Wetenschaps- en
techniekonderzoekers,
waar ïs de geest gebleven? 1
G e r a r d de V r i e s

Vanaf de Verlichting hebben filosofen de gedachte uitgedragen dat er een fundamenteel verschil gemaakt moet worden tussen enerzijds de sfeer van de kennis, het
menselijk bewustzijn, de rede, en de mens als een wezen dat door al dit fraais wordt
gekarakteriseerd., en anderzijds de wereld van de dingen, de natuur, de feiten. Een
kapitale fout, aldus sommige wetenschaps- en techniekonderzoekers: zó wordt de
verdeling van taken en activiteiten van mensen en dingen a priori vastgelegd, in
plaats van deze empirisch onderzoekbaar te maken. De filosofen ontnemen ons
daarmee bij voorbaat het zicht op de verwevenheid van wetenschap, techniek en
maatschappij, en op de rol van artefacten in het samenleven.1
De verlichtingsfilosofie is daarom door een aantal van deze wetenschapsonderzoekers de deur uitgezet. Over 'objectiviteit', 'rationaliteit1 of 'autonomie' wordt
niet meer gesproken; 'geest' en 'bewustzijn' zijn besmette woorden uit een ver verleden geworden. Epistemologische en taalfilosofische vragen die een paar honderd
jaar lang de ingang voor vraagstukken rond kennis vormden, zijn van de onderzoeksagenda afgevoerd. De vrijgekomen ruimte wordt gevuld met filosofisch onbevangen empirisch onderzoek Of met 'empirische filosofie', wat in de praktijk op
hetzelfde neerkomt: casusbeschrijvingen verluchrigd met commentaar (Mol 2000).
Ai gauw konden degenen die deze weg kozen opmerkelijke successen melden.
De missing masses van de samenleving zijn ontdekt! Ook artefacten doen aan politiek!
De samenleving bestaat niet uit mensen en dingen, maar is een collectief van quasiobjecten, hybriden of cyborgs, een netwerk van octants (Latour 1994; Winner 1989;
Haraway 1991)! Een lange reeks empirische studies heeft verdere inhoud gegeven
aan deze gedachten. In het empirisch onderzoek naar wetenschap, samenleving en
techniek bleek epistemologisch agnosticisme - en soms misschien ook wel onwetendheid - vruchten af te werpen (De Vries 1995).
Na deze empirische successen is de gedachte opgekomen dat er niet alleen
nieuwe empirische ideeën over wetenschap, techniek en samenleving nodig zijn.
Ook de traditionele ethische en politieke theorieën die zich exclusief op redelijke
mensen richten, zouden moeten worden vervangen. Nieuwe noties van ethiek en
politiek zouden ruimte moeten maken voor het verdisconteren van de actieve rollen
die niet-mensen spelen, voor de agency van 'dingen'.
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Echt uit de verfkomt dat nieuwe evenwel niet Er wordt over een nieuw vocabulaire
- 'that attends to the materialities and practicalities of care' - gesproken, maar de auteurs laten na hun suggestie uit te werken. Dat in de 'zorgethiek' het antwoord gevonden kan worden is ondertussen onwaarschijnlijk: in dat soort ethiek, dat vooral in katholieke kringen op enthousiasme mag rekenen, gaat het immers om zorg van mensen
onderling, waarbij ervan uitgegaan wordt dat - in elk geval bij priesters - bekend is wat
daaronder mag worden verstaan. Als niet dat soort zorgethiek is bedoeld, is nadere uitleg wenselijk. Wat houdt de stelling dat voedsel geen 'instrument' maar "op zichzelf
voorwerp van verlangen en 'medium van zorg' is nu precies in? Moeten we ons wellicht
voorbereiden op een behandeling van een bord spinazie langs de lijnen waarop de katholieke theologie over wijn en ouwel spreekt? Sauve qui peut!
Mis. Uiteindelijk hebben we helemaal geen theorie nodig, zo stellen Harbers,
Mol en Stollmeyer maar een nieuw genre, het 'etnografisch verhaar. Dat levert
echter al evenmin de gewenste opheldering. Op welke manier en 'm welk opzicht
maken feitelijke etnografische verslagen lezers 'gevoeliger'? En wat gaan lezers die
gevoeliger gemaakt zijn vervolgens doen?
Het is nuttig de suggestie die hier gedaan wordt te vergelijken met een gedachte
die in de ethische literatuur van de afgelopen twintig jaar ruim. bediscussieerd is: het
gebruik van literaire werken binnen het ethische en politieke debat. Degenen die
dit bepleit hebben, leveren expliciet een antwoord op de gestelde vraag (Booth
(1988), Nussbaum (1990), Rorty (1989), Williams (1993)), en in h u n voetspoor ook De
Vries (1993) en - Boenink (2000). We kunnen die gevoeligheid uitleggen in termen van
een uitbreiding van ons - menselijk - vocabulaire die het resultaat is van het lezen
van literaire werken. Zo'n verruimd vocabulaire kan ons bijvoorbeeld attent maken
op vormen van geweld die ons eerder ontgingen en ons zo tot 'betere mensen' maken, dat wil zeggen: tot mensen die nieuwe verantwoordelijkheden op zich kunnen
en willen nemen. Is die - wat het mensen/dingen-onderscheid betreft weinig radicale - positie hier beoogd? Vast niet. We mogen aannemen dat er iets bedoeld wordt
dat verders trekkend is, want aan de genoemde literatuur gaan de auteurs voorbij. 5
Vragen als deze, die duidelijker kunnen maken waarin de bijdrage van
het wetenschaps- en techniekonderzoek aan normatieve problemen zou kunnen
bestaan, worden niet alleen niet beantwoord, maar ook niet gesteld. Harbers, Mol
en Stollmeyer gaan de discussie niet aan, maar kiezen voor bescheidenheid. Zij leveren slechts een pleidooi voor etnografische 'verhalen waarin de rol van dingen
voor het voetlicht wordt gebracht. Daarbij blijft het. Op de kwesties die centraal

stonden in het publieke debat rond het incident in het Groningse verpleegtehuis
komen zij niet meer terug. Het lot van een tekst is in handen van de lezers, heet het
in Molspleidooi voor 'empirische filosofie' (Mol 2000, 21). Kennelijk menen de auteurs dat dit diepe inzicht hen ontslaat van het nemen van verantwoordelijkheid
voor standpunten die zij innemen en. voor het werkelijk aangaan van de discussie
met de tradities die zij bekritiseren. Zij spelen kiekeboe: ze zeggen iets, om snel
weer te verdwijnen.
