 

De vergelijking tussen de Latour en Miller, ANT en dialectiek, vindt plaats aan de
hand van drie thema’s: de rol van materiële cultuur als informatiebron, de kijk op agency
en de kijk op verandering. Deze thema’s zijn weer gekoppeld aan concrete casussen:
fietssloten en prentbriefkaarten, balletschoenen en laat-middeleeuwse beerputten. De
vergelijkingen hebben geleid tot de onderstaande bevindingen.

Dialectiek en ANT zijn onverenigbaar
Een van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek is dat de dialectische benadering
en ANT onverenigbaar zijn. Op sommige punten gaat het niet alleen om een tegenstel-
ling tussen Latour en Miller, maar tussen ANT en de gehele material culture studies. Zo
is er bijvoorbeeld een grote wetenschapstheoretische kloof.

Miller gaat in zijn interpretaties uit van het bestaan van een dialectisch wordingsproces.
Latour verzet zich juist tegen het gebruik van een dergelijk interpretatiemodel. Het komt
erop neer dat de een wil interpreteren, terwijl de ander wil beschrijven. 
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Binnen de MCS heerst de wetenschapstheoretische overtuiging dat er geen objectief
standpunt bestaat. Men beschouwt een theorie of interpretatiekader als een bril waarmee
een onderzoeker bepaalde aspecten van materialiteit heel goed kan zien en andere juist
niet. Een bril maakt interpretatie mogelijk, maar beperkt ook het blikveld. Men heeft
dus niet het doel ‘de waarheid’ te onthullen ten aanzien van de aard van materialiteit,
maar te komen tot zinnige interpretaties van de wisselwerking tussen mens en materiële
cultuur (Tilley 2006, 10-1). 

Miller is binnen de MCS trouw aan één bepaalde bril, de dialectische. Het proces van
objectification neemt in zijn onderzoeken diverse vormen aan, maar het basisidee komt
telkens in zijn waarnemingen terug. Ook gaat hij ervan uit dat hij mechanismen kan
waarnemen die voorbij gaan aan de participanten zelf en dat hij hierdoor als weten-
schapper een bepaalde (morele) taak heeft. De dialectische bril maakt daarmee deel uit
van Millers persoonlijke en ideologische kijk op hoe de wereld werkt. 

Latour (en ANT) onttrekt zich aan het gangbare (sociaal)wetenschappelijke doel ver-
schijnselen te verklaren of te interpreteren. Hij wil ‘slechts’ beschrijven, de actanten zélf
volgen, en hij denkt ook dat dit kan. In dit opzicht kunnen we Latour een naïeve realist
of een positivist noemen. En dat doet hij zelf ook (Latour 2005, 121-156). In het ver-
lengde daarvan zet Latour zich fel af tegen het idee dat de sociale wetenschapper de
morele opdracht heeft onzichtbare mechanismen en actoren te onthullen. Hij verwerpt
de gedachte dat de wetenschapper iets kan waarnemen dat actanten zelf niet kunnen zien.
Wat onzichtbaar is voor hen is onzichtbaar voor de wetenschapper (ibid., 141-156). In
dat opzicht trekt hij een vergelijking met de harde wetenschap. ‘We vragen ons toch
ook niet af wat de bestudering van de fruitvlieg voor de vlieg zelf kan betekenen? Hij is
de leraar, wij leren van hem’ (ibid., 151). 

Latour beschouwt zichzelf echter tegelijkertijd als een relativist. ‘In-formatie’ bestaat
volgens hem namelijk niet, alleen trans-formatie (ibid., 149). Zo verwerpt hij het idee
dat wetenschappelijke instrumenten, zoals teksten, diagrammen, tabellen, interview-
technieken, tele- en microscopen fungeren als een raamkozijn waardoor we de objectieve
werkelijkheid kunnen zien. Deze instrumenten zijn zelf ook mediators. En samen met
hen construeren wetenschappers objectiviteit. Dit artificiële karakter maakt de bevindingen
echter niet minder, maar juist meer ‘waar’ (ibid., 122-128, 149).

