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Samenvatting

De material culture studies vormen een invloedrijk onderzoekplatform binnen de Angel-
saksische sociale wetenschappen. Historici, archeologen, antropologen en sociologen
verrichten er onderzoek naar de omgang met materiële cultuur. In de jaren tachtig en
negentig lag de nadruk van het onderzoek op de symboliek en betekenis van artefacten.
Recentelijk is kritiek ontstaan op deze specifieke focus. 

De invloed van objecten zou in de material culture studies (MCS) volledig gereduceerd
worden tot de betekenis die mensen eraan toekennen. Objecten zouden geen ‘eigen’
inbreng hebben en hun banale materiële en functionele eigenschappen zouden over het
hoofd worden gezien. Het korset representeert bijvoorbeeld Victoriaanse ideeën over
seksualiteit en vrouwelijkheid, maar hoe zit het met de techniek van het korset? Moeten
we geen aandacht hebben voor de manier waarop het korset de draagster letterlijk be-
lemmert en een specifieke lichaamstaal construeert? En kan de komst van het korset
geen onverwachte wending hebben gegeven aan het bestaande vrouwbeeld? 

Deze zogenaamde ‘roep om materialiteit’ is in de afgelopen tien jaar steeds sterker
geworden. Onderzoekers zijn op zoek gegaan naar manieren om de materiële eigenschap-
pen van dingen te integreren in het onderzoek. Men wil daarbij overigens vermijden dat
de invloed van objecten wordt teruggebracht tot hun functie. Onderzoekers proberen
te ontsnappen aan de cartesiaanse tegenstelling tussen objectivisme en subjectivisme. Een
tegenstelling die de academische wereld opsplitst in de ‘harde’ natuurwetenschappen
en de ‘zachte’ humaniora. 
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De Actor-Network Theory (ANT), afkomstig uit de Science and Technology Studies,
wordt in dat kader als veelbelovend beschouwd. Het is een benadering waarin het onder-
scheid tussen het objectieve en het subjectieve radicaal wordt opgeheven. De benadering
wordt al veelvuldig genoemd en toegepast. In dit promotieonderzoek wordt echter duide-
lijk dat de komst van ANT het onderzoeksveld volledig op zijn kop zet. Ik laat zien dat
cruciale uitgangspunten van deze benadering zich niet verdragen met uitgangspunten
van de MCS. Dit wordt binnen het onderzoeksveld nog niet of nauwelijks erkend.

Aan de hand van drie concrete casussen vergelijk ik de heersende dialectische concep-
ten en methoden binnen de MCS met die van ANT. Ik bestudeer de invloed van fiets-
sloten en ansichtkaarten op gebruikers, de versmelting van de balletdanseres met haar
schoenen, en de constructieve rol van de beerput in de laat-middeleeuwse, Hollandse stad.
Elke casus is gekoppeld aan een vraagstuk dat centraal staat binnen het artefactonderzoek:
wat is de informatiewaarde van materiële cultuur? Hoe definiëren we agency in ons
onderzoek? Hoe verklaren we ‘verandering’?

De casussen maken duidelijk dat ANT en de MCS tegenover elkaar staan in hun ant-
woord op deze fundamentele vraagstukken. ANT biedt dus een totaal nieuwe kijk op
‘dingen’. De casussen laten vervolgens van elke benadering de sterke en zwakke eigen-
schappen zien. De kracht van de dialectische benadering ligt in de doortastende en toe-
gankelijke methodologie. De onderzoeker bereikt met dialectiek sneller rijke resultaten
dan met ANT. De inhoudelijke reikwijdte, oftewel het blikveld, van de benadering is
daarentegen aanzienlijk beperkter dan die van ANT. Deze resultaten verhelderen en ver-
scherpen het debat over materialiteit. 

Tot slot wordt duidelijk dat de keuze tussen de twee denkwijzen raakt aan met per-
soonlijke en ideologische motieven. Want in hoeverre ben je bereid het idee van de mens
áchter het object op te geven? Geloof je in een puur menselijke moraal? En heb je meer
affiniteit met onderzoek naar de omgang met hamburgers of naar de invloed van een
verkeersdrempel?
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