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Na het succes van het wetenschaps- en techniekonderzoek als empirisch programma, duiken nieuwe vragen op nu normatieve kwesties aan de orde komen. Het lijkt
mij tegen de achtergrond van het soort vragen dat het artikel van Harbers, Mol en
Stollmeyer oproept, nuttig om nog eens te kijken naar de denkbeelden die de Verlichting en de filosofische traditie die daarop volgde ons hebben gebracht. Een vergeiijking met gedachten die toen zijn geformuleerd, kan ons duidelijker maken wat
er nieuw is aan de inzichten die wetenschaps- en techniekonderzoekers formuleren,
en ook wat in de loop der tijd uit het zicht is verdwenen.
We openen daarom het filosofisch prentenboek. De natuurwetenschap van de
zeventiende eeuw bracht een nieuw wereldbeeld, voort dat gebaseerd is op een
ontologisch onderscheid tussen wat Descartes resexterisa en rescogitans noemt. Als er
ergens in de geschiedenis van het denken een fundamenteel onderscheid gemaakt is
tussen 'mensen' en 'dingen', dan is het hier. Mensen onderscheiden zich vanuit dit
gezichtspunt bezien van dingen en dieren door hun cognitie, door hun vermogen
om de wereld van de dingen te representeren. Na deze twee sferen onderscheiden te
hebben, komt Descartes echter voor het probleem te staan hoe de geest begrippen
kan vormen die de wereld van de dingen correct weergeven. Dat de wereld in kennis
gerepresenteerd kan worden, is voor hem vanzelfsprekend. Descartes is (uiteindelijk, het kost een omweg via God) een realist. De vraag waar hij voor komt te staan is
hoe kennis en illusie kunnen worden onderscheiden (Alquié 1966).
Descartes ging er net als het alledaagse moderne verstand vanuit dat er een wereld van objecten gegeven is waarover wij, mensen, kennis kunnen trachten te verwerven. Die gedachte wordt aan het einde van de achttiende eeuw echter weer ter
discussie gesteld. Er dient zich dan een tweede filosofische revolutie aan in het werk
van Kant.
Kant bestrijdt het realisme niet: inderdaad, zo denken moderne mensen doorgaans over de wereld. Kant betoogt echter dat dit realisme filosofisch onbevredigend
is. Het leidt namelijk - of nu de rationalistische weg van Descartes of de empiristische weg van Berkeley wordt gevolgd - tot scepticisme over het bestaan van de wereld buiten ons, een scepticisme dat alleen door een beroep op God zou kunnen
worden weggenomen. Dat is voor Kant geen verdedigbare uitweg. Het realisme dat
Descartes tot metafysica had verheven is filosofisch gesproken - laten we maar zeggen - 'naïef/
'
Hoewel het naïeve realisme uitstekend voldoet voor wie even naar de bakker
moet om brood te halen, wordt van de filosofie iets anders gevraagd. Kant vindt wat
hij zoekt door een'nieuw soort vraag te formuleren, namelijk de 'transcendentale'
vraag naar de mogelijkheidsvoorwaarden van onze kennis: aan welke voorwaarden
moeten onze cognitieve vermogens en de objecten waarvan wij kennis nemen
voldoen, opdat wij de wereld op de gewone, naïef-realistische, manier - dus als een
wereld van dingen die in ruimte en tijd geordend zijn - kunnen ervaren?

Het is niet zonder meer duidelijk hoe radicaal deze nieuwe ideeën, zijn. Gaat het
erom (1) zichtbaar te maken dat normatieve problemen zich aandienen in een context waarin naast mensen ook dingen aanwezig zijn; (2) worden dingen in een of
andere zin een eigenstandige rol en activiteiten toegedicht die relevant zijn als we de
vraag 'hoe te leven' of'hoe te handelen" voor mensen willen beantwoorden; (3) is
het de bedoeling dat we niet alleen van menselijke activiteiten maar ook met betrekking tot activiteiten van dingen normatieve vragen kunnen formuleren, bijvoorbeeld of zij de juiste activiteiten tentoonspreiden; en (4) zo ja, hebben die dingen zelf een stem in de beschouwingen, en hoe en door wie of wat wordt die stem
dan gerepresenteerd? De eerstgenoemde optie is triviaal, niemand heeft dit ooit ontkend. De volgende opties worden echter in volgorde steeds minder vanzelfsprekend. De vraag kan zelfs gesteld worden of sommige van de genoemde opties wel
op een coherente manier te formuleren zijn.
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Een recent artikel van Hans Harbers, Annemarie Mol en Alice Stollmeyer vormt een
voorbeeld van de nieuwe aanpak (Harbers e.a. te verschijnen).3 Het kan de problemen illustreren als we deze weg volgen.
In de zomer van 1997 ontstond publiek rumoer rond een incident in een
Gronings verpleegtehuis, toen een demente man voedsel weigerde en de medische
staf besloot niet over te gaan tot gedwongen voeding en de man te laten 'versterven'.
De (ex-)echtgenote van de man vond dit onaanvaardbaar, beschuldigde de medische
staf van poging tot moord, en liet de man opnemen in een ziekenhuis, waar men
hem alsnog gedwongen voedde. Een populair ochtendblad verscheen vervolgens
met een foto van de man die, na zijn ziekenhuisopname thuisgekomen, van zijn favoriete maaltijd - spinazie, aardappelpuree en cu.stard.vla toe - genoot.