Met de komst van ANT worden de material culture studies, een interpretatief onder-
zoeksveld, geconfronteerd met een stroming die de interpretatieve werkwijze verwerpt.
De wetenschapstheoretische positie van ANT roept in de Science and Technology Studies
felle reacties op (Collins 1992, Bloor 1999, Latour 1999a). Dat ANT dergelijke reacties
niet oproept binnen de MCS heeft niet te maken met dat de positie van ANT hier min-
der controversieel zou zijn. ANT biedt blijkbaar begrippen en instrumenten die zo goed
passen in de huidige roep om materialiteit dat men de verschillen liever over het hoofd
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ziet. Dit neemt echter niet weg dat er sprake is van een diepe wetenschapstheoretische
kloof.

Het verschil tussen interpreteren en beschrijven staat echter niet op zichzelf. Het is
verweven met de wijze waarop materiële cultuur wordt benaderd. In de dialectische
benadering vervult materiële cultuur een unieke rol. Door haar onopgemerkte en triviale
karakter, ook voor mensen zelf, onthult ze het culturele proces op een manier die niet
mogelijk is via talige bronnen. Deze unieke status vormde in de afgelopen decennia een
belangrijk fundament van de MCS.

De komst van ANT, en de hernieuwde aandacht voor materialiteit, stelt deze status
ter discussie. ANT wil van geen enkele categorisering of proces uitgaan. Zij spreekt niet
over subject en object, maar over actanten. Ook als informatiebron staan menselijke en
niet-menselijke informanten op gelijke voet. Omdat men alles zichtbaar wil hebben, richt
men zich op geëxpliciteerde situaties, oftewel crisismomenten. Daarin verschaffen mensen
en niet-mensen gelijkwaardig discursieve informatie. Het bestaan van een onderzoeks-
veld dat zich specialiseert in de analyse van material culture wordt daarmee op de helling
gezet.

Het doel van ANT om alle mogelijke categoriseringen los te laten, waaronder het
onderscheid tussen subject en object, heeft ook implicaties voor het causale denken. Zo
wordt het concept agency vanuit ANT-perspectief anders benaderd dan gebruikelijk. In
het geval van de balletwereld werd in de dialectische analyse gesproken van een complexe
wisselwerking tussen zelfrealisatie en onderdrukking bij balletdansers. In het geval van
ANT is actie niet iets dat toebehoort aan een persoon, systeem of artefact, maar iets dat
voortdurend circuleert en transformeert. 

We zien dat alles met elkaar is verweven, de mate waarin het onderscheid tussen sub-
ject en object wordt losgelaten, de visie op wetenschap, de status van materiële cultuur
in onderzoek, de rol van de wetenschapper, het causale denken. In al deze gevallen
staan ANT en dialectiek lijnrecht tegenover elkaar. Omdat de material culture studies
diep geworteld is in de dialectische benadering geldt de tegenstelling op veel punten voor
het gehele vakgebied.

De komst van ANT stelt elke onderzoeker voor vragen op al deze niveaus. De be-
langrijkste is de vraag hoe ver hij of zij wil gaan in het loslaten van een scheiding tussen
subject en object. Sluiten we ons aan bij het radicale standpunt van ANT of blijven we
trouw aan de gangbare benadering van materiële cultuur? De keuze is fundamenteel en
heeft bovendien een ideologische lading. Geloof je in het bestaan van zoiets als een dialec-
tisch proces of niet? Geloof je dat de wetenschapper zich kan en moet richten op ‘on-
zichtbare’ mechanismen of niet? 
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Sterke en zwakke punten 
Voor een doordachte discussie en keuze hebben we meer concrete handvatten nodig.
Bijvoorbeeld een overzicht van de methodologische en inhoudelijke implicaties van beide
standpunten. Aan de hand van de casussen en de daaraan gekoppelde thema’s laat ik
enkele sterke en zwakke kanten van de benaderingen zien. Daarbij komen zowel metho-
dische als inhoudelijke eigenschappen aan bod. 

