Het schandaal van de dingen
Een reactie o p G e r a r d de Vrïes chungiin Kwa

Er zijn twee manieren om het geschil tussen enerzijds De Vries en anderzijds Harbers, Mol en Stollmeyer te duiden. De eerste is als een wat uit de hand gelopen familieruzie tussen mensen die veel. met elkaar gemeen hebben, maar met een onhebbelijke neiging details op te blazen. De tweede is als een confrontatie tussen twee
verschillende filosofische tradities.
Laten we beginnen met de eerste, verzoenende manier. Dat heeft De Vries (1995)
immers zelf ook eerder geprobeerd, in een poging vrede te stichten tussen Latour en
Collins. Voor de goede orde: Collins is een wetenschapsonderzoeker die vooral onderzoekt hoe wetenschap als praktijk wordt geleid door sociale conventies en wat hij
noemt geïnstitutionaliseerd geloof. Het is deze maatschappelijke context die bepaalt welke kennis wordt geaccepteerd als wetenschappelijk waar. Latour bekritiseert Collins op het punt dat deze wel onderzoekt hoe de maatschappij de wetenschap als sociale constructie overeind zet, maar over het hoofd ziet hoe de
wetenschap evenzeer de maatschappij constitueert. Latour legt een primaat bij nog
ongedifferentieerde netwerken van mensen en dingen. In eerste instantie gaat het
hem trouwens om hoe het metafysische of ethische verschil tussen natuurlijke en
sociale dingen wordt gemaakt. Hij betoogt dat dat verschil niet is voorgegeven door
de natuur of de geschiedenis, maar wordt geproduceerd door bemiddelende arbeid,
die in onze moderne samenlevingen vooral via de natuurwetenschap geschiedt.
In een aantal opzichten is er niet zo'n groot verschil tussen de netwerken van Latour en de praktijken van Collins. Beiden belijden de noodzaak van empirisch onderzoek in vraagstukken die enkele decennia geleden alleen door armckair-filosofen
interessant werden gevonden. Wetenschappelijke rationaliteit functioneert in concrete situaties waar beslist wordt of regels geldig worden toegepast, daar waren en
zijn beiden het over eens. In het verleden was er een lichte irritatie bij Collins en anderen over de manier waarop Latour en zijn naaste collega Gallon spraken over dingen als 'actanten', alsof ze dezelfde status hadden als mensen. Maar die manier van
spreken leek een tekstueel effect van de semiotische methode die door hen werd gehanteerd (het begrip 'acta.nt? is afkomstig uit de semiotiek). Irritant, maar er viel
overheen te stappen. Totdat Latour stipuleerde dat de semiotiek voor hem niet zo
belangrijk was als velen hadden gedacht, en dat hij het echt meende met de plaats
die hij de dingen in zijn analyses gaf. Het schandaal van de dingen was een feit. De
huidige discussie lijkt in zekere zin op een reprise van. het geschil tussen Latour en
Collins, met dien verstande dat De Vries nu toch voor de zijde van Collins lijkt te
hebben gekozen.
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De discussie tussen enerzijds De Vries en anderzijds Harbers, Mol en Stolimeyer
gaat verder dan de vraag hoe waarheidsclaims in de wetenschap totstandkomen. Ze
gaat, voorzover ik kan nagaan, over een normatief geladen kwestie in een ziekenhuis, dus in een medisch-wetenschappelijke context. Laatstgenoemden brengen de
kwestie in kaart door alle actanten te beschrijven, mensen en dingen,
De Vries verwijt hen nu niet in te zien dat dingen in een kwestie als deze slechts rclevant zijn als wat hij noemt 'transcendentaal object', We spreken, aldus De Vries, 'uiteraard niet over de dingen zelf, maar over de dingen op de manier waarop ze verschijnen aan een menselijk bewustzijn. Echte actanten (actoren) zijn alleen die
actanten die redenen kunnen geven voor hun gedrag. Dingen kunnen dat niet.
Laten we niet vergeten dat de mens die De Vries ten tonele voert een geschiedenis heeft van vele uitsluitingen. Het voortgaande proces van de emancipatie heeft
ongetwijfeld veel van die uitsluitingen ongedaan gemaakt. Maar het probleem van
het emanciparieverhaal is dat er een duidelijk humanistische vooronderstelling in is
besloten. Want wie kunnen of mogen redenen geven? Amazone-indianen?
Mag geen probleem, zijn. Kinderen? Valt over te praten. Apen.? Nou nee. Dingen? U
bent zeker niet goed snik?!
Sommige vertegenwoordigers van de dierenrechtenbeweging passen het idee
van de voortgang der emancipatie (widening the circle) wel toe op dieren, maar buiten,
eigen kring stuiten ze tegen de harde grens van het humanisme. Maar het
emanciparieverhaal wordt absurd als we aanbelanden bij de dingen. Het is
opvallend hoe eerder Collins en nu dus ook De Vries vanuit het humanistische vertoog een beroep doen op het gezond verstand van de lezer om duidelijk te maken
hoe belachelijk het wel is om de dingen als actanten aan te duiden, als zouden ze
moeten worden behandeld als menselijke actanten.
