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Waar trek je de grens tussen mensen en dingen?
Geloof je in een menselijke strijd om zelfbeschik-
king?
En heb je affiniteit met onderzoek naar de omgang
met hamburgers of naar de werking van riool-
systemen?

Het onderzoek naar materiële cultuur staat op zijn
kop. Jarenlang stond de betekenis van objecten centraal. Maar nu gaat de aandacht
uit naar hun fysieke eigenschappen. Een korset is tenslotte meer dan een symbool
voor Victoriaanse ideeën over vrouwelijkheid. Het object bepaalde letterlijk hoe
vrouwen bewogen. Er moet dus meer aandacht komen voor de ‘materialiteit’ van
dingen.
Artefact mens gaat over die recente roep om ‘materialiteit’. Volgens socioloog en
filosoof Bruno Latour kunnen objecten alleen serieus worden genomen als we
erkennen dat mensen en objecten geen tegenstellingen zijn. Zijn controversiële
Actor-Network Theory wordt steeds populairder binnen de material culture studies.
Maartje Hoogsteyns laat in Artefact mens zien dat de uitgangspunten van de Actor-
Network Theory botsen met die van het onderzoeksveld. De kloof tussen de twee
benaderingen blijkt fundamenteel en onoverkomelijk. Lezers en onderzoekers
worden gedwongen om te kijken naar hun eigen veronderstellingen over mensen
en dingen. Iedereen moet zijn positie bepalen.
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