Allereerst de sterke kanten van de dialectische benadering. Omdat we in de dialectische
benadering uitgaan van een proces van objectification komen we snel tot doortastende
ideeën over de (sociale) inbreng van materialiteit. Hiervan hebben we bij elke casus
voorbeelden gezien. In hoofdstuk 4 zagen we hoe de ansichtkaart als fysiek object, met
een publieke en een persoonlijke kant (letterlijk de twee zijden) tegenstrijdige normen
naast elkaar kan laten bestaan. In hoofdstuk 5 werd duidelijk hoe diepgaand een ballet-
danseres wordt gevormd door haar leertraject met spitzen. Ook werd het zichtbaar dat
spitzen, als artefacten, een belangrijke rol hebben in het verwezenlijken van het ‘ideaal
van (im)materialiteit’ in het ballet. Het ideaal bleek er echter tevens voor te zorgen dat
spitzen nog worden gemaakt van (ouderwetse) materialen en hierdoor juist meer materiële
aandacht vragen van dansers dan wellicht nodig is. In hoofdstuk 6, tot slot, bood het
dialectische denkkader een unieke blik op de mogelijke sociale gevolgen van de spreiding
van de beerput in de Hollandse, middeleeuwse stad. De afvalstructuur blijkt een ideaal
instrument voor stil verzet te zijn geweest. 

Omdat we, kortom, bepaalde verbanden kunnen veronderstellen tussen de non-discur-
siviteit van objecten, processen van vervreemding, toe-eigening en subjectvorming
komen we snel tot doortastende en rijke analyses van de rol van materiële cultuur. We
kunnen daarbij zowel stabiele als instabiele situaties bestuderen en beschouwen materiële
cultuur als een unieke bron van informatie. 

Met ANT kunnen we dergelijke verbanden niet veronderstellen. Alles moet zichtbaar
zijn. We gaan op zoek naar momenten van crisis. Dit betekent dat lang niet alle onder-
zoekssituaties geschikt zijn voor analyse. Als er geen informatie te vinden is, kunnen en
mogen we er geen uitspraken over doen. In het geval van de beerputten was het bijvoor-
beeld lastig om door te dringen tot concrete relaties tussen beerputten en dagelijkse
praktijken, gewoonten en normen. Hierdoor is de analyse nogal economisch/pragmatisch
van aard. Het risico is, in dit specifieke geval, dat we alsnog vervallen in een puur functio-
nalistische denkwijze. Overigens wordt de methodische complexiteit van ANT door
Latour als waardevol beschouwd. De zorgvuldige zoektocht naar geschikt bronnen-
materiaal laat opnieuw de inbreng van niet-mensen zien, deze keer voor het uitvoeren
van succesvol onderzoek. 

Het ontbreken van een denkmodel betekent dat analyses zorgvuldig en geduldig moe-
ten worden opgebouwd. We kunnen geen sprongen maken in de interpretatie van ge-
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gevens, alle relaties moeten aangetoond. We komen dus minder snel tot verklarende in-
zichten dan met de dialectiek. Tot slot, omdat de non-discursiviteit van objecten in ANT
een hindernis is, heeft materiële cultuur niet langer een unieke en centrale plek in het
onderzoek. 

Het dialectische denken heeft ook nadelen. Zo is er sprake van een sluimerend dua-
lisme. Dit belemmert de analyse van technologische objecten, zoals de interne mechaniek
van fietssloten. Ook vallen ‘natuurlijke verschijnselen’ zoals de ozonlaag buiten ons blik-
veld. Verder zijn onze ideeën over de inbreng van materialiteit altijd gerelateerd aan dat
proces van objectification. Andere soorten inbreng krijgen hierdoor geen aandacht. Dat
een fietsslot anticipeert op de vorm van fietsenrekken, de handigheid van dieven en de
portemonnee van de fietser, en zo op allerlei manieren stabiliteit veroorzaakt, valt bijvoor-
beeld buiten beeld.

Analyses staan ook vrijwel altijd in het teken van identiteiten en daarmee in termen
van een strijd tussen structuur en agency. Op deze manier krijgen gebeurtenissen waarin
geen duidelijke bron van actie aan te wijzen is, zoals de ultieme danservaring, geen
serieuze verklarende waarde. 

In het verlengde daarvan krijgen we met het concept slechts beperkt zicht op de aard
van veranderingen. De veelvoud aan factoren die erbij komt kijken is lang niet altijd te
duiden in termen van objectification. Zo kan een ‘samenloop van omstandigheden’ of
zoiets pragmatisch als de beschikbaarheid van baksteen nauwelijks een rol van betekenis
krijgen in ons begrip van een situatie. Hierdoor ontstaat het risico dat we bij de inter-
pretatie van het hoe en waarom van verandering alsnog vervallen in een sociaal/cultuur-
reductionistische denkwijze. 