Het is duidelijk dat we zo niet komen tot begrip van La tours standpunt over de
dingen. We zullen bij de dingen zelf moeten beginnen, ook al kan dat niet
volgens De Vries. Een confrontatie tussen twee verschillende filosofische tradities
wordt daardoor onvermijdelijk.
De Vries doet het wat te gemakkelijk voorkomen dat zijn discussiepartners het
filosofische wiel opnieuw uitvinden, De traditie namens welke De Vries zelf spreekt
is uiteraard een grote: Descartes, Kant, Wittgenstein. Ik zou daar een andere traditie
tegenover willen stellen die, ondanks het feit dat het hier evenzeer om grote namen
gaat, toch wat heterodoxer is dan de zijne: Lucretius, Leibniz, Whitehead. Elke traditie is geconstrueerd, deze niet uitgezonderd, en degene die ik hier wil aanstippen is
vooral in kaart gebracht door Gilles Deleuze, Michel Serres en Isabelle Stengers. Gezien de relatief vele verwijzingen naar hun werk in de boeken van Latour lijkt het
mij niet vergezocht hem daarmee in verband te brengen.
D i n g e n en m e n s e n
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De dominante traditie, namens welke De Vries spreekt, kenmerkt zich. door een zekere minachting voor de dingen. Voor Aristoteles (de Aristoteles van de Analytica pos-
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teriora) staan de dingen in een noodzakelijk verband dat deductief volgt, volgens een
tijdloze logica, uit de Eerste Beweger. De geit moet noodzakelijkerwijs bestaan, en
dat hij er zo uitziet als hij er uitziet onvermijdelijk ook Descartes is in deze volkomen schatplichtig aan Aristoteles. Zijn datret disrinct-criterium is een soort direct inzicht in dit noodzakelij ke verband.
Helaas voor Descartes bleek zijn criterium niet bestand tegen het scepticisme.
Kant verving het goddelijk schema van de noodzakelijkheid door een unificerend
schema dat afkomstig is van de menselijke ratio. Het is op die manier dat de dingen
met elkaar in een al dan niet causaal verband worden gezet. Dit verband, vaak in de
gedaante van hogere orde 'dingen' of entiteiten, is belangrijker dan de dingen zelf
Daarmee heeft Kant in niet geringe mate de romantiek en de natuurwetenschappen
zoals die sinds de Romantiek bestaan, voorbereid.
Wie zijn nu de voornaamste vertegenwoordigers van de andere traditie, die we
voor het gemak als niet-kantiaans bestempelen? Ik beperk mij even tot een paar namen: Lucretius, Leibniz, Whitehead (Kwa 2001).
Ten opzichte van de dominante traditie is het bijzondere van Lucretius dat hij
de dingen niet benadert vanuit een vooronderstelde wetmatigheid, maar aan de
hand van een verschijnsel dat zich aan regels onttrekt. Het gaat uiteraard om het
roemruchte 'clinamen', de afwijking van een enkel deeltje in de oorspronkelijke val
van de atomen loodrecht naar beneden. Lucretius schetst een kosmogonie: door te
botsen met andere deeltjes luidt het afwijkende deeltje het begin van de wereld, in.
Om het clinamen is Lucretius bespot vanuit de meer deductief georiënteerde filosofische traditie. Want waar zou Lucretius in hemelsnaam zijn clinamen op kunnen
baseren? Een verklaring is ver te zoeken. Maar, zoals de Franse wetenschapshistoricus Michel Serres (1977) opmerkt, er rust op Lucretius geen enkele verplichting de
afwijking van. de loodrechte val te verklaren. Lucretius baseerde zich op een algemeen voorhanden verschijnsel, in de natuur: turbulentie. Zelfs de hedendaagse fysica kan geen verklaring geven waarom, bijvoorbeeld bij een vioeistofstroming door
een buis, regelmatige stroming opeens turbulentie gaat vertonen. Ze kan slechts,
louter op empirische gronden, aangeven wanneer turbulentie te verwachten valt.
Lucretius was een atomist. Het clinamen is wel geïnterpreteerd als een metafoor
voor de vrije wil in de wereld, maar het ligt meer voor de hand de vrije wil aan het
deeltje zelf toe te schrijven. Voor Serres is de opbrengst hiervan een bepaald ontologisch fundament van een met-deterministische wereld.
In de zestiende eeuw kwamen deeltjestheorieën sterk in de belangstelling, en typische renaissancefilosofen als Van Helmont bedeelden deeltjes zeker met eigenstandige rollen en activiteiten. Elementen hiervan, zijn terug te vinden in de opvattingen van Leibniz, die grote belangstelling had voor Van Helmonts ideeën.
De monaden van 'Leibniz zijn atomen, atomen in een continuüm van dingen, dieren,
organen, organelles van het kleinste tot complexe zoals de mens. Elke monade heeft
een innerlijk scherm met een representatie van. zijn context (maar geen monade kan ooit
zijn gehele scherm overzien). Hoe 'hoger' de monade, hoe rijker het scherm, volgens
Leibniz.. 'Dingen' zullen niet zo'n rijk scherm hebben als mensen, maar niettemin.
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Deieuze heeft gewezen op een ander hoekpunt van Leibniz* filosofie: zijn notie
van compossibilité van verschillende fenomenen en ontwikkelingslijnen, Leibniz zelf
insisteerde op de harmonie daartussen, maar Deieuze (1988) ziet in Whiteheads filosofische reflecties op divergente reeksen in de wiskunde een interessante aanvulling
op Leibniz' opvattingen. De notie van divergentie valt te interpreteren als nog een
ontologisch fundament voor een niet-deterministische wereld en voor het naast eikaar bestaan van elkaar uitsluitende werkelij kheden.
Ik heb deze episoden uit het 'filosofisch prentenboek' (zoals De Vries het noemt)
aangestipt om duidelijk te maken dat er een bepaalde traditie is waarin, ten eerste,
mensen en dingen meer in continuüm worden gedacht dan in die waarvan Kant het
hoogtepunt is en, ten tweede, dat er filosofen zijn die bij de dingen zelfbeginnen en
niet bij bewustzijn. Met de kantiaanse traditie ernaast is het niettemin moeilijk geworden om dat laatste te doen zonder bij voorbaat in de naïef-teaiistische hoek te
worden geplaatst. Hoe moeilijk blijkt bijvoorbeeld uit een enige tijd geleden verschenen bundel waarin wel op tamelijk bevredigende wijze het primaat van het
menselijk bewustzijn ter discussie wordt gesteld, maar waarin de dingen zelf niet
voldoende in zicht komen. De Franse dichter Francis Ponge blijkt dit nog het beste
af te gaan (Visser 1993).
Het belangrijkste punt lijkt mij echter dat, in de niet-kantiaanse traditie, de
dingen ten eerste een veel individueler bestaan kunnen hebben en niet bij voorbaat
zullen zijn ingelijfd in hetzij holistische denkschema's, hetzij hogere-orde-entiteiten. En ten tweede is de relatie met de dingen in een niet-deterministische natuur
een beetje spannender dan in een wereld waarin de mens via de wetenschap de dingen meester is.
In een monadologische opvatting staan de dingen niet met elkaar in verband
door hun systemische verbindingen en interacties, maar door wederzijdse verwijzing. Zijn dingen dan niet onderdeel van een geheel? Jawel, maar zij kunnen, net als
mensen trouwens, deel uitmaken van verschillende gehelen (netwerken, praktijken). Wat een geheel is, is overigens meer afhankelijk van situationele dan van abstracte criteria. Dat biedt een beter filosofisch uitgangspunt om bijvoorbeeld zoiets
als een boundary object te begrijpen dan de kantiaanse traditie kan. Het begrip boundary
object is immers bij uitstek gemunt om dit tegelijkertijd functioneren van een ding
in verschillende netwerken en contexten aan te duiden.
Latours belangrijkste punt in zijn Nous navonsjamais étémodemes is dat in de moderne westerse samenleving het sorteren van de dingen in soorten nauw verbonden is met de wetenschap. De Vries geeft daar ongewild zelf een illustratie van met
zijn voorbeeld van bij de slager: het gaat hier immers om kwesties als BSE en varkenspest, zaken die de consument niet aan de textuur van de worst kan aflezen. In
plaats daarvan moet de kritische consument weten hoe de ene wetenschap (bewaking van de gezondheid van dieren, scheiden van gevaarlijk en ongevaarlijk slachtafval) de gevolgen van andere wetenschap (een bepaalde voedingstechnologie, opschaling van het dierlijk productieproces) al dan niet ongedaan maakt. In een
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wetenschappelijke samenleving is het nodig voor het vertrouwen in de slager en de
worst ze beredeneerd met het eerste soort wetenschap in verband te kunnen brengen.
Het probleem met Latour is niet dat deze teveel steunt op macht in zijn analyse
van netwerken en niet op rationaliteit in het geven van geldige redenen in normatieve vraagstukken. Zijn bedoeling is kennelijk o m de rationaliteit los te maken van
zijn eenzijdige verbintenis met de wetenschap. Want Latour (1991) heeft ook een
ethische inzet. Ik formuleer die nu in zijn antropologische vocabulaire: het opheffen van het onderscheid tussen Ons en de Ander, een onderscheid dat bestaat omdat
Wij een beroep kunnen doen op de wetenschap en Zij niet. Latours (2000) ethische
inzet is in eerste instantie gericht op mensen. Maar via de tot op heden uitgestotene
Ander beoogt hij ook een andere manier van omgang met de dingen en met de natuur in onze cultuur binnen te brengen.
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Voor zij n opmerkingen dank ik Willem Halffinan.
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