In het publieke debat over deze zaak zijn twee vocabulaires naast elkaar gebruikt, zo constateren Harbers, Mol en Stollmeyer: een ethisch vocabulaire, dat rond
autonomie, keuzes, verantwoordelijkheid en wilsbeschikking geconcentreerd is; en
een medisch vocabulaire dat zich richt op de dood ais een natuurlijk gegeven en op
de fysiologie van het versterven en waarin termen als behoeften, ziekte en natuur
prominent aanwezig zijn, Beide vocabulaires hebben volgens de auteurs een en dezelfde 'blinde vlek. Dat is hen duidelijk geworden na een kort - tweedaags - bezoek
'aan het verpleegtehuis: de vraag wat voedsel is wordt niet of verkeerd gesteld. Voedsel is namelijk niet het instrument dat in het ethische en medische vocabulaire verondersteld wordt. Voedsel is medium van zorg; voedsel zorgt Uit het genoemde etnografisch onderzoek is namelijk duidelijk geworden dat voedsel smaak, temperatuur,
geur en textuur heeft. Voedsel is daardoor - zoals de auteurs schrijven - niet een afgevaardigde (delegate) van mensen (in gewone-mensentaal: een middel), maar op zichzelf
voorwerp van. verlangen of aversie. Anders gezegd: terwijl de niet door het wetenschapsonderzoek geïnformeerde leek wellicht zou denken dat mensen met behulp van
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het verstrekken van voedsel voor andere mensen zorgen, wordt hier de aandacht verlegd naar hetvocdsel zelf dat door zijn smaak, temperatuur, geur en textuur zorg verschaft.4
Dit opent de weg die moet worden gegaan. Nu voedsel handelingsbekwaam*
heid toegewezen is, kunnen we de aandacht van de ethiek verplaatsen van de traditionele locus, artsen en verpleegkundigen en meer of minder wilsbekwame patiënten, naar het voedsel zelf. Ethische problemen, in verpleegtehuizen moeten
niet beantwoord worden langs de gebruikelijke weg van het formuleren van standaarden en het verdelen van verantwoordelijkheden tussen mensen, zo betogen
Harbers, Mol en Stollmeyer. Dat soort ethiek richt zich uitsluitend op ouderwetse,
exclusief op mensen gerichte begrippen als de 'wil'. Er is een andere aanpak nodig,
waarvoor het woord 'zorgethiek' gesuggereerd wordt. De etnograaf kan daaraan
bijdragen door de eigenstandige rol van dingen duidelijk te maken. Daarom
wordt in het genoemde artikel behalve de praktijk van het eerdergenoemde verpleegtehuis ook een zekere Paul opgevoerd, die de staf van het verzorgingshuis
waarin zijn moeder is opgenomen heeft gevraagd ervoor te zorgen dat zijn moeder
op de dagen dat hij er niet is een chocolaatje krijgt. Zij geniet ervan. Harbers, Mol
en Stollmeyer hechten groot belang aan dit zo op het oog toch tamelijk triviale gegeven, 'The catch word by which to summarise our text is: chocolate taste', schrijven zij zelfs. Terwijl ethici gevangen zitten in het vocabulaire van hun traditie en
zich blindstaren op de handelingsbekwaamheid van mensen, is het hier chocolade
die zorg verschaft. De smaak daarvan moet dus voor het voetlicht worden gebracht. De etnograaf die daarvoor aandacht vraagt, levert niet alleen een feitelijk
relaas. Haar verhalen hebben ook een moreel karakter. Want zulke verhalen 'sensitize their readers to the specificities that characterise different modes of caring', zo
besluiten de auteurs hun betoog.
Twee dagen rondkijken en de blinde vlek van al diegenen die zich decennialang
over de zorg voor dementen hebben gebogen, is gelokaliseerd. Pretenties kunnen de
auteurs van dit artikel in elk geval niet worden ontzegd. 'Empirische filosofie' moet
onderzoekers een wonderbaarlijke kracht verschaffen.
Een paar vragen doemen echter op. Wat verandert er nu precies, als de 'blinde
vlek van de traditionele vocabulaires is blootgelegd? Verandert de fysiologie van het
versterven, waar medici over spreken, wanneer smakelijk en warm voedsel wordt
onthouden in plaats van een lauwe prak? Erg waarschijnlijk is dat niet. En wordt de
vraag wie verantwoordelijkheid kan en mag nemen voor het onthouden van voedsel
anders, ais we over het ene dan wel het andere geval spreken? Ook dat is niet direct
inzichtelijk. Of moet helemaal niet over fysiologie, noch over de verantwoordelijkheden voor het onthouden van voedsel gesproken worden en luidt de boodschap
dat dementen die voedsel weigeren eenvoudigweg lekkerder eten moeten krijgen?
Maar wat te doen als een demente patiënt ook een driesterrenmaaltijd weigert? De
auteurs beantwoorden de vragen die ethici en medici stellen niet; zij bepleiten in
plaats daarvan iets nieuws.

.Kant levert dus noch een verdediging, noch een ontkenning van het mxeve realisme,
maar een antwoord op de vraag hoe realisme - de gewone manier om over 'mensen'
en 'dingen' te praten - mogelijk is. Zijn onderzoek begint met het opmerken van
een verschil tussen het direct waarnemen van iets en kennis. Dat verschil, kan eenvoudig worden uitgelegd door ons een apparaat voor te stellen dat - zeg - rode kubusjes selecteert, terwijl daarnaast een man zit die hetzelfde doet Terwijl het apparaat verschillend reageert als een rood kubusje dan. wel een ander voorwerp in het
bereik van zijn sensoren komt, doet de man volgens Kant iets anders. Op grond van
zijn waarnemingen oordeelt hij of iets een rood kubusje is of niet en op basis van dat
oordeel selecteert hij. In tegenstelling tot de machine beschikt de man over kennis.
Hij is een homo sapiens, niet alleen een homosemiens. Zijn reactie heeft niet alleen betekenis voor anderen, maar ook voor hemzelf. Hij weet dat dit een rood kubusje is en
dat niet. Hij beschikt namelijk over het begrip van 'een rode kubus'.
Wat wil dat zeggen? Lange tijd is een quasi-psychoiogische lezing de gebruikelijke geweest en Kants taalgebruik nodigt daar ook toe uit: hij spreekt over aanschouwingsvormen en categorieën en situeert deze in het bewustzijn, in verstand en
rede. Die quasi-psychologische lezing valt na Wittgenstein niet meer te verdedigen
(vergelijk Wittgenstein 1969 en Rorty 1979). We kunnen beter een pragmatische
uitleg geven: wie 'begrip' heeft kan redenen geven voor zijn oordeel. Hij is niet alleen
in staat tot een bepaalde vorm van gedrag - het selecteren van rode kubusjes - maar
ook tot tweede-ordegedrag: het geven van redenen daarvoor. Dat brengt een reeks
voorwaarden aan het licht. We moeten nu immers veronderstellen dat de man deel
uitmaakt van een gemeenschap van taalgebruikers: hij moet zijn redenen kunnen
uitdrukken en anderen moeten zijn argumenten kunnen begrijpen. Om zijn redenen uit te drukken, zal de man behalve over het begrip 'rode kubus' nog over tal van
andere begrippen moeten kunnen beschikken. Hij zal er desgevraagd bijvoorbeeld
op wijzen dat deze kleur toch echt rood is (hij heeft dus het begrip 'kleur'), en dat de
zijden van het voorwerp alle even lang zijn (hij weet dat een kubus daardoor wordt
gekarakteriseerd, hij weet wat een zijde is, hij kent het begrip 'lengte'),
et cetera. Zijn begrip 'dit is een rode kubus' is dus altijd verweven met diverse
andere begrippen, en fungeert alleen binnen een taal die een zekere mate van
complexiteit heeft.
Wie een begrip gebruikt, volgt een regel die aangeeft wat dat begrip inhoudt,
dat wil zeggen welke veronderstellingen in het geding zijn en welke consequenties
wij voor onze rekening nemen ais we het desbetreffende begrip gebruiken, zo weten we sinds Wittgenstein. Regels onderscheiden, zich daarbij van regelmatigheden
doordat zij verbonden zijn met normativiteit: een regel kan correct of niet correct
gevolgd worden; de redenen die gegeven worden kunnen acceptabel zijn of niet.