Vervolgens veronderstelt het concept objectification een relatie tussen de werking van
een object en contemporaine processen van vervreemding en toe-eigening. Deze ver-
onderstelling belemmert het idee dat dingen onverwachte performances kunnen zijn en
veranderingen kunnen initiëren. Christopher Pinney gaf als voorbeeld de Indiase afbeel-
dingen, die wat betreft thematiek en stijl totaal niet strookten met het heersende politieke
klimaat (Pinney 2005).

Tot slot blijft de notie van hybriditeit soms erg abstract. Het idee van objectification
is dat mensen en dingen door elkaar gestalte krijgen. Soms zien we dit letterlijk gebeuren.
Antropologe Andrea Pellagram bestudeert de sociale rol van papier in een kantoor in
Londen. Er zijn situaties waarin papier tijdens het gebruik een bepaald sociaal effect krijgt.
Zo komt een informele communicatie tussen collega’s tot stand door het gebruik van
(kleine, intieme) Post-It’s. Dit effect van de Post-It’s was niet van tevoren gepland. Een
dergelijke situatie laat de wederzijdse vorming van subject en object zien. 
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Er zijn echter talloze situaties waarin mensen en dingen in praktische zin weldegelijk
vooraf gaan aan elkaar. In het onderzoek van Pellagram is dit bijvoorbeeld bij het ge-
bruik van een prestigieus bedrijfslogo voor de externe post. Hier is niet sprake van een
bewustwording van het subject door de externalisatie in een object. De menselijke ge-
dachte was er duidelijk eerder. In zulke situaties blijft het proces van objectification en
het idee van hybriditeit slechts een abstracte, filosofische notie (zie ook pagina 3, hoofd-
stuk 3). Dit was bijvoorbeeld ook te zien in hoofdstuk 6. Het idee dat de beerput en de
stedelijke elite tegelijkertijd gestalte krijgen kon in concrete zin niet worden uitgewerkt
en bleef zo nogal gratuit.

ANT scoort op al deze punten juist goed. Wanneer we niet werken met denkmodellen
en categorieën worden alle verschijnselen interessant voor onderzoek. Ook onderwerpen
die voorheen in de MCS vermeden werden, zoals de ozonlaag, riolering en de interne
mechaniek van een fietsslot komen op de onderzoeksagenda. ANT breidt het spectrum
van onderzoeksonderwerpen dus uit.

In het verlengde daarvan komt materialiteit naar voren in relatie tot alle mogelijke
actanten, en niet alleen in relatie tot de constructie van (sociale) identiteiten. Zo zagen
we dat de fysieke eigenschappen van de combinatie spitzen-danseres ervoor zorgt dat het
ballet als cultuurvorm aan de theaters gebonden blijft. Een begrip als translatie geeft ons
concrete, inzichtelijke en flexibele handvatten om de inbreng van niet-mensen te duiden,
zonder dat we daarbij in termen van overkoepelende processen hoeven te denken.

Vanuit het ANT-perspectief komen we ook los van het idee dat alles deel uitmaakt
van een strijd tussen structuur en agency. Dit geeft ons meer ruimte bij onze beschrijving
van een situatie. Zo kunnen we gebeurtenissen waarin geen duidelijke bron van actie
valt aan te wijzen, zoals een ultieme danservaring, een centrale plek geven in onderzoek.
Omdat we zo’n brede blik hebben en alle mogelijke actanten ertoe doen, kunnen we
ook het hoe en waarom van veranderingen goed duiden. Bovendien, omdat de inbreng
van een verschijnsel los kan staan van grootschalige contemporaine processen krijgen we
inzicht in de performatieve rol van niet-mensen in die veranderingen. Ook zijn we met
ANT in staat om in elke situatie de hybriditeit van verschijnselen te laten zien, omdat
die in ons begrippenkader besloten ligt. 

