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Niets is vanzelfsprekend 

Recensie van: BRÜNO LATOUR (2004) Folates of nature. How to bring the sciences into 

democracy (vertaling Catherine Porter). Cambridge, Ma., Harvard University Press. 
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'There is indeed, an external reality, but 
there is really no need to make a big fuss 
about it/ Met een ogenschijnlijke een
voud ontdoet Bruno Latour zich in het 
eerste hoofdstuk van folkics of nature 
(2004) van een hardnekkig kentheore
tisch probleem: de vraag in hoeverre de 
werkelijkheid kenbaar en representeer
baar is - en onder welke voorwaarden. 
Aan de hand van een nieuwe voorstel
ling van natuur en samenleving pleit 
Latour voor een radicale herziening van 
de moderne verhoudingen tussen 
wetenschap en politiek. 

Latour bekritiseert het idee dat de 
natuur een ontologisch domein is dat 
zich weliswaar op vele manieren laat 
interpreteren en categoriseren, maar 
desondanks in. haar essentie hetzelfde 
blijft. Ons begrip van de natuur als een 
eenduidige realiteit impliceert een orde
ning van de wereld waarover niet te 
onderhandelen valt: de dingen zijn 
zoals ze zijn. In navolging van de 
Amerikaanse pragmatist William James 
(1842-1910) spreekt Latour liever van een 
pluriversum dan van een universum, om 
aan te geven dat de realiteit geen vast
omlijnde essenties kent zolang die niet 

door mensen als zodanig worden gefor
muleerd. Hiermee gaat hij een stap ver
der dan het sociaaiconstructivisme dat 
nog altijd een sociale dimensie van een 
natuurlijke onderscheidt. Het probleem 
dat Latour heeft met ons huidige 
natuurbegrip is dat de natuur als een 
feitelijkheid wordt gepresenteerd die 
niet ter discussie staat, maar tegelijker
tijd wei een grote invloed heeft op de 
manier waarop mensen hun samenle
ving inrichten. Een aantal simpele over
wegingen wijzen op de plausibiliteit 
van deze gedachte; het woord natuurlijk is 
bijvoorbeeld synoniem voor vanzelfspre
kend. Natuurwet en natuurrecht zijn 
principes die zich onttrekken aan poli
tiek overleg. Maar ook het ingesleten 
idee van natuurbeschermers en reclame
makers dat wat natuurlijk is ook het 
goede is, wijst op een impliciete onbe
twistbaarheid van alles wat niet tot het 
sociale domein wordt gerekend. 

Deze kritiek is een uitwerking van 
zijn filosofische verkenningen in Nous 
navomjamais été modernes (1991). .Latour 

richtte daarin zijn pijlen op het vanzelf
sprekende onderscheid tussen natuur 
en samenleving en wees op het groeien-



de aantal hybriden van mensen en din

gen die tussen cultuur en natuur in val

len. Moeten we ons hierbij cyborgs en 

androids voor de geest halen? Niet per se. 

Ook. een. vacuüm, een metrostelsel of 

een virus bestaat niet zonder verregaan

de interacties tussen mensen en. dingen, 

benadrukte Latour. Problemen van de 

technologische samenleving moeten, 

daarom, gelokaliseerd worden in die 

relaties die zich niet laten, duiden als 

slechts natuurlijk, sociaal of discursief. 
Om. de natuur en de samenleving als 
categorieën, te omzeilen, heeft hij beslo

ten voortaan, te spreken over een collectief 

van. mensen en niet-mensen. Acht jaar 

later verscheen van zijn hand 'Pandoras 

hope {1999), een verzameling essays waar

in hij onder andere de keten tussen 

wetenschappelijke kennis en het ordi

naire veldwerk haarscherp in beeld heeft 

gebracht: kennis is hier niet langer een. 

speciale, afstandelijke representatie van 

cle natuur, maar eenvoudigweg te for

muleren in termen, van handelingen, 

instrumenten en. experimenten. 