Kant formuleert zijn gedachten hierover in juridische metaforen. Bij 'regel' denkt
hij aan expliciet geformuleerde wetten. De traditie die hem gevolgd isf heeft hem.
op dit punt gecorrigeerd. Regels kunnen slechts functioneren binnen een praktijk
waarin gedaan wordt wat (geëxpliciteerde) regels proberen te zeggen.
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Kant onderzoekt dus niet, zoals Descartes, hoe wij begrippen kunnen vormen waarvan wij zeker zijn. dat zij met de externe realiteit overeenstemmen. Zijn beschouwingen bewegen zich op een ander niveau. Kant onderzoekt de voorwaarden waaronder 'kennis' mogelijk is. Zijn vraag luidt: als we zeggen 'kennis' te hebben
(bijvoorbeeld als we zeggen dat we de werkelijkheid waarnemen, zoals de realist
zegt, als dingen die in tijd en ruimte gegeven zijn), waartoe verplicht dat ons dan?
Welke begrippen zijn kennelijk verondersteld? Welke regels zijn daarbij in het geding? Wat is hun autoriteit? Descartes' probleem, was zoals Brandom (1994,9 cv.) het
formuleert hoe 'wij' greep krijgen op begrippen; Kants probleem is welke verplichringen
kennis en begrippen met zich meebrengen, welke greep zij op ons hebben,
kortom: hoe begrippen ons constitueren, ons verantwoordelijk maken. 'Kennis',
iets weten, begrip hebben, zijn normatieve begrippen, aldus Kants fundamentele
inzicht, Een uitleg ervan moet daarom worden gegeven in termen van de manier
waarop wij er verantwoording over afleggen. Om die verantwoordelijkheid gestalte
te geven, kan ons gevraagd worden naar redenen voor onze claims.
Deze beschouwingen hebben verstrekkende gevolgen. Ze leiden bijvoorbeeld
tot een nieuwe visie op de subject-objectrelatie. Vóór Kant op het toneel verscheen, werden, subject en object als gegeven entiteiten gezien en kennis als een
product van hun relatie. Kant draait dit om. Hij leidt af wat 'subject' en 'object'
zijn, ais we de claim aanvaarden dat we (in de gewone realistische zin opgevat) iets
over dingen weten.
Dat brengt in de eerste plaats een nieuw soort object op het filosofische toneel,
het object dat aan de voorwaarden voldoet om gekend te worden, het zogeheten
'transcendentale object'. Dit object is dus niet een onafhankelijk van onze kennis
en de praktijk waarin die kennis functioneert gegeven, maar wordt erdoor geconstitueerd. Naast het 'transcendentale object' kunnen we het object op zichzelf,
zonder die transcendentale voorwaarden, onderscheiden. Dit Ding anskh is natuurlijk niet kenbaar - aan de voorwaarden voor kenbaarheid voldoet het immers niet.
We kunnen echter beredeneren dat het er moet zijn, als grond van onze ervaringen.
Het Ding anskh en het transcendentale object zijn dus niet twee verschillende entiteiten (de een in de wereld, de ander in de geest); het gaat om twee filosofische
begrippen die verschillen door de rol die de epistemische (transcendentale) voorwaarden spelen. Zij verschillen met betrekking tot de vraag of, en hoe, we verantwoording afleggen.
In de tweede plaats ontwikkelt Kant een nieuw concept van 'subject'. Hij laat in
een kritiek op Descartes' res cogkans zien dat voor zelfbewustzijn objecten en bewustzijn van die objecten nodig zijn. Zelfbewustzijn houdt bewustzijn in van mijn
bestaan in de tijd, zo stek hij vast. Dat vereist dat er iets permanents is in onze aanschouwing en Kant laat zien dat dit veronderstelt dat er naast het subject ook dingen zijn (Allison 1983, 297 ev). Het kennende, (zelfbewuste subject en het gekende
object zijn dus intern met elkaar verbonden: zij maken beide deel uit van een praktij k en worden daarin samen geconstitueerd..
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In tegenstelling tot Descartes, die een ontologisch onderscheid maakt tussen de
wereld van het subject en die van het object, aissen het mentale en het materiële,
doet Kant dit dus juist niet De hele Kritik der remoi Vtmunft is gewijd aan wat in hedendaags, door Latour geïntroduceerd, jargon 'hybriden' worden genoemd en aan
de manier waarop subject en object samen geconstitueerd worden, oftewel 'co-evolueren' (Latour 1994).
In het dagelijks leven kunnen we doorgaans gewoon naïef realist zijn en afzien
van de. subtiliteiten die bij een filosofisch onderzoek worden blootgelegd. We kunnen bij de bakker afzien van het hybride karakter van objecten, dus van de transcendentale voorwaarden waaronder broden bestaan en wij als kopers van een brood
kunnen optreden, kortom: we kunnen gewoon een brood bestellen. Wat ons overhandigd wordt is een black box - een ding waarover wij verder geen vragen stellen.
Wat Latour 'zuivering' noemt, het afzien van het hybride karakter van de eiementen van de wereld, vinden we ook in Kants filosofie terug. We zien een black box
als we geen filosofie bedrijven en de transcendentale voorwaarden vergeten, om terug te vallen op het naïeve realisme, onze gewone manier om de verhouding tussen
mensen en dingen voor te stellen. We aanvaarden het object dan zonder dat de
voorwaarden waaronder we het kennen expliciet gemaakt worden, De bakker vindt
het niet nodig om uitleg te geven als hij ons een brood overhandigt, en wij vragen
daar ook niet om. Dat kan namurlijk veranderen. Bij de slager aangekomen, willen
we voor we worst bestellen misschien weten waar hij zijn worsten koopt. Een sceptische, deconstruerende houding is niet het alleenrecht van filosofen, maar kan ook
- het is verleidelijk te denken: steeds vaker - een alledaagse aangelegenheid zijn. De
uitleg van die houding kan evenwel plaatsvinden langs de eerder uitgezette lijnen:
we vragen dan naar redenen en onderzoeken de praktijk waar onze slager deel van uitmaakt.
Het centrale onderscheid in. Kants filosofie is dus niet primair dat tussen 'mensen' en 'dingen', maar tussen praktijken waarin vragen worden gesteld, redenen
worden, gegeven en verantwoording wordt afgelegd, en situaties waarin dat niet gebeurt en het naïeve realisme de grondhouding vormt. De eerstgenoemde praktijk
identificeert Kant met zijn transcendentale, kritische filosofie; de tweede met de alledaagse houding die de filosofen voor hem onkritisch als basis voor hun metafysica hadden aanvaard. Het onderscheid tussen mensen en dingen vormt bij Kant een
ojgeleide van het genoemde centrale onderscheid. Mensen en dingen maken op verschillende wijzen deel uit van praktijken. Mensen onderscheiden zich van dingen
doordat zij niet alleen reageren op hun omgeving, maar ook kunnen oordelen. Zij
kunnen redenen geven, en verantwoordelijkheid nemen voor hun oordelen. Dingen kunnen wel reageren en kunnen daarbij regelmatigheden in hun gedrag vertonen, maar zij kunnen geen redenen geven voor hun gedrag en dus geen regels volgen. Zij maken op een andere manier deel uit van praktijken dan mensen.
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Hoewel ik zeker niet te beroerd ben om dat soort stellingen te verdedigen, gaat het
mij er niet om te laten zien dat Latour en de wetenschaps- en techniekonderzoekers
die hem volgen, het filosofische wiel nog eens hebben uitgevonden. De vergelijking
met Kant is nuttig omdat zij gebruikt kan worden om enkele sterke en zwakke punten van de genoemde posities bloot te leggen, Laten we daarom Latour en Kant op
drie punten nader vergelijken: hun perspectief, de scope van hun onderzoek en de manier waarop over normativiteit gesproken wordt.
Kants perspectief is helder. Dat wij kennis hebben van de wereld is gegeven en dat
wij die kennis gewoonlijk interpreteren langs de lijnen van het naïeve realisme ook
De filosofie legt de voorwaarden bloot waaronder dit mogelijk is. De positie van de
filosoof
die deze analyse uitvoert is helder te formuleren. Hij maakt gebruik van de
rede, een voertuig waarvan de plaats en mogelijkheden nauwkeurig binnen Kants
theorie bepaald kunnen worden.
Op dit punt laat Latours positie veel te wensen over. Net als Kant constateert Latour dat in alledaagse situaties het realisme de toon zet en net als Kant probeert hij
te laten zien wat er zich daarachter afspeelt. Maar wat analyseert Latour precies? Wat
is hier gegeven? De formulering 'de wereld waarin wij leven' lijkt mij nog de meest
preciese die te geven is. Het is opvallend hoe vaak Latour de krant, het medium dat
ons de wereld waarin wij leven op de deurmat brengt, als eerste bron gebruikt. Vanuit welk standpunt voert Latour vervolgens zijn analyses uit? Een helder antwoord
daarop is er voorzover ik weet niet. Deze onhelderheid zet zich voort in de etnografische studies die in het voetspoor van Latour uitgevoerd zijn. Er worden beschrijvingen geleverd, oftewel verhalen verteld. De rol van de verteller blijft echter doorgaans
onduidelijk en. de vraag in welk opzicht de verhandelingen aanspraak wensen, te maken op enigerlei vorm van adequaatheid wordt zeiden gesteld, laat staan beantwoord, i-o voor Kant.
Ook wat scope betreft is er een evident verschil, maar hier slaat de balans naar de
andere kant uit. Kant vat 'kennis' op in een nogal beperkte, puur cognirivistische
zin. Dat de handen uit de mouwen gestoken moeten worden en er instrumenten
nodig zijn om iets te kunnen weten, is een aspect dat maar weinig aandacht krijgt
Dat kennisverwerving een collectief proces is, blijft eveneens goeddeels onbesproken. De hybriden waarover Kant schrijft zijn objecten die aan ons verschijnen, en de
'wij' die daarbij in het geding is, is onmiskenbaar gemodelleerd naar het individu..
Kant gaat er bovendien ietwat voorbarig vanuit dat er uniformiteit bestaat Of praktijken wellicht op interessante punten kunnen verschillen, is een vraag die niet door
hem opgeworpen wordt; Kant beperkt zich tot de globale (zij het niet onbelangrijke) verschillen tussen kennis (wetenschap), ethiek en esthetica. Ook voor dynamiek
heeft hij weinig oog. Tegenover het naïef realisme staat eenzaam en massief de kritische filosofie die transcendentale voorwaarden onderzoekt. Dat ook buiten de filosofie sceptische vragen gesteld kunnen worden, valt buiten het perspecrief. En dat

o

omgekeerd mensen allerlei activiteiten ondernemen om de voorwaarden van kennis
of het bestaan van objecten aan het zicht te onttrekken - door .Latour ais 'zuiveren',
biock-boxing en als de laatste fase van het splitting and inversion-proces aangeduid - blijft
onbesproken/ Op al deze punten kiest Latour voor een aanpak die rijker is omdat zij
meer verscheidenheid toelaat, In de 'wereld waarin wij leven' die Latour analyseert,
worden hybriden collectief gemaakt en worden activiteiten ondernomen om hun
hybriditeit aan het zicht te onttrekken. De stand is onmiskenbaar 1-1.
Het derde thema brengt ons bij desPudehKern. Binnen de filosofie die in het voetspoor van Kant geformuleerd wordt, is duidelijk wat onder normativiteit verstaan kan
worden. Kant volgend kunnen we in de eerste plaats opmerken dat we ons daarbij
bevinden in de sfeer van het redenen geven, de conceptuele sfeer zo men wil De traditie die Kant volgde heeft die sfeer nader geëxploreerd. (Menselijke) handelingen
hebben een pointe, een (illocutionary) kracht, binnen een praktijk waarin een achtergrond gedeeld wordt, oftewel bepaalde conventies gangbaar zijn en waarin regels
worden gevolgd - waarin het met andere woorden mogelijk is iets correct of nietcorrect te doen. We kunnen proberen zulke regels expliciet te maken. Waaraan ontlenen zij hun autoriteit? Aan menselijke interacties. Wie beslist er of iets correct dan
wel niet correct gedaan wordt? Mensen onderling. Ze kunnen 'de score bijhouden'
en elkaar corrigeren (Brandom 1994).
De vraag naar de autoriteit van regels of begrippen levert voor Kant de ingang
tot de ethiek Het was hem er uiteindelijk om te doen aan te tonen dat er regels zijn
die op geen andere autoriteit gebaseerd zijn dan de menselijke rede. Niet Kants specifieke ethische doctrines - zijn universalisme, het autonomiebegrip, zijn notie van
'moraliteit' als een apart systeem, of het opvallende verschil dat Kant maakt tussen
de geleerde, de vrije denker, en de man die een ambt bekleedt - zijn hier echter van
belang. Kant is belangrijk omdat hij bevestigt dat ook in de ethiek normativiteit inherent verweven is met het geven van redenen.
Dat geldt ook voor het bijzondere systeem dat we - sinds enkele eeuwen - kennen
als 'politiek (Dunn 2000). Dat politieke discussies zich allang niet meer beperken tot
de traditionele arena's en dat in de nieuwe locaties andere regels gelden dan in het
parlement is een interessant gegeven, aan de aard van de politiek doet dat echter niets
af Wie politiek bedrijft zal redenen geven voor zijn handelen; pure gewelddadigheid
zonder legitimatie - of op zijn minst een poging daartoe - is geen politiek
Van 'redenen geven wil Latour echter niets weten. Hij veegt mensen en dingen
welbewust over een kam: het zijn alle actams, hybriden, oftewel quasi-objecten die
zich in netwerken organiseren en door netwerken georganiseerd worden. Een onderscheid tussen soorten actants - zoals tussen actants die redenen kunnen geven en
actants die niet in staat zijn tot zulk tweede-ordegedrag - treffen we bij hem niet aan.
Het mag duidelijk zijn waarom hij deze weg gaat, Latour is beducht voor dit soort
onderscheidingen, omdat hij denkt dat zij geassocieerd zijn met het ontologische
onderscheid tussen mens en ding dat karakteristiek is voor het naïeve realisme, een
positie die hij (net als Kant) wil deconstrueren, De beduchtheid voor dit dualisme
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berust echter op een (historisch-fiiosofische) misvatting. Na Descartes, die Latour
feitelijk bestrijdt, zijn er zoals we gezien hebben nieuwe middelen gekomen, om dit
verschil tussen mensen en dingen op een. noemer te brengen en is een nieuwe plaats
voor normativiteit gelokaliseerd: de praktijken waarin regels worden gevolgd en dus
verantwoording kan worden afgelegd.
Onderzoekers hebben uiteraard de vrijheid bewust af te zien van het normatieve
karakter van. praktijken. In de beperking toont zich. de meester; reductie en abstractie, het wonderbaarlijke vermogen om geen aandacht te besteden aan details, levert
vaak een krachtige heuristiek op. Latour maakt daar in zijn empirische wetenschapsonderzoek gebruik, van en die aanpak is onmiskenbaar bijzonder vruchtbaar
gebleken. Dat zijn visie niet strookt met de intuïties van wetenschappelijk onderzoekers zelf, die niet nalaten erop te wijzen dat zij zich door normen gebonden weten, kan moeilijk als een bezwaar tellen. Als tegenintuïtieve argumenten in de wetenschap verboden zouden zijn, zouden we nog altijd denken dat de zon om de
aarde draait.
Anders wordt het echter wanneer in het onderzoek normatieve vraagstukken
zelf centraal komen te staan. Dan is het negeren van het normatieve karakter van
praktijken een fataal tekort. De conceptuele ruimte die nodig is om het onderwerp
te formuleren, is dan bij voorbaat weggegeven. Met nieuwe conceptuele middelen
moet het verloren terrein weer in beeld worden gebracht. Het is uiteraard niet uit te
sluiten dat iemand dat ooit op een overtuigende manier doet. Daarvan is in het onderhavige geval echter geen sprake. Wat in de filosofische traditie als normatieve
problemen wordt geduid, wordt door Latour geanalyseerd in termen van sterkte van
netwerkketens, van macht en kracht (.Latour 1987; Hagendijk 1996), Omdat de notie
van een. praktijk waar regels gelden ontbreekt, en er dus geen ruimte bestaat voor de
vraag of een regel correct of niet is toegepast, is de enige manier om. 'in. de wereld
waarin wij leven" stelling te nemen het opbouwen van zoveel kracht, macht of weerstand dat tegenstanders de ingenomen positie niet meer serieus kunnen bedreigen.
Het artikel van Harbers, Mol en Stol.lm.eyer kan duidelijk maken tot welke problemen de genoemde aanpak leidt De strategie voor de ethiek die de genoemde auteurs bepleiten, bestaat uit het poduceren van etnografische verhalen. De reden
daarvoor kan. nu duidelijk worden. Door een overvloed aan zulke verhalen te presenteren, wordt een kracht opgebouwd waarmee de blik. en het handelen van de lezer worden gericht. De lezer heet dan gevoeliger' te zijn geworden voor de aspecten die de etnografen onder zijn aandacht wilden brengen. Een uitleg van wat
onder 'gevoeligheid' verstaan moet worden kan. nu niet de eerdergenoemde ethische literatuur volgen, die haar duidt in termen van een uitbreiding van het vocabulaire, dus van de redenen die gegeven kunnen worden voor gedrag en dus van de
verantwoordelijkheden die in het geding zijn. Die weg is voor de navolgers van Latour afgesloten. De gevoeligheid die Harbers, Mol en Stollmeyer beogen moet niet
worden gezocht in nieuwe oordelen, maar in het feit dat de lezer na het lezen van de
nodige etnografische verhalen op de gewenste manier zal reageren. Als er een rood

kubusje in het gezichtsveld van de lezer komt, zal hij de juiste selectie maken; wanneer in het verpleegtehuis de spinazie niet warm genoeg wordt opgediend, zal hij
aan de bel trekken. Wat Harbers, Mol en Stollmeyer aanduiden als het 'gevoeliger
maken' van lezers door het vermenigvuldigen van etnografische verhalen, is dus
wat we doorgaans 'africhten' noemen. Omdat 'redenen' buiten, het perspectief vallen, valt ook de positie van degenen die het 'africhten' organiseren buiten beeld.
Binnen de gekozen strategie is geen. plaats voor kritiek op hun autoriteit De strategie voor de ethiek die Harbers, Mol en Stollmeyer ons voorhouden is - vanuit een
kantiaans perspectief beoordeeld - een vorm van ethisch behaviorisme die mensen
benadert alsof zij louter machines of dieren zijn. Eindstand, na strafschop in de
laatste minuut: 2-1.
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monisme

Latours angst voor filosofisch dualisme heeft het wetenschaps- en techniekonderzoek. in een positie gebracht waarin een weinig aantrekkelijke vorm van monisme
verdedigd wordt Nodig is dat echter niet.
Er is geen reden om er niet vanuit te gaan dat we in één wereld leven, en niet in
twee, of drie, of drieëntwintig. Die wereld is een wereld van dingen. De dingen in die
wereld zijn evenwel niet alle gelijk. Sommige kunnen uit zichzelf vliegen, andere
niet^Sommige zijn rood behaard, andere niet. Sommige dingen hebben een spijsverteringssysteem, andere niet. En sommige dingen hebben de eigenschap dat zij
kunnen oordelen, kennis kunnen hebben, dat wil zeggen regels kunnen volgen, en
dus dat zij verplichtingen kunnen aangaan en desgevraagd redenen voor hun gedragingen kunnen geven; andere niet De dingen die deze laatstgenoemde eigenschap
hebben, noemen we mensen. Die eigenschap is niet mysterieuzer dan het hebben
van een spijsverteringssysteem.. We kunnen eventueel proberen er een evolutionaire
verklaring voor te geven, net als voor de eigenschap die weer andere dingen hebben,
bijvoorbeeld hun vermogen om te vliegen of hun rooie haar. Zij is verweven met het
ontstaan van taal
Vogeltjes vliegen, en mensen spreken en oordelen en gaan daarbij verplichtingen aan. Zij handelen binnen praktijken, beschikken over taai en kunnen desgevraagd, redenen specificeren voor hun activiteiten. Omdat zij over taal beschikken
kunnen zij iets beloven, iets claimen, een bevel uitvaardigen, een verwachting uitspreken, een argument geven en over kennis beschikken. Het is een eigenschap die
de nodige voordelen oplevert: zij maakt bijvoorbeeld sociale binding op grote afstand (in ruimte en tijd) mogelijk.