Wanneer we de voor- en nadelen van beide benaderingen naast elkaar leggen wordt
een ordening duidelijk. Dialectiek scoort met haar focus op subjectvorming goed op
methodologisch vlak. De benadering is zeer toegankelijk voor de analyse van materiële
cultuur en levert snel een rijk resultaat. Er zijn echter scherpe inhoudelijke beperkingen.
ANT heft het onderscheid tussen subject en object zoveel mogelijk op. Hierdoor heeft
deze benadering aanzienlijk meer ruimte voor waarneming en beschrijving en scoort dus
goed op inhoudelijk vlak. Maar ANT is op methodologisch vlak duidelijk veeleisender. 
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Een nieuw perspectief 
In dit onderzoek staan de dialectiek en ANT tegenover elkaar op een manier die nog
niet eerder is gezien. Ze worden vergeleken vanuit het perspectief van de onderzoeker
naar materiële cultuur en aan de hand van meerdere concrete casussen. 

Het debat over materialiteit is op die manier verhelderd en aangescherpt en blijkt zich
ver uit te strekken. Het gaat niet alleen over de grenzen tussen mensen en dingen. Het
gaat ook over de rol die de onderzoeker toekent aan artefacten als informatiebron, over
waar de oorzaak van verandering ligt en over de mate waarin de onderzoeker gehecht is
aan de mens als onderwerp van onderzoek. Daarnaast gaat het over affiniteit met ham-
burgers en trouwringen, of met metro’s en fietssloten. En het gaat over wat wetenschap
is. Al deze strijdpunten blijken de inzet te zijn in het debat over materialiteit. 

Vervolgens hebben deze tegenstellingen tussen dialectiek en ANT met behulp van de
casussen ‘body’ gekregen. De inhoudelijke en de methodologische implicaties van de
standpunten zijn uitgetekend. Zij vormen concrete handvatten voor discussie over materi-
aliteit en dualisme. 

De confrontatie tussen ANT en dialectiek heeft ook licht geworpen op enkele diep-
gewortelde veronderstellingen in het huidige, interpretatieve onderzoek naar materiële
cultuur. We zien de implicaties van de enigszins dwangmatige focus op identiteiten en
subjectvorming. Of de onderzoeker ANT omarmt of niet, de benadering opent een
nieuw blikveld voor de MCS en kan op enkele punten verder kijken dan de dialectiek. 

Tot slot is er winst geboekt op het niveau van de casussen zelf. Zo stelt het ANT-
perspectief fundamentele vraagtekens bij de discussie over zelfbeschikking (in dit geval
van balletdansers) zoals deze nu gevoerd wordt in de sociale wetenschappen en daarmee
in de MCS. Andersom geldt dat ANT in contact is gebracht met een voorwerp uit het
domein van de kunsten. Dit is binnen de MCS nog een ongebruikelijke combinatie.
Het werk van Latour blijkt bij een dergelijk onderwerp zijn beperkingen te hebben.
Het werk van ANT-onderzoekers zoals John Law, Annemarie Mol, Peter-Paul Verbeek
en Hennion en Gomart is in beeld gekomen, wat een belangrijke stap vooruit kan zijn
voor de MCS. Deze onderzoekers richten zich op onderwerpen die goed aansluiten bij
de gangbare onderwerpen in de MCS, zoals de constructie van ervaring, van betekenis
of van het lichamelijke. 

Ook is de blik op beerputten aanzienlijk verbreed. De put als artefact staat nu centraal.
Deze blijkt op allerlei manieren actief te hebben bijgedragen aan de constructie van
lokale stedelijke netwerken. Daarbij is de gedachte geopperd dat materialiteit een on-
verwacht belangrijke rol kan hebben gehad in ontwikkelingen die hebben geleid tot wat
wij een beschavingsoffensief noemen. 

En daarmee is de cirkel rond. Want dit onderzoek is begonnen als een pleidooi voor
materialiteit. Een pleidooi om de dingen weer in hun volle omvang te zien, tegen ze aan
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te lopen, of ze over ons heen te trekken, zoals de deken in de eerste alinea van dit boek.
Paradoxaal genoeg moeten we daarbij het idee van een puur mens of ding opgeven. We
kunnen niet langer redeneren in termen van eenduidige subjectieve of objectieve bewe-
gingen, zoals een tijdsgeest, een beschavingsoffensief, technische evolutie of schaarste.
We worden gedwongen te kijken welke factoren precies op elkaar inwerken en elkaar
beïnvloeden. Daarbij hebben subject en object evenveel inbreng en zijn er feitelijk geen
grenzen tussen die twee. De hernieuwde aandacht voor materialiteit vraagt zo om een
scherp oog voor de complexiteit, lokaliteit en veranderlijkheid van wat we bestuderen. 
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