Wanneer een duidelijke grens tussen, 

samenleving en natuur verdwijnt, wordt 

de toegang van de mens tot de werke

lijkheid dan ook minder problematisch 

dan hoogdravende heren als Plato en 

Kant altijd hebben volgehouden. 

Daarmee voltooide Latour de afbraak 

van het klassieke wetenschapsbeeld, die 

zich heeft ingezet met het werk van 

wetenschapshistorici en -sociologen. Zij 

concludeerden dat wetenschappelijke 

kennis gevormd wordt in een discipli

naire context van controverse en con

sensus, en dat die context ook bepalend 

is voor de constructie van kennis. Dat-

wetenschap zich Iaat sturen door gekeu

vel, en onderlinge afspraken maakt haar 

al minder verheven dan ze zich voor

doet. Maar dat de kennis die ze produ

ceert ook nog eens het directe resultaat 

kon zijn van allerlei handige trucjes, en 

niet van een transcendentaal objectief 

oordeelsvermogen, maakt het er alle

maal, niet mooier op: de wetenschapper 

die eerst het aanzien van. een wijze tove

naar kon genieten, blijkt nu gewoon lid 

te zijn van. een plaatselijke vereniging 

van goochelaars. Deze onttovering heeft 

belangrijke consequenties voor het 

gezag van. de wetenschappelijke expert 

in publieke discussies, en zijn rol in 

democratische besluitvorming. Tolitics of 

nature, in het Frans reeds verschenen in 
l999•» gaat over deze consequenties en is 

in. dit opzicht het politieke tweelingzus

je van wetenschapsfilosofische 'Fandora. 

Een significant deel van 'Politics of nature is 

gewijd aan het feit-waardeonderscheid, 
dat volgens Latour zijn langste tijd 

gehad heeft: 'The formula may still, 

appear shocking, but people deliberate 

and decide just as much about facts as 

about values' - een treffende formule

ring die overigens typerend is voor zijn 

common sense taalgebruik. Tegenover het 

idee dat wetenschappers zich toeleggen 

op feiten en. politici zich bezinnen op 

waarden, stelt Litour de gedachte dat 

we eerder een. onderscheid moeten 

maken tussen betwistbare en gevestigde 

overtuigingen, en. dat zowel de politiek 

als de wetenschap verantwoordelijk is 

voor beide soorten. Ook bekritiseert hij 
de aanname dat feiten objectief zouden 

zijn en waarden niet. Niet objectiviteit 

maar zekerheid wordt het: onderschei

dende principe. De contouren hiervan 
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worden zichtbaar met Latours introduc

tie van een. nieuwe tweedeling: matters of 

/act zijn entiteiten die een onproblema

tische plek innemen in de samenleving 

van. mensen en dingen.; matters of concern 

raken daarentegen in opspraak, missen 

een. scherp afgebakende definitie en zor

gen voor complicaties in het collectief. 

Als voorbeeld noemt Latour de veran

derde hoedanigheid van asbest in de 

westerse wereld: 'Once an ideal inert 

material, it became a nightmarish 

imbroglio of law, hygiene and risk'. 

Juist in dit soort kleine voorbeelden 

overtuigt het pleidooi van. Latour. Hij 

weet de vinger te leggen op de maat

schappelijke samenhang waarin artefac

ten en producten een realiteit vormen 

en in hun. dynamiek even 'geconstru

eerd' als 'reëel' zijn. 

De wijze waarop maatschappelijke 

problemen worden opgelost, maar ook. 

in welke termen ze geformuleerd wor

den en voor wie ze relevant zijn, is een 

politieke aangelegenheid in de ruime 

zin van het woord. Voor Latour horen 

dergelijke discussies zich dan ook niet 

te beperken tot het laboratorium of het 

nationale parlement, Misschien is de 

slepende controverse rond het broeikas

effect wel het duidelijkste voorbeeld van 

deze gedachte: of het broeikaseffect 

überhaupt wel bestaat ('feit') en wat 

voor politieke maatregelen, geboden 

zijn ('waarden'), zijn allebei vragen waar 

zowel, experts als belanghebbenden zich 

over buigen. Bezorgdheid, raadpleging 

en institutionalisering zijn maatschap

pelijke processen waarbij politici én. 

wetenschappers voortdurend overleg

gen - althans, dat zouden ze moeten 

doen, aldus Latour. Daarom, beschouwt 

hij politiek niet alleen als een. zaak van 

mensen, maar ook van niet-mensen: de 

dingen, zijn evenmin vanzelfsprekend 

als mensen dat zijn. Gepassioneerd ver

dedigt Latour een. politieke besluitvor

ming waarin, naast mensen ook dingen 

een stem krijgen. Hij is zich daarbij 

bewust van de hardnekkige intuïties 

over 'het ding': het kan niet spreken en 

het heeft geen intenties of belangen. In 

zijn pleidooi voor een Parlement der Dingen 

doet Latour daarom een beroep op de 

welwillendheid van de lezer ten koste 

van. haar aannamen over wat bijvoor

beeld 'spreken' is. Wanneer we het spre

ken niet name als een politieke daad 

opvatten, (eisen, stemmen, onderhande

len, protesteren) en we onze verregaan

de interactie met de dingen ook in de 

politiek verdisconteerd willen, zien, zul

len we moeten nagaan, hoe we de dingen 

een stem kunnen geven. De charme van. 

dit enigszins retorische betoog bestaat 
in Latours pragmatische motief om een 

democratische dingpolitiek te verkiezen 

boven het uitgangspunt dat politiek een 

bij uitstek menselijke aangelegenheid 

is. Met andere woorden, hij probeert 

een geheel van. metafysische veronder

stellingen open te breken, dat een per

spectief op een politieke discursieve 

gemeenschap van mensen en. niet-men

sen in de weg staat. Het uitbreiden van 

menselijke kenmerken naar de dingen is 

daardoor onmiskenbaar het meest aan

stootgevende element van zijn theorie -

en het meest interessante. 

Toegegeven, dit pleidooi blijft kna

gen aan elementaire intuïties over cle 

menselijke natuur, waardoor Latour 

niet altijd wil overtuigen. Maar is het 

morrelen aan. vastgeroeste overtuigin-



gen niet precies wat een filosoof hoort te 
doen? 

De weerlegging van het feit-waardeon-
derscheid is misschien niet nieuw, de 
praktische consequenties die Latour 
daaraan verbindt zijn dat wel In de eer
ste plaats biedt hij een verhelderend 
perspectief op de manier waarop het 
wetenschappelijke bedrijf zijn invloed 
laat gelden op maatschappelijke vraag
stukken. Bovendien doet hij een voor
stel tot het democratiseren van deze 
invloed door een nieuwe scheiding der 
machten, te presenteren: niet op grond 
van feiten en waarden, maar langs de lij
nen van onzekerheid en institutionali
sering. In een procedureel model schetst 
Latour vier stadia die het collectief kan. 
doorlopen wanneer het zich geconfron
teerd ziet met problematische entitei
ten. Zo kan een matter of concern via per

plexiteit, raadpleging, hiërarchie en 
institutie al dan niet een plaats krijgen 
in het collectief als een matter of fact Dit 
vrij abstracte model vereist dat politici 
en wetenschappers (maar ook ethici en 
economen) in elk van de stadia een 
andere rol aannemen op grond van hun 
vaardigheden. Daarmee neemt Latour 
afstand van het idee dat deze specia
listen elk toegang hebben tot een ander 
domein; zij werken allemaal aan de 
compositie van een gemeenschappelijke 
wereld, maar vanuit andere vragen. 
Ondanks de verbluffende systematiek 
waarmee Latour dit model stapsgewijs 
opbouwt, is lang niet altijd duidelijk 
hoe dit bouwwerk zich laat vertalen in 
concrete praktijken en instituties. Maar 
als we hiermee criteria voor een demo
cratische samenwerking tussen weