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Wat is de rol van dingen in politieke participatie? In haar boek Material Participa‐
tion: Technology, the Environment and Everyday Publics beantwoordt Noortje
Marres die vraag met behulp van actor-netwerk theorie. In navolging van ANT
bepleit ze dat alledaagse objecten, technologie en omgevingen een cruciale rol spe‐
len in de hedendaagse democratie: ze geven actief invulling aan het ideaal en begrip
van openbaarheid. Marres stelt dat de materialiteit van participatie niet alleen van
belang is voor een goed begrip van de praktische dimensies van engagement. Mate‐
riele participatie verdient waardering als een opzichzelfstaande vorm en ideaal van
publieke betrokkenheid. In onderstaande vertaling van het nieuwe voorwoord dat
Marres schreef voor de paperbackeditie van haar boek introduceert ze dit begrip
van materiele participatie en verheldert ze de relatie tot het klassieke concept van
materiele politiek zoals onder meer ontwikkeld in ANT.

Inleiding

In het navolgende voorwoord van mijn boek Material Participation: Technology, the
Environment and Everyday Publics definieer ik het begrip dat daarin centraal staat.
‘Materiële participatie’, zo stel ik, verwijst naar een specifieke vorm van publieke
betrokkenheid waarin alledaagse materiële handelingen op de voorgrond komen
te staan. Deze vorm van engagement is op de eerste plaats een empirisch ver‐
schijnsel – een uitings- en handelingsvorm die we in hedendaagse praktijken kun‐
nen herkennen – maar tegelijkertijd stelt het de sociale en politieke theorie voor
belangrijke uitdagingen. Met deze stelling volgt mijn boek in de voetstappen van
de actor-netwerk theorie, en in het bijzonder die van door ANT beïnvloede Neder‐
landse auteurs zoals Annemarie Mol, Gerard de Vries en Hans Harbers. Deze
onderzoekers-intellectuelen opereren op het snijvlak tussen filosofie en de sociale
en culturele wetenschap. In navolging van ANT pogen zij in hun werk fundamen‐
tele theoretische kwesties te verhelderen door alledaagse praktijken empirisch te
beschrijven: wat is democratie, wat is de relatie tussen wetenschappelijke en
lekenkennis? Hoe moeten we de rol van dieren in het sociale leven begrijpen?
(Deze empirisch-filosofische benadering hebben actor-netwerktheoretici in een
aantal opzichten gemeen met andere sociologische tradities, zoals de etnometho‐
dologie en de figuratiesociologie.)

* Met dank aan Ruth Benschop en Ton Brouwers voor bemiddeling en hulp bij de vertaling.
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Op de eerste plaats verwijst ‘materiële participatie’ naar opkomende praktijken,
ideeën en initiatieven rond praktisch burgerschap, die de nadruk leggen op con‐
crete interventies in publieke problemen rond milieu, energie en gezondheid,
zoals ik in het hiernavolgende voorwoord uitgebreider bespreek. In mijn boek
bespreek ik vooral voorbeelden uit de Engelse context, om de eenvoudige reden
dat ik het merendeel van mijn onderzoek voor dit boek in Engeland heb gedaan.
Maar er zijn volgens mij ook aanknopingspunten met Nederlandse discussies
rond de participatiesamenleving en duurzaam burgerschap (en het zou zomaar
kunnen dat mijn nieuwsgierigheid naar praktijken van ‘niet zeggen, maar doen’,
die ik in mijn boek als materiële participatie aanduid, een Nederlandse inslag ver‐
raadt). Maar materiële participatie roept ook theoretische en normatieve vragen
op. In praktijken van materiële participatie wordt aan alledaagse objecten en
materiële omgevingen een hoofdrol toegekend in het faciliteren van publieke
betrokkenheid, en de vraag is of deze praktijken daarmee idealen van democratie
realiseren, en zo ja welke.
Om die vraag te beantwoorden maak ik gebruik van concepten uit de actor-
netwerk theorie (ANT), die per slot bekendstaat om de nadruk die zij legt op de
bijdrage van ‘niet-menselijke actoren’ aan het sociale leven, zoals de zware hotel‐
sleutel uit het bekende voorbeeld van Bruno Latour die ervoor zorgt dat mensen
hun sleutel netjes bij de receptie afgeven (Latour 1992; zie ook Keulartz et al.
2004). Ik stel echter dat materiële participatie de actor-netwerk theorie zelf voor
een aantal uitdagingen stelt, en dit is mede wat dit verschijnsel voor mij zo fasci‐
nerend maakt. Mijn onderzoek naar materiële participatie was zo ook een zoek‐
tocht naar de grenzen van de actor-netwerk theorie.
Een goed begrip van materiële participatie vereist naar mijn idee een verdere ont‐
wikkeling van ANT, en dit in twee opzichten in het bijzonder. Ten eerste is er de
aanhoudende vraag hoe de rol van niet-menselijke wezens in het maatschappe‐
lijke, politieke en openbare leven nu precies geconceptualiseerd moet worden.
ANT heeft de rol van niet-mensen van meet af aan weliswaar in politieke termen
geduid (Latour 1988; Law 1986), maar haar benadering van materiële politiek kan
desalniettemin incompleet genoemd worden. ANT plaatst de politieke vermogens
van niet-menselijke actoren op een specifiek niveau, en laat andere niveaus onbe‐
sproken, niet in de minste plaats dat van de ‘officiële politiek’. Hotelsleutels,
waterslakken en deurstoppers interveniëren volgens ANT in de krachtsverhou‐
dingen tussen actoren, maar de vraag of deze entiteiten daarmee ook erkenning
verdienen als politieke actoren hebben ANT’ers lange tijd gemeden. Zij creëerden
daarmee bedoeld of onbedoeld een onderscheid tussen de ‘subpolitiek’ van niet-
menselijke actoren en de ‘superpolitiek’ die we met politieke instituties en het
openbare leven associëren (Marres 2005; De Vries 2007).
Tegen deze achtergrond bezien is materiële participatie interessant voor zover
het verschillende politieke niveaus – die van praktijken, en die van democratische
idealen – met elkaar in verband brengt. Praktijken van materiële participatie refe‐
reren actief aan specifieke politieke en democratische idealen, en daarmee proble‐
matiseren ze het strikte onderscheid dat ANT maakt tussen ‘subpolitiek’ en
‘superpolitiek’. Zoals ik hieronder bespreek, zijn idealen uit bijvoorbeeld de klas‐
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sieke liberale politieke theorie duidelijk traceerbaar in praktijken van materiële
participatie.
Een andere fundamentele vraag volgt hieruit, een vraag die ik hier beslist niet zal
kunnen beantwoorden, maar die we volgens mij moeten stellen en blijven stellen.
Deze vraag richt zich op een sleutelbegrip uit de sociologische theorie, dat van de
‘functionele differentiatie’, het durkheimiaanse idee dat de samenleving onder‐
verdeeld kan worden in deelgebieden die ieder relatief autonoom zijn ten opzichte
van elkaar: de economie, de politiek, de godsdienst, de familie enzovoort. Een
minder bekende maar even belangrijke bijdrage van de actor-netwerk theorie
– naast het idee van niet-menselijke actoren – is de stelling dat de relatieve
autonomie van maatschappelijke domeinen in technologische samenlevingen
ondermijnd wordt. Een belangrijk ANT-begrip is dat van ‘hybride netwerken’,
assemblages van heterogene actoren die zich uitspreiden over verscheidene maat‐
schappelijke sectoren. Met dit begrip problematiseerde ANT tot op zekere hoogte
het domeindenken in de sociale theorie. Ze stelde dat significante maatschappe‐
lijke ontwikkelingen in de regel op het snijvlak tussen maatschappelijke gebieden
plaatsvinden, en laterale interventies met zich meebrengen: een wetenschappe‐
lijke ontdekking transformeert de economie, een nieuwe mode intervenieert in
het politiek debat, enzovoort.
Dit effect van hybridisering is ook te herkennen in praktijken van praktisch bur‐
gerschap, zoals stadstuinieren of energiebesparing: deze praktijken opereren in
zowel een politieke als sociale en economische dimensie, en resulteren geregeld in
dwarsverbanden tussen sociale praktijken en commerciële projecten en politieke
initiatieven. De actor-netwerktheoreticus Michel Callon heeft het begrip ‘interar‐
ticulatie’ voorgesteld om dit soort vervlechtingen tussen maatschappelijke domei‐
nen te duiden. Hij stelde dat de circulatie van wetenschap en technologie resul‐
teert in de vermenigvuldiging van connecties tussen economie, politiek en sociaal
leven, iets wat wederzijdse coördinatie vereist maar ook mogelijk maakt. Dit idee
van ‘interarticulatie’ is volgens mij ook goed bruikbaar om de intensivering van
laterale maatschappelijke verbanden in de verduurzamende samenleving te beschrij‐
ven.
Maar recente ontwikkelingen, niet op de laatste plaats rond materiële participa‐
tie, stellen ANT ook op dit punt voor een uitdaging. ANT erkent weliswaar de cir‐
culatie van hybriden, en de daarmee gepaard gaande grensoverschrijdende dyna‐
mieken van interarticulatie, maar op een ander niveau hebben Latour en Callon
het idee van ‘zuivere’ maatschappelijke domeinen altijd in stand gehouden.
Latour had het vroeger over ‘purificaties’ (de zuivere instituties van ‘de weten‐
schap’, ‘de samenleving’) en in zijn recente werk An Inquiry into Modes of Existence
(2013) herstelt Latour de functionele differentiatie in zekere zin weer in ere: in
dit werk bespreekt bij de logica van ‘religie’ als onderscheiden van – en irreduceer‐
baar tot – de logica van de ‘kunst’ en ‘wetenschap’ en zo verder. Materiële partici‐
patie wijst in een andere richting, namelijk die van verdere hybridisering.
In praktijken van materiële participatie worden vormen van openbaarheid en
maatschappelijke waarden gearticuleerd – groen burgerschap, duurzaam leven, de
doe-democratie, de culturele economie – die volgens mij het beste begrepen kun‐
nen worden als ‘interfaces’, als ontmoetingsplekken tussen verschillende sectoren
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en praktijken. Een goed voorbeeld is duurzame architectuur, die we kunnen
begrijpen als een ontmoetingsplek tussen ethiek, kunst, economie en wetenschap.
Door dit soort materiële omgevingen op de voorgrond te plaatsen als locaties voor
publieke betrokkenheid, wijst materiële participatie mijns inziens in de richting
van een verdere problematisering van het begrip functionele differentiatie. Je zou
kunnen zeggen, dit is de ‘grote’ problematisering waar actor-netwerk theorie een
begin mee heeft gemaakt, maar die ze nooit echt heeft doorgezet. Maar dit is een
vraag en beslist geen weet, en vereist verder sociologisch onderzoek.

Voorwoord bij de herziene editie van Material Participation: Technology,
the Environment and Everyday Publics (Palgrave, 2015 (2012))

Wat is de rol van dingen in politieke participatie? Deze vraag wordt vandaag de
dag gesteld door onderzoekers, theoretici, designers en mensen uit de praktijk die
zich op allerlei gebieden bezighouden met de betrokkenheid van het publiek.
Mensen die zich ontfermd hebben over milieukwesties als kernafval of luchtkwa‐
liteit zijn geïnteresseerd in het vermogen van natuurlijke entiteiten en andere
‘niet-menselijke’ wezens – zoals bomen en energiecentrales – om bewustzijn van
deze kwesties te bevorderen en publieken te mobiliseren. In de wereld van design,
wetenschap, kunst en techniek worden materialen met hernieuwd respect behan‐
deld, vanuit de opvatting dat het omgaan met en vervaardigen van textielstoffen,
metalen en andere specifieke materiële entiteiten tot innovatie leidt, en de ont‐
wikkeling van nieuwe technieken en nieuwe vormen van gedrag kan stimuleren.
Op het vlak van digitale technologie en media worden platformen, apparaten en
allerlei applicaties ontwikkeld met het expliciete doel om participatie te facilite‐
ren, op manieren die het engagerende vermogen van objecten naar boven haalt.
Digitale toepassingen zetten veelal dataobjecten in – zoals ‘tags’ of ‘memen’ – om
maatschappelijke betrokkenheid mogelijk te maken en te organiseren. Maar deze
benadering is vervolgens ook uitgebreid naar feitelijke objecten, die digitaal wor‐
den verbonden om ‘slimme’ vormen van betrokkenheid mogelijk te maken – zoals
in het geval van de experimentele toaster die niet alleen ‘weet’ wanneer jij je
brood geroosterd wilt hebben, maar ook wanneer anderen dat willen.1 Er bestaat
aldus een breed gedeelde overtuiging dat objecten in staat zijn – of gesteld kun‐
nen worden – om mensen te verleiden, te verrassen of wakker te schudden, en
wel op een wijze die politiek, moreel en maatschappelijk significant is. De sugges‐
tie dat er iets uitzonderlijks is aan het feit dat aan dingen een rol wordt toe‐
gedicht in participatie, kan echter ook overkomen als vreemd of kunstmatig.
Hebben immers niet alle vormen en praktijken van participatie een materiële
dimensie, en is dat niet altijd zo geweest?
Participatie van burgers in publieke zaken vindt onvermijdelijk plaats in een
bepaalde materiële omgeving, en historisch gezien zijn er een aantal typische
locaties aan te wijzen, zoals de open plek in het bos, het stadsplein of de theatrale

1 Zoals in het project ‘Addicted Toasters’ (2012) van de designer en onderzoeker Osman Haque, zie
http:// www. haque. co. uk/ addictedtoasters. php.
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architectuur van de Grieken en Romeinen die we vandaag nog altijd kunnen
bewonderen. Desalniettemin wordt participatie in het openbare leven al heel lang
in de eerste plaats geassocieerd met woorden en niet met dingen, met het speci‐
fiek ‘menselijke’ vermogen tot taal in tegenstelling tot het breder gedeelde vermo‐
gen om materie en omgevingen te manipuleren. Zoals de Britse classica Mary
Beard recentelijk heeft opgemerkt in een lezing over de ‘publieke stem’ van vrou‐
wen, worden sinds de oudheid bijzondere privileges verleend aan het sprekende
subject – degene begiftigd met talige vermogens – als de persoon die bij uitstek in
staat is tot participatie in politieke en publieke zaken. Beard stelt echter ook dat
men sinds de oudheid materiële praktijken als een ‘alternatief register’ voor poli‐
tieke participatie heeft opgevat. In het bijzonder kunnen materiële praktijken
publieke expressie mogelijk maken wanneer de taal ons in de steek laat, zoals in
de Griekse mythe van Philomela, de vrouw die weliswaar haar tong verloor, maar
‘er nog steeds in slaagde haar verkrachter openlijk te beschuldigen door haar ver‐
haal in een tapijt te weven’.2 In diverse opzichten is het dan ook absurd om te
stellen dat politieke participatie pas onlangs een materiële dimensie heeft gekre‐
gen. Maar Philomela’s verhaal suggereert ook dat sommige participatiepraktijken
meer nadrukkelijk ‘materieel’ zijn dan andere, en op een meer doorslaggevende
wijze.

Materiële participatie op waarde schatten

Alle participatiepraktijken hebben een materiële dimensie, maar ‘materiële parti‐
cipatie’ impliceert meer dan deze feitelijke omstandigheid: alledaagse materiële
praktijken worden tegenwoordig expliciet naar voren gebracht als relevante con‐
text voor publieke betrokkenheid. In mijn boek beschouw ik materiële participatie
daarom als verwijzend naar een specifieke vorm van betrokkenheid, waarbij alle‐
daagse materiële handelingen, zoals de was doen of tuinieren, verschijnen als nut‐
tige en waardevolle manieren om mensen bij zaken van publiek belang te betrek‐
ken. Vanuit dit perspectief wijst materiële participatie op een ander register van
betrokkenheid dan dat waartoe de mythische Philomela zich genoodzaakt zag. De
Griekse prinses wilde primair een boodschap uitdrukken en overdragen aan een
publiek, en met het oog hierop zette zij bepaalde materiële middelen in. Maar de
vormen van participatie die ik in mijn boek onderzoek zijn er primair op gericht

2 Zie Mary Beard (2014) The Public Voice of Women, London Review of Books, te raadplegen op
http:// www. lrb. co. uk/ v36/ n06/ mary -beard/ the -public -voice -of -women. Beard voegt weemoedig
toe: dit is ‘waarom in Shakespeare Lavinia’s handen en tong worden weggehaald’. Beards essay is
rijk aan dergelijk vernuftig commentaar, maar gaat niet in op de mogelijkheid die mijn boek aan
de orde stelt. Om de vraag van participatie in het openbare leven te beantwoorden dienen we
niet alleen de kwestie van ‘voice’ – van wat vrouwen en andere subjecten in het openbaar zeggen
– aan te snijden, maar evengoed die van de praktijk – van wat zij doen. Materieel handelen zelf
draagt ook een mogelijke vorm van participatie in zich. Mijns inziens is het niet geheel toevallig
dat de toegenomen participatie van vrouwen in het openbare leven vandaag de dag samenvalt
met een herwaardering van materiële praktijken als mogelijke locaties en vormen van publiek
handelen.
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om op materiële wijze ‘de wereld te veranderen’: zij proberen praktisch of zelfs
fysiek in te grijpen in huidige omstandigheden.
Neem bijvoorbeeld een alledaagse praktijk als ‘theezetten’: deze is in het Verenigd
Koninkrijk – en in Nederland door bijvoorbeeld de NS – ingezet om kwesties rond
energiebesparing en klimaatverandering aan de orde te stellen, in publiciteitscam‐
pagnes van bedrijven en lokale overheden.3 In dit verband hebben gadgets en
meer experimentele gimmicks zoals de ‘ecoketel’ of een ‘milieubewuste theepot’
bijzondere aandacht getrokken als apparaten die het bewustzijn kunnen helpen
vergroten en ook de betrokkenheid van mensen bij de genoemde kwesties. De
theepot wordt zo ingezet als een speels middel om mensen te laten nadenken
over de gevolgen van hun dagelijkse activiteiten voor het milieu, in termen van
energieverbruik en de ermee verbonden vervuiling, en andere ethische kwesties
rond fossiele brandstoffen. Mijns inziens roept deze – op het eerste gezicht trivi‐
ale – inzet van materiële objecten belangrijke vragen op voor ons denken over
participatie. Wij moeten de vraag stellen: zijn alledaagse dingen, technologieën en
omgevingen in staat om publieke betrokkenheid te stimuleren en te organiseren,
en zo ja, hoe? En kunnen we werkelijk stellen dat alledaagse materiële activiteiten
specifieke ‘materiële’ vormen van betrokkenheid mogelijk maken – vormen die te
onderscheiden zijn van andere vormen van betrokkenheid, zoals de symbolische
acties van protestbewegingen of discursieve participatie in publieke debatten?
Het is zeker mogelijk dat de theepot niet zal blijken te voldoen aan criteria voor
geslaagde betrokkenheid bij publieke kwesties. Desalniettemin kan een onderzoek
naar dit populaire, participatieve apparaat alternatieve eisen voor participatie in
beeld brengen, eisen die we tot nog toe onvoldoende op waarde hebben geschat.
Ik stel daarom dat we de rol van dingen in politieke participatie niet in algemene
termen moeten beschouwen, maar in plaats daarvan de specifiekere, empirische
vraag stellen hoe alledaagse materiële praktijken worden gedefinieerd en uitge‐
rust teneinde hen beschikbaar te maken als locaties of middelen voor publieke
betrokkenheid. Ik ben geïnteresseerd in de waarde van materiële praktijken als
een concrete setting en specifiek register voor publiek handelen, en het prakti‐
sche, politieke en creatieve werk dat de transformatie (of translatie) van deze alle‐
daagse praktijken tot participatieve praktijken vereist. Ik vind niet dat deze bena‐
dering noodzakelijkerwijs een kritiek of afwijzing impliceert van andere, minder
expliciete ‘materiële’ vormen van participatie, zoals publieke consultaties en de
bijeenkomsten van burgergroepen. Mijn stelling dat materiële participatie een
specifieke vorm van publieke betrokkenheid vertegenwoordigt, een die nader
onderzoek verdient, is echter wel normatief van aard. Het komt mij voor dat wij al
goed zijn uitgerust – intellectueel, empirisch, moreel – om taal en stem als regis‐
ters van publieke betrokkenheid te waarderen, maar dat we nog veel moeten leren
over de mogelijkheden die alledaagse materiële praktijken bieden voor het vergro‐
ten van betrokkenheid bij publieke kwesties. Deze praktijken maken wellicht
eigenzinnige vormen van participatie mogelijk, met hun eigen, specifieke voor‐
waarden voor succes en mislukking. Voor zover dit het geval is, is er voor sociaal
en politiek onderzoekers en theoretici werk te doen, als we materiële vormen van

3 Ik bespreek dit voorbeeld uitvoeriger in Marres (2012).
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participatie op juiste wijze willen waarderen. We moeten dan empirisch onderzoe‐
ken hoe dingen, technologieën en omgevingen in feitelijke praktijken worden
ingezet om materiële participatie mogelijk te maken, en we moeten conceptueel
uitpluizen of en hoe we materiële praktijken als vormen van publieke participatie
kunnen kwalificeren.

Het begrip materiële participatie

Aandacht voor de rol van objecten in burgerparticipatie is allerminst nieuw. In
sociale studies van wetenschap en technologie (STS) en aanverwante gebieden
staat de rol van dingen, technologie en omgevingen in politiek en democratie al
vele jaren volop in de aandacht. In deze studies, die zich laten inspireren door
diverse sociologische onderzoekstradities, zoals het poststructuralisme van
Michel Foucault en de etnomethodologie van Harold Garfinkel, heeft men onder‐
zocht hoe materiële entiteiten specifieke politieke effecten teweegbrengen en
worden ingezet voor normatieve doeleinden. Zo hebben sociologen gesteld dat
bijvoorbeeld een openbaar plein met een hellend vlak dat net te steil is voor een
rolstoel (Moser en Law 2007), of een roze scheerapparaat ontworpen om de
‘angst voor technologie’ bij vrouwen te ondervangen (Van Oost 2003), een ‘poli‐
tieke’ invloed uitoefenen. Een te steil plein sluit bepaalde categorieën mensen uit
op materiële gronden; een object als het roze scheerapparaat werkt in op onze
perceptie van genderspecifieke rollen en vermogens.
Ik wil echter stellen dat deze voorbeelden één specifieke vorm van materiële poli‐
tiek inzichtelijk maken, een waarbij omgevingen en dingen op een latente, impli‐
ciete manier inwerken op het handelingsvermogen van mensen en hun
(zelf)begrip. Deze omgevingen en apparaten spreiden hun politieke vermogens
niet in het openbaar tentoon, maar veeleer laten ze die heimelijk gelden, zonder
dat mensen hen noodzakelijk opmerken of opvatten in politieke termen: het gaat
hier om vormen van ‘subpolitiek’. De praktijken die ik als materiële participatie
aanduid getuigen van een andere manier van politiek bedrijven met objecten,
omgevingen en technologieën. Voortbouwend op het concept van subpolitiek
betoog ik dat materiële dingen ook worden ingezet om een specifieke, publieke vorm
van engagement te realiseren. In dit geval wordt aan materiële objecten, appara‐
ten en omgevingen expliciet het vermogen toegedicht participatie te faciliteren: zij
worden doelbewust uitgerust met de capaciteit om complexe publieke problemen
zoals klimaatverandering beschikbaar te maken voor praktische interventie door
gewone mensen. In de genoemde voorbeelden van het plein en het scheerappa‐
raat is materiële politiek op de achtergrond van het openbare leven werkzaam. De
dingen, apparaten en omgevingen die ‘materiële participatie’ faciliteren maken
hun politieke capaciteiten juist onmiskenbaar duidelijk: zij maken hun bijzondere
vermogen tot engagement publiekelijk kenbaar.
Door materiële participatie als een specifieke vorm van betrokkenheid te benade‐
ren wil ik een brug slaan tussen sociale studies van technologie en milieu en de
sociale en politieke theorie. Sociale studies van technologie gaan er veelal van uit
dat materiële politiek op een ander niveau werkzaam is dan dat waarop ‘abstracte’
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theorieën van participatie zich richten: van materiële politiek wordt dan gezegd
dat zij zich in de eerste plaats voordoet op het niveau van de praktijk, en derhalve
het best kan worden begrepen door middel van empirische beschrijving. Een
directe dialoog met de concepten van participatie zoals ontwikkeld in de politieke
en sociale theorie zag men veelal niet als strikt noodzakelijk. Wanneer we materi‐
ele participatie echter als een bijzondere vorm van publiek engagement benade‐
ren, is deze aanname niet langer houdbaar. Als participatie in publieke kwesties
op expliciete wijze in materiële praktijken wordt verankerd, moeten we de vraag
stellen of, en welke, theoretische idealen en aannames daarbij worden ingezet. In
het eerder genoemde geval van de milieuvriendelijke waterketel gaat de uitrusting
van de alledaagse materiële praktijk met het vermogen tot engagement gepaard
met specifieke argumenten en idealen ontleend aan de politieke theorie. Zo ver‐
wijzen blogs en brochures met ‘groene tips’ voor het duurzame huishouden niet
zelden naar het liberale ideaal van ‘involvement-made-easy’: het idee dat partici‐
patie voor gewone mensen ‘doenlijk’ moet worden gemaakt. (Dit idee heeft een
lange geschiedenis en is terug te voeren op de democratische theorie van John
Locke (Pateman 1989).) Maar materiële participatie is niet noodzakelijkerwijs
met liberalisme verbonden. Sommige initiatieven rond duurzaam leven verwijzen
naar het pragmatisme, bijvoorbeeld naar de pragmatistische logica dat ‘hoe meer
[men] investeert, hoe meer betrokken [men is]’, de gedachte dat mensen meer om
dingen geven als zij ze dagelijks gebruiken (Dewey 1955 [1908]). In deze gevallen
vindt de toeschrijving van politiek vermogen aan materiële objecten dus niet op
een ander niveau plaats dan dat van politieke idealen en concepten, maar verwijst
juist actief naar deze ideeën. Ik wil dus onderzoeken hoe middelen van materiële
participatie specifieke relaties tussen praktijken en idealen creëren.
De afgelopen jaren hebben uiteenlopende auteurs betoogd dat het onderzoek
naar materialiteit mogelijkheden opent voor wederzijds engagement tussen
wetenschap- en technologiestudies (STS) en politieke theorie (Braun en What‐
more 2010). Hoewel ik me grotendeels kan vinden in deze algemene project‐
omschrijving, bepleit ik een specifieke benadering. Onderzoek naar politieke
verschijnselen in hun materiële dimensie vereist volgens mij niet dat we een alge‐
mene ‘materialistische’ theorie van politiek of democratie poneren. Mijns inziens
moeten we ‘materie’ niet poneren als een nieuw fundament of fundamentele
dimensie van politiek of democratie. In plaats daarvan moet ons doel zijn aan‐
dacht te vestigen op de specifieke rol die dingen, technologieën en omgevingen
spelen als eigenzinnige deelnemers aan het bedrijven van politiek en democratie,
en dit sluit de participatie van andere, menselijke, sociale, technische of abstracte
entiteiten op min of meer gelijke voet niet uit (Suchman 2014). Ik bepleit daarom
een non-exceptionalistisch begrip van de rol van dingen in politieke participatie:
van mensen noch van niet-mensen kan worden aangenomen dat zij goed zijn uit‐
gerust voor politiek en participatie. Voor beide types entiteiten moeten we
nagaan hoe ze het vermogen tot politieke participatie in specifieke praktijken ver‐
krijgen.
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Ter afsluiting van dit voorwoord wil ik een paar van de politieke kwesties signale‐
ren die bij materiële participatie en de bestudering ervan in het geding zijn. Hier‐
voor heb ik aangegeven dat we nog niet weten hoe we materiële vormen van par‐
ticipatie op waarde moeten schatten, maar we kunnen daaruit niet afleiden dat er
geen vocabulaires beschikbaar zijn om de betreffende praktijken te beschrijven.
Het probleem is eerder het tegenovergestelde: er is een hele batterij aan ideeën,
normen, concepten en regels die vandaag de dag wordt ingezet om het maat‐
schappelijke, politieke en economische belang aan te tonen van de praktijken die
ik als ‘materiële participatie’ aanduid. Zo is er het vertoog van ‘gedragsverande‐
ring’, dat stelt dat het veranderen van alledaagse routines een betrouwbare en
effectieve manier biedt om mensen te betrekken in maatschappelijke projecten
voor de aanpak van publieke problemen (Shove 2003). Een verwant voorbeeld is
het al genoemde ideaal van ‘involvement-made-easy’, en de hieraan gerelateerde
formule van ‘kleine veranderingen’: deze formule stelt dat brede, maatschappe‐
lijke transformaties het beste bewerkstelligd kunnen worden door kleine aanpas‐
singen in alledaags gedrag te promoten, en dat zo’n benadering effectiever is dan
meer omvattende, ideologisch gemotiveerde pogingen om de samenleving te ver‐
anderen. In mijn boek [Material Participation] stel ik deze invloedrijke inkadering
van materiële praktijken van participatie ter discussie, en bied alternatieve
manieren om ze te beschrijven en begrijpen.
Argumenten voor kleine veranderingen en ‘makkelijke’ vormen van betrokken‐
heid impliceren vaak een kleinerend oordeel wat betreft het vermogen van men‐
sen om milieukwesties te bevatten. Zij stellen dat we onze verwachtingen moeten
verlagen, willen campagnes voor publieke betrokkenheid succesvol en effectief
zijn. Soms wordt zelfs gesuggereerd dat de formule van ‘kleine veranderingen’ het
mogelijk maakt om mensen in projecten van maatschappelijke verandering te
betrekken zonder dat een beroep op hun bewustzijn nog nodig is. Er wordt dan
geïnsinueerd dat het commitment van mensen zelf niet per se relevant of noodza‐
kelijk is voor maatschappelijke veranderingen, en soms wordt zelfs gesteld dat
politiek commitment van de zijde van alledaagse actoren een ‘obstakel’ voor
maatschappelijke verandering vormt. In zulke argumenten voor ‘kleine verande‐
ringen’ wordt het promoten van wat ik materiële participatie noem een manier
om alledaagse actoren en praktijken het initiatief te ontnemen.
Een belangrijk doel van mijn analyse van materiële participatie is om deze antide‐
mocratische implicaties te ontkrachten, en een waardering voor de normatieve
gelaagdheid van materiële participatie te cultiveren. Net als de bepleiters van de
formule van ‘kleine veranderingen’ stel ik dat we de belemmeringen die mensen
in hun dagelijkse leven ondervinden bij hun pogingen zich op publieke kwesties te
betrekken, serieus moeten nemen. Maar waar de verdedigers van wat ik elders
(Marres 2011), in navolging van Sharon Traweek, ‘de verandering van geen veran‐
dering’ (the change of no change) heb genoemd, wat mij betreft de mist in gaan, is
in hun aanname dat uit een positieve waardering van deze beperkingen automa‐
tisch volgt dat we onze verwachtingen van alledaagse participatiepraktijken moe‐
ten verlagen. Integendeel, mijns inziens ontleent materiële participatie haar
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waarde juist aan de normatieve capaciteiten van alledaagse materiële praktijken
die ze in beeld brengt: deze praktijken scheppen inzicht in nieuwe vormen van
maatschappelijke interventie en maken deze ook praktisch mogelijk.
Mijn ambitie in het analyseren van materiële participatie is dus niet alleen om een
alternatief vocabulaire te ontwikkelen voor de beschrijving van alledaagse vormen
van publieke betrokkenheid, maar ook om een pleidooi ten gunste van materiële
participatie te houden dat recht doet aan haar democratische belofte. Om de rele‐
vantie van deze praktijken goed te bevatten, moeten we bepaalde gevestigde voor‐
onderstellingen ter discussie stellen over wat ‘effectieve’ participatie inhoudt. Het
vereist bovendien van ons dat we een aantal hardnekkige gewoontes van de kriti‐
sche theorie overboord zetten, te beginnen met wat we de neiging tot afbakening
kunnen noemen: de aanname dat een normatief begrip van participatie een
krachtig theoretisch onderscheid vereist tussen legitieme en illegitieme vormen
van participatie, tussen ware en onware, sterke en zwakke vormen van publieke
betrokkenheid. In Material Participation bied ik een andere benadering. In de
geest van het empirisme – en van de actor-netwerk theorie – stel ik dat we moe‐
ten beginnen met het volgen van de circulatie van specifieke objecten, technolo‐
gieën en protocollen van participatie tussen verschillende praktijken en locaties.
Om te beginnen moeten we in alle vrijheid met deze objecten en formules meebe‐
wegen en hen volgen waar ze ons ook toe leiden (Latour 1988), om aldus te
kunnen onderzoeken welk vermogen tot betrokkenheid zij in zich dragen en
eventueel mogelijk maken. Vervolgens moet ons doel wel degelijk zijn om te diffe‐
rentiëren tussen meer en minder productieve praktijken en vormen van materiële
participatie, maar dit onderscheid maken we dan op basis van empirische
beschrijving, en niet a priori, op louter theoretische gronden. Ook in relatie tot
materiële participatie moeten we dus leren om meer waardering op te brengen
voor de specificiteit van praktijken, en mijns inziens hebben ook praktijken van
materiële participatie het in zich om ons te verrassen: zij zijn in staat om onze
aannames op losse schroeven te stellen en ons ertoe te verleiden om nieuwe
ideeën uit te proberen.
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Monsters in sociology: the wondrous
world of ANT
Irene van Oorschot, Amade M’charek,
Jaron Harambam & Ruth Benschop
This special issue explores the value of
actor-network theory (ANT) for sociology.
Using case studies, interviews, conversa‐
tions and columns we aim to provide
insight into the empirical sensibility to
practices and objects characteristic of ANT,
and to relate these to sociology. This issue
does not aim at a representation of ANT,
nor does it want to pass a final judgement
about the relationship of ANT with socio‐
logy. The aim of this issue is rather to raise
new questions, and to stimulate the curio‐
sity of our audience. What is to gain from
paying meticulous attention to objects and
practices? And – the flip side of the coin –
what does such sensibility require of us?

‘All the pieces matter’ – Latours
slowciology and The Wire
Floortje Moes
After 30 years of actor-network theory
(ANT), discussion persists over the poten‐
tial value of this type of analysis for the
social sciences. In this article, the American
tv show The Wire is used to examine what
potential insights can be gained from ANT
and what limitations are inherent within
this approach. Latours book on ANT Reas‐
sembling the Social is used to guide the ANT
analysis. Using scenes from The Wire this
article addresses key issues concerning
ANT: on agency, structure, critique, realism
and empirical sociology. It does so in order
to discover what sociology might gain from
ANT.

Lost and found in quantification: the
double life of an index in local
governance
Mandy de Wilde & Thomas Franssen
This paper examines how the ‘Normal
Amsterdam Level’ (NAP), an index
designed to gauge deprivation in a large-
scale Amsterdam neighbourhood regenera‐

tion project, acts in practice as a device
through which neighbourhoods are assem‐
bled in specific ways. By bringing these
heterogeneous entities into the NAP and
stabilizing their relations, the evaluative
tool becomes a ‘device’ that generates
‘hard’ evidence, which policy-makers can
then use to legitimize their interventions.
It is in and through the NAP that a neigh‐
bourhood can legitimately be qualified as
deprived. This assemblage is constructed
through discursive, statistic and visual
techniques in policy documents; especially
the visual presentation of these entities in
tables stabilizes their relations. The NAP
thereby becomes an ‘immutable mobile’
that can travel to other contexts. In two
vignettes, we reveal how a policy manager
uses the NAP to communicate about depri‐
vation to residents and policy partners, and
how local policy-makers use the NAP as
they experiment with bottom-up policy-
making. We argue that research on the
sociology of social policy would benefit
from material-semiotic analysis, which
enables a more complex understanding of
the life of indexes and indicators in social
policy.

Towards performance pay in education.
Translating economic knowledge into
public policy
Guus Dix
In 2010, the Dutch government decided to
invest in an experiment with performance
pay in primary and secondary education
that was eventually cancelled. In this arti‐
cle I trace the chain of translations from
economic expertise to political decision-
making that preceded the introduction of
performance pay. It is shown, first, how
economists from the Netherlands Bureau
of Economic Policy Analysis articulated a
number of problems in Dutch education.
Second, I analyze the establishment of the
‘fact’ that the use of bonuses for teachers
leads to economic growth on the long run.
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Finally, I study the authority of economic
expertise in the political domain.

The case file in action: Folding and
unfolding practices in legal truthfinding
Irene van Oorschot
Judges are decision-makers first, and
truth-finders second – but that does not
mean that a plausible and coherent account
of ‘what really happened’ is unimportant to
their practice. In this piece I aim to show
that it is necessary to take seriously the
agency of the legal case file – a centrally
important, yet often neglected ‘actor’ in
judicial work practices – in order to under‐
stand the making and unmaking of legal
truths. How does a case file manage to
speak the truth at all? How does it trans‐
port evidence? And how is it deployed in
the struggle between various accounts of
‘what really happened’ in the courtroom?
I show how, on the one hand, the case file
obsessively traces places, times and actors,
as only then it can transport pieces of evi‐
dence in legally valid ways. On the other
hand, the legal case file makes other trans‐
formations invisible: in the translation of a
conversation in the interrogation room to
a paper document, certain places, times
and actors are irretrievably lost. Not only
the facts and narratives ‘in’ the file, but
precisely these transformations – the his‐
tory that is ‘folded into’ the legal case file –
become implicated in lawyers’, judges’,
defendants’ and prosecutors’ story-telling
in court.

Time Practices: DNA and the un/
interrupted city
Martine de Rooij, Amade M’charek &
Rogier van Reekum
DNA has become part of everyday contem‐
porary life. Its role in medical and scientific
practices is ever growing and it increasingly
features as technology for the identifica‐
tion of individuals and populations.
Recently we even see DNA getting involved
in the enactment of city identities.
This article studies a remarkable collabora‐
tion between geneticists, archaeologists
and a city archivist and analyses the

reshaping of identity of the city of Vlaar‐
dingen, situated in the southwest of the
Netherlands. We follow the quest for the
‘Oer-Vlaardinger’ and examine how a DNA
match helps to undo a 1000 year distance
while simultaneously recreating it through
a chronological timeline. DNA helps to fold
and unfold time.
By situating DNA and following it in practi‐
ces it becomes clear how DNA in this case
is not so much figured as a biological
essence but rather as a technology that is
able to create temporal distance and proxi‐
mity. This article demonstrates that identi‐
ties do not have an inherent essence or
core but are relational and mediated by
technology.

Material Participation: Technology, the
Environment and Everyday Publics –
Preface to the Revised Edition (2015)
Noortje Marres
A Dutch translation of the preface of Mate‐
rial Participation: Technology, the Environ‐
ment & Everyday Publics (Palgrave 2012),
this article makes the case for a materially
sensitive approach in the social study of
participation, and discusses the contribu‐
tion of actor-network theory (ANT) to the
development of such an approach. Actor-
network theory has made a critical contri‐
bution to social and political research and
theory by bringing into view the participa‐
tion of non-humans in social and public
life. As such, ANT has also advanced our
understanding of public involvement as a
materially mediated phenomenon. Never‐
theless, we must move beyond actor-
network theory if we are to grasp material
participation and its significance for
democracy, and this insofar as ANT defined
the role of technology, things and environ‐
ments in democracy in terms of ‘sub-
politics’. ANT argues that material entities
exert an influence in public life in a latent
fashion, and as such they are said to inter‐
vene primary on the level of social and
political practice. The article proposes a re-
framing of the material dimension of poli‐
tical participation, arguing that the articu‐
lation of public engagement as a material
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phenomenon constitutes a normative
intervention not just in practice, but also
on the level of the ideals and forms of
democracy.

The political lifecycle of cow patty
Johan Oppewal
A surplus of manure of cows, pigs and poul‐
try is one of the most diehard environmen‐
tal cases in the Netherlands. Over thirty
years politicians, scientists and farmers
have been struggling with it. One may ask
how such a seemingly well-defined problem
can last for so long.
An analysis by actor-network theory (ANT)
sheds new light on this question. This arti‐
cle shows what happens to a piece of cow
dung all the way from ‘birth’ to deconstruc‐
tion in the ground. Follow the actor, says
Bruno Latour, follow the dung is what hap‐
pens here.
The ‘trip of the turd’ crosses a landscape
inhabited by a multitude of human and
non-human actors, who leave their marks
and so co-create this landscape. It is con‐
tinuously being reconstructed by political
negotiations, technical inventions and
changing farming practices.
This story on the multi-ontology of cow
dung shows complexity. Future solutions
are to be found in more attachments, in
more complexity, rather than in simple
schemes. More and more marks are needed
in the landscape in order to make the
turd’s trip a safe one.

Sociologie 2014 (10) 3/4 425



AUTEURSGEGEVENS

Stef Aupers is hoogleraar mediacultuur aan
het Instituut voor Media Studies, KU
Leuven. Zijn onderzoek richt zich vooral op
religie, spiritualiteit en complotdenken in
moderne samenlevingen en, vooral, de rol
van ICT in de transformatie van deze cultu‐
ren. stef.aupers@soc.kuleuven.be

Ruth Benschop is lector bij het Lectoraat
Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten
(Faculteit van de Kunsten, Zuyd Hoge‐
school.) Zij is wetenschaps- en techniekon‐
derzoeker. Na haar promotieonderzoek
(cum laude) naar de rol van alledaagse
instrumenten in de experimentele psycho‐
logie deed ze onder andere postdoctoraal
onderzoek naar klankkunst en de democra‐
tisering van het maken van muziek. Twee
fascinaties brachten haar naar haar huidige
werkplek: haar belangstelling voor het rijke
gebied tussen wetenschappelijke en artis‐
tieke praktijken, en haar affiniteit voor de
innovatieve methodische kanten van kwali‐
tatief onderzoek. Ze is betrokken bij ver‐
schillende onderzoeks- en onderwijsprojec‐
ten op het gebied van artistiek onderzoek,
onderzoeksdocumentatie en vragen rond
engagement en community.
ruth.benschop@zuyd.nl

Laurens Buijs is als socioloog verbonden
aan onder meer de Universiteit van
Amsterdam. Hij is in zijn werk ge??nteres‐
seerd in de vraag hoe mensen betekenis
geven aan hun identiteit in de moderne
samenleving. In zijn studie naar antihomo‐
geweld (2009) stelt hij voor om geweldsin‐
cidenten tegen homo???s als overgangsri‐
tuelen te zien waarmee jonge jongens
toegang willen krijgen tot mannelijkheid en
maatschappelijke status. Andere onderwer‐
pen in zijn werk zijn: de opkomst van
nieuwe anti-islampartijen, de ontwikkeling
van emancipatiebewegingen sinds de ???
sixties??? en typisch Nederlandse beleids‐
processen, zoals met betrekking tot homo‐
huwelijk, prostitutie- en drugsbeleid.
laurensbuijs@gmail.com

Guus Dix studeerde filosofie en sociologie
aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn
proefschrift Governing by carrot and stick.
A genealogy of the incentive onderzocht hij
de ontwikkeling van ‘de prikkel’ als onder‐
zoeksobject en bestuurstechniek vanaf het
einde van de 19e tot aan het begin van de
21e eeuw. Op dit moment is hij Lecturer in
Social Philosophy aan Maastricht Univer‐
sity. guus.dix@maastrichtuniversity.nl

Thomas Franssen is cultuursocioloog en als
postdoc verbonden aan het Centrum voor
Wetenschap en Techniek Studies (CWTS)
van Universiteit Leiden. Hij promoveert in
2015 aan de UvA met het proefschrift How
books travel. Translation flows and practices
of Dutch acquiring editors and New York lite‐
rary scouts, 1980-2009.
thomas.franssen@gmail.com

Rob Hagendijk studeerde sociologie aan de
UvA. Hij volgt de ontwikkelingen en ver‐
houdingen in de Nederlandse sociologie
sinds de jaren zeventig. In zijn proefschrift
Wetenschap, constructivisme en cultuur
(1996) worden actor-netwerk theorie
(ANT) en andere varianten van constructi‐
vistisch wetenschaps- en techniekonder‐
zoek uiteengerafeld en in een cultuursocio‐
logisch en historisch sociologisch kader
geplaatst. Recente publicaties van hem zijn
Onzekerheid troef: het betwiste gezag van de
wetenschap (Van Gennep, 2011, met Huub
Dijstelbloem e.a.) en Science and Democracy:
Making Knowledge and Making Power in the
Biosciences and Beyond (Routledge, maart
2015, ter perse, met Steve Hilgartner,
Clark Miller en anderen).
r.p.hagendijk@uva.nl

Jaron Harambam (1983) is als promoven‐
dus verbonden aan de vakgroep Sociologie
van de Erasmus Universiteit Rotterdam,
waar hij momenteel de laatste hand legt
aan zijn proefschrift dat is gebaseerd op
etnografisch onderzoek in het Nederlandse
complotdenkersmilieu. Hij richt zich hierin

426 Sociologie 2014 (10) 3/4



Auteursgegevens

op de ‘life-histories’ van complotdenkers,
de verschillende subculturen binnen dit
milieu en de door complotdenkers bestre‐
den grenzen van de wetenschap. Laatstge‐
noemd onderzoek is onlangs gepubliceerd
in The Public Understanding of Science
(2014). Zijn sociologische interesse ligt op
het empirische snijvlak van wetenschap,
religie en populaire cultuur, en hij heeft
eerder gepubliceerd over virtuele werelden
(2011) en online sociaal contact (2013).
jaron.harambam@gmail.com

Hans Harbers (1954) studeerde sociologie
aan de Rijksuniversiteit Groningen en pro‐
moveerde in 1986 aldaar aan de Faculteit
Sociale Wetenschappen op een proefschrift
over de relatie tussen wetenschap en poli‐
tiek. Sindsdien is hij verbonden aan de
Faculteit Wijsbegeerte van die universiteit.
Hij is auteur van diverse publicaties op het
gebied van filosofie van wetenschap en
technologie & samenleving, voormalig
coördinator van de aio-opleiding van de
landelijke onderzoeksschool Wetenschap,
Technologie en Moderne Cultuur (WTMC)
en tevens freelance moderator en organisa‐
tor van het publieke debat (zie: www
.hansharbers.nl). j.a.harbers@rug.nl.

Anja Hiddinga is universitair docent bij de
afdeling Antropologie van de Universiteit
van Amsterdam. Vanuit een achtergrond in
wetenschapsstudies is zij geïnteresseerd in
sociaalwetenschappelijk onderzoek naar
gezondheid, ziekte, normaliteit en disabi‐
lity. Thema’s van aandacht daarin zijn
zwangerschap en geboorte, autisme, dove
mensen en gebarentaal. Op dit moment
werkt zij aan een project waarin wensen en
verwachtingen ten aanzien van welzijn en
wonen van oudere dove mensen in Neder‐
land worden geanalyseerd. Hiddinga is
hoofdredactrice van het onafhankelijk lan‐
delijk Dovenblad Woord & Gebaar. Zij
maakt ook films, die op internationale fes‐
tivals meerdere malen bekroond werden.
h.j.hiddinga@uva.nl

Ike Kamphof is als filosofe verbonden aan
de Faculteit der Cultuur- en Maatschappij‐

wetenschappen te Maastricht. Haar onder‐
zoek richt zich op technomorele verande‐
ring (onder andere rond privacy) en de rol
van het lichaam in technologisch bemid‐
delde netwerken van samenleven. Daarbij
combineert zij een fenomenologisch per‐
spectief met etnografie. Haar laatste boek
Iedereen voyeur (Klement, 2013) bespreekt
nieuwe alledaagse structuren van toeschou‐
werschap. Zij nam recent deel aan door
ZonMW gefinancierd onderzoek naar de
identiteit van mensen met dementie, waar‐
bij zij technologische toepassingen (senso‐
ren, robotica) voor kwetsbare ouderen
onderzocht.
i.kamphof@maastrichtuniverity.nl

Amade M’charek is als universitair hoofd‐
docent verbonden aan de afdeling Antropo‐
logie van de Universiteit van Amsterdam.
Zij doet onderzoek naar forensische prak‐
tijken, forensische antropologie en ras.
Voor haar meest recente onderzoek Race
Matter: On the Absent Presence of Race in
Forensic Identification ontving ze in decem‐
ber 2013 een vijfjarig ERC subsidie.
M’charek is op dit moment PI van het pro‐
ject Sexualities and Diversities in the Making
en was eerder PI van het project Dutchness
in Genes and Genealogies. Daarnaast is ze
oprichter en voorzitter van het European
Network for the Social Studies of Forensics
(EUnetSSF) en oprichter van de seminar-
reeks Ir/relevance of Race in Science and
Society. a.a.mcharek@uva.nl

Noortje Marres is als Senior Lecturer ver‐
bonden aan de Afdeling Sociologie van
Goldsmiths, Universiteit van London. Zij
studeerde Wetenschapsdynamica aan de
Universiteit van Amsterdam en promo‐
veerde aan diezelfde universiteit op een
proefschrift over problemen van democra‐
tie in de technologische samenleving. Aan
Goldsmiths is Marres directeur van het
onderzoekcentrum CSISP (Centre for the
Study of Invention and Social Process) en
coördineert ze de Mastersopleiding in Digi‐
tale Sociologie. Material Participation was
haar eerste boek en op het moment werkt

Sociologie 2014 (10) 3/4 427



Auteursgegevens

ze haar tweede boek, over Digitale Sociologie
(Polity). n.marres@gold.ac.uk

Floortje Moes is als promovenda verbon‐
den aan de afdeling Health, Ethics and
Society van de Universiteit van Maastricht.
Eerder werkte zij als docent Wetenschaps‐
filosofie aan de Universiteit van
Amsterdam en als onderzoeker voor de
Wetenschappelijke Raad voor het Rege‐
ringsbeleid. Ze studeerde Wijsbegeerte aan
de Universiteit van Amsterdam en Con‐
flictstudies en Mensenrechten aan de Uni‐
versiteit Utrecht.
f.moes@maastrichtuniversity.nl

Annemarie Mol is hoogleraar Antropologie
van het Lichaam en verbonden aan het
Amsterdam Insitute for Social Science
Research. Ze schrijft over lichamen, tech‐
nieken, zorgen, normen, termen, talen en
eten. Op dit moment doet ze dankzij een
ERC Advanced Grant en een Spinozapre‐
mie, samen met een inspirerend team,
onderzoek naar Eating in Practice and
Theory. a.mol@uva.nl

Annemiek Nelis (1970) studeerde gezond‐
heidswetenschappen aan de Universiteit
van Maastricht. In 1998 promoveerde zij
aan de Universiteit Twente op het proef‐
schrift DNA diagnostiek in Nederland. Na
haar promotie werkte zij twaalf jaar als
docent en onderzoeker in onder meer
Engeland (Cambridge), Amsterdam (VU en
UvA) en Nijmegen (Radboud Universiteit).
In 2010 verliet zij de wetenschap om
onderzoeksmanager en later ook plaatsver‐
vangend directeur te worden bij de Onder‐
zoeksraad voor Veiligheid. Sinds 1 augus‐
tus 2014 is Nelis directeur Bewaking,
Beveiliging, Burgerluchtvaart bij de Natio‐
naal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV) van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie.

Irene van Oorschot, MSc, is vanaf 2012 als
AiO verbonden aan de afdeling Sociologie
van de Erasmus Universiteit. Haar onder‐
zoeksproject is een etnografische studie
naar het strafrecht. Ze is in het bijzonder

geïnteresseerd in het strafrechtelijk dos‐
sier, bijvoorbeeld in de vragen hoe het
epistemische toegang organiseert en tot
het ‘werkelijk gebeurde’ medieert, welke
werkpraktijken en actoren zich verzamelen
rondom het dossier, en de materiële en
temporele ‘recalcitrantie’ van dit object in
deze werkpraktijken. Haar theoretische
interesses liggen dan ook op het gebied van
kennis en waarheid – hoe worden deze
gemaakt, en hoe circuleren ze? – en op het
gebied van materialiteit – welke verschillen
maken objecten en instrumenten voor het
maken van kennis, en hoe?
vanoorschot@fsw.eur.nl

Ing. Johan Oppewal MA (1963) werkt als
redactiechef bij vakblad Boerderij, een uit‐
gave van Reed Business Media, in Doetin‐
chem. Hij volgde de Hogere Landbouw‐
school in Leeuwarden (1986) en rondde in
2014 een studie filosofie af aan Rijksuni‐
versiteit Groningen met een masterscriptie
getiteld ‘Strontologie, probleem van de
praktijk, praktijk van een probleem’. Het is
een actor-netwerktheoretische studie van
de mestproblematiek in Nederland. Bege‐
leider was dr. J.A. Harbers. Het artikel is
een uitvloeisel van de masterscriptie.
j.oppewal@chello.nl

Rogier van Reekum is postdoctoraal onder‐
zoeker aan de afdeling Sociologie van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij
neemt deel aan het Monitoring Modernity
project (ERC starting grant) onder leiding
van prof. dr. Willem Schinkel. Daar doet hij
onderzoek naar de visualisering van irregu‐
liere migratie in Europa. Rogier schreef een
proefschrift (cum laude) aan de AISSR
(UvA) over publieke en politieke debatten
rondom Nederlanderschap (1972-2008) en
publiceerde over nationalisme, burger‐
schapspolitiek, immigratiebeleid en onder‐
wijs. Hij is redacteur bij Sociologie en Krisis,
tijdschrift voor actuele filosofie.
vanreekum@fsw.eur.nl

Martine de Rooij is verbonden aan de afde‐
ling Antropologie van de Universiteit van
Amsterdam waar zij promotieonderzoek

428 Sociologie 2014 (10) 3/4