'Laten we een mooie naam aan die menselijke eigenschap geven. Laten we het 'de
geest' noemen, als we ons maar blijven realiseren, dat dit een andere geest dan waarover Descartes sprak, die representatie als constitutief voor de geest hield en er een
aparte ontologische afdeling voor inruimde. Daarvan is hier geen sprake. Als we er een
plaatsaanduiding voor willen geven, luidt het adres: 'Een praktijk, een levensvorm'.
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Waar mensen bijeenkomen kunnen praktijken ontstaan; dingen alleen kunnen
geen praktijken vormen... Een verzameling dingen kan wei een systeem vormen dat
regelmatigheden in gedrag vertoont; maar geen praktijk. Onder een 'praktijk' verstaan we dan simpelweg een geheel van handelingswijzen dat regelgeleid is en waarvan, we dus kunnen proberen de normen expliciet te maken. Waarna we ons vervolgens kunnen afvragen of deze normen ons bevallen, of we ze verdedigbaar achten.
Als we die nieuwe vraag stellen, begeven we ons (als degenen die de analyse uitvoeren) in een nieuwe praktijk. Die praktijk staat traditioneel bekend als ethiek of, als
zij verweven is met meer omvattende vraagstukken van menselijk samenleven, als
'politiek. Ik geef toe: het zijn weinig opzienbarende gedachten. Zij hebben echter
het voordeel dat de grondslag van het normatieve werk dat wetenschaps- en techniekonderzoekers willen verrichten coherent te formuleren valt. In het wetenschaps- en techniekonderzoek worden praktijken bestudeerd en wordt getracht de
impliciete normen van zulke praktijken expliciet te maken, oftewel: te zeggen wat
wordt gedaan. Vervolgens kunnen de discussies beginnen over de vraag of deze (expliciet gemaakte) normen verdedigbaar zijn, of aan vervanging toe zijn - dat wil zeggen: of niet een andere praktijk wenselijker is. Wat wetenschaps- en techniekonderzoekers van meer traditionele ethici en politieke filosofen die met hetzelfde bezig
zijn onderscheidt, is dan nog slechts hun aandacht voor de rol van dingen in praktijken.
De r o l l e n van p r a k t i s c h e

objecten

Wat is die rol? Laten we om te beginnen vaststellen dat de dingen waarover we spreken uiteraard niet de dingen zelf zijn, maar de moderne variant van wat Kant het
transcendentale object noemde, We kunnen er de term praktische objecten voor gebruiken. Zij hebben tenminste drie rollen.
In de eerste plaats kunnen zij de rol van instrument of middel spelen. Commentaar overbodig: niemand betwist dit, al is er door techniekfilosofen een bibliotheek
over volgeschreven.
•
In de tweede plaats kunnen praktische objecten een voonmarde vormen voor de
stabiliteit en daarmee het succesvol voortbestaan van een praktijk Wittgenstein
duidt daarop met zijn opmerking dat de praktijk om de prijs van een stuk kaas te
bepalen op basis van zijn gewicht, snel zijn grap zou verliezen wanneer het vaker
voorkwam dat zo'n stuk kaas zonder kennelijke oorzaak plotseling zou uitdeien of
inkrimpen (Wittgenstein 1969, f 142). Waar zich nieuwe objecten aandienen kunnen
nieuwe voorwaarden ontstaan, waardoor bestaande praktijken ondermijnd kunnen
worden en een nieuwe praktijk mogelijk ofzelfs noodzakelijk wordt. Objecten kunnen dus praktische effecten hebben - wat iets anders is dan een praktijk constitueren.
In de derde plaats kunnen objecten in een praktijk de rol van teken vervullen.
Dat wil zeggen: in de context van een praktijk kan (een object) X gelden ds Y (Searle
1995), Een slagboom kan bijvoorbeeld gelden ais grens. Als we zo'n ding tegenko-
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men, is dat (binnen de praktijk die wij als het systeem van nationale staten kennen)
een reden om te stoppen» Anders gezegd: binnen een praktijk kan de aanwezigheid
van een ding een reden vormen voor menselijk handelen.
Praktische objecten kunnen meerdere rollen tegelijkertijd spelen. Het vermoeden lijkt mij gerechtvaardigd, dat waar wetenschaps- en techniekonderzoekers
agency aan dingen toeschrijven, er sprake is van een verwarring die het gevolg is van
het onvoldoende onderkennen van zo'n vermeerdering van. rollen. Van agency lijkt
immers sprake wanneer een object tegelijkertijd voorwaarde is voor het bestaan van
een praktijk en het in die praktijk de rol van teken speelt. Het ding lijkt dan dezelfde
rol te spelen als mensen: een praktijk te constitueren en betekenissen te genereren.
Lijkt: want staan blijft dat objecten alléén geen praktijken kunnen constitueren.
Een ding kan bovendien in verschillende praktijken een rol spelen - waarbij het
dus verschillende praktische objecten is. Er zijn door wetenschaps- en techniekonderzoekers belangrijke analyses geleverd, van de rol van boundary-objects, die verschillende praktijken koppelen (Starr en Griesemer 1989).
Deze opsomming van rollen kan moeilijk als een schok komen. De strekking ervan is dan ook bescheiden: soms is het nodig een alledaagse trivialiteit te recapituleren omdat we ons door op hol geslagen gedachten gemakkelijk laten beheksen. Laten we om dat te zien terugkeren naar het artikel van Harbers, Mol en Stollmeyer.
In de verpleeghuispraktijk speelt voedsel alle drie genoemde rollen. Het is een
voorwaarde voor die praktijk. Wanneer er geen voedsel wordt verstrekt, verliest die
praktijk om triviale redenen snel zijn pointe. Voedsel fungeert ook de rol van teken
voor zorg. H e t verstrekken van voedsel geldt er als zorg. Gevallen waarin voedsel i n
de praktijk van het verpleegtehuis als instrument (bijvoorbeeld om contact te leggen) gebruikt wordt, kunnen ook gemakkelijk aangewezen worden. Paul, die de staf
van het verzorgingstehuis vraagt zijn moeder af en toe een chocolaatje te geven in
zijn afwezigheid, gebruikt het chocolaatje als instrument om zijn moeder aan hem
te doen herinneren, Het blijkt te werken.
We kunnen uiteraard proberen de normen die in deze praktijk in het geding
zijn expliciet te maken. Aangebrand voedsel, noch voedsel dat rechtstreeks uit de
vriezer komt, voldoet aan de eisen die deze praktijk stelt. Ook het niet op een bord
maar het in de schoot van de bejaarde serveren van spinazie, valt buiten de regels die
deze zorgpraktijk constitueren.
Is het dus voedsel dat zorg verschaft, zoals Harbers, Mol en Stollmeyer claimen?
Ja en nee. Niet 'het voedsel zelf, maar het voedsel als praktisch object, dat wil zeggen
als object dat een rol. speelt binnen een praktijk die gekenmerkt wordt door regels
waaraan de menselijke deelnemers van die praktijk gebonden zijn. En: beter voedsel
levert een betere praktijk op. Niemand die het zal betwisten. Misschien is een tweedaags 'etnografisch onderzoek zelfs wel. wat te omvangrijk voor een conclusie van
dit gewicht. Harbers, Mol en Stollmeyer bespreken naast deze 'normale' praktijk
van het verstrekken van voedsel in verpleegtehuizen ook een andere praktijk in Nederland: het aan demente patiënten onthouden van voedsel, dat wil zeggen, het hen
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niet gedwongen voeden. Dit is niet de normale praktijk in verpleegtehuizen., maar een
uitzonderingssituatie. Hier gelden andere regels, zoals duidelijk, wordt als we ons realiseren dat het besluit om hiertoe over te gaan niet door verpleeghulpen of het keukenpersoneel wordt genomen, maar door de medische staf Over dat besluit wordt een discussie gevoerd. Hier gaat het niet om de temperatuur van het voedsel, noch om de
wijze van serveren. De regels die in deze bijzondere situatie gelden, zijn uitvoerig besproken in de publieke discussies die in 1997 ontstaan zijn na het bekend worden van
het incident in het Groningse verpleegtehuis. Nu gaat het over wilsvrijheid en. de beperkte toepasbaarheid van dat begrip in het geval van dementen, om juridische posities, om de onontkoombaarheid van de dood, om het lijden van mensen, om de vraag
wat een mens mag worden, aangedaan. Over de eerdergenoemde regels, van de 'nofrnaIe' praktijk van verpleegtehuizen, hoeft nu niet gesproken te worden. Dat voedsel
smaak, temperatuur, geur en textuur heeft is hier simpelweg niet in het geding.
Hebben de medici en de ethici die de moeite hebben genomen de regels van deze bijzondere praktijk in het publieke debat expliciet te maken dus 'een blinde vlek'
omdat zij het niet over de rol hebben die voedsel in de eerdergenoemde 'normale'
praktijk speelt? Het lijkt mij dat die beschuldiging meer zegt over de verwarring van
degenen die hem uiten, dan over de vragen die hier aan de orde zijn.
Slot

Het wetenschaps- en techniekonderzoek heeft zich met succes opgeworpen als het
vakgebied dat aandacht vraagt voor de rol van 'dingen' in ons bestaan. In de retoriek
die zich rond dit onderwerp heeft, ontwikkeld, wordt echter tegen een filosofisch
paard getrapt dat ai meer dan twee eeuwen dood is.
Wanneer serieuzer naar de traditie wordt gekeken, moet zoals we hebben gezien
om te beginnen geconstateerd worden dat de vernieuwing die het wetenschaps- en
techniekonderzoek propageert minder radicaal is dan zij vaak wordt voorgesteld. "
Het serieus nemen van die traditie leidt er bovendien toe dat de rol die het wetenschaps- en techniekonderzoek in normatieve debatten kan spelen, beter geformuleerd kan worden dan wanneer wij ons beperken tot het schoppen tegen dat dode paard. Radicaal klinkende, maar au fond incoherente formuleringen als "de
politiek van dingen' en Voedsel zorgt' kunnen beter vermeden worden,
.Laten we, in plaats van onszelf met halfbakken formuleringen voor de voeten te
blijven lopen, nuchter vaststellen:
1. dat normatieve problemen zich aandienen binnen een context waarin naast
mensen ook dingen aanwezig zijn. Niemand heeft dit ooit betwist;
2.. dat als die context een praktijk isf dingen (praktische objecten) een eigenstandige rol kunnen spelen. Die rol is beschrijfbaar in relatie tot de regels van die praktijk. Zij is te analyseren in termen van instrument, voorwaarde en teken;
3. dat met betrekking tot praktische objecten vervolgens normatieve vragen
kunnen worden gesteld. Heeft het voedsel dat in verpleegtehuizen wordt geserveerd
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wel voldoende smaak? Zulke vragen hebben betrekking op de rol van dingen in de
praktijk;
4, dat op zichzelf genomen dingen echter geen stem hebben; zij zijn stom, zij
zijn niet in staat tot twcede-ordeactiviteiten. Als ze al geluid kunnen maken,
hebben zij niets te zeggen,
Dingen dragen, buiten een praktijk, zelf geen ethiek of politiek in zich. De oormen die in de ethiek en politiek bediscussieerd moeten worden zijn verbonden met
praktijken.. Zij ontlenen h u n autoriteit aan interacties tussen mensen.
Als we willen dat demente bejaarden beter voedsel, krijgen, zullen mensen dus
de standaarden moeten verhogen, Voedsel zelf zorgt daar name lij k niet voor.

Noten
1. Lezing WTMC Voortgangsconferentie, 6 november 2000. Met dank aan N. Marres voor belangrij k commentaar.
2, De bel.an.grij.kste auteur die deze positie verdedigt is Latour (1994). Zie verder Haraway 1991 en
Winner 1986 voor verwante, maar minder expliciet (en soms verward) uitgewerkte denkbeelden, met
welfde strekking. In het Nederlandse taalgebied, zie onder meer De Vries 1^99 en Harbers en Koe999-
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Het genoemde stuk. is op diverse conferenties gepresenteerd en verschijnt binnenkort (zie: Li»
\ Een eerdere versie verscheen in Stollmeyer 1999; deze versie is wat de kwestie die hier aan de
"ti minder expliciet dan het genoemde Engelstalige artikel
betreffende passage luidt: 'In the ethical discourse the food and drink necessary to phyx intruments: they allow one to realise one's will In the medical discourse food and
uural phenomena: they are the building blocks of the organism and its sources of
v
ofcare, however, food and drink are neither subordinate to the will nor naturally
*e media for care - they do care. They taste good or bad, have a nice or gruesome
* delegates of people, but all by themselves, objects oflonging or aversion/
van een verwijzing naar Nussbaum en Sen 1993 en naar De Vries 1989. In
'
.^nde, teksten worden echter andere posities ingenomen dan. in de hoofdman Harbers, Mol en Stollmeyer.
,^it baseer ik mij vooral op Allison 1983 en op Brandom 1994.
„aiveren', black box en de laatste fase van het splitting en tnversion-proces duiden alle - in de
.schillende fasen van Latours ontwikkeling en in verschillende contexten - hetzelfde soort
fenomenen aan: reductie van heterogeniteit/hybriditeit (Latour en Woolgar 1979, Latour 1987, Latour 1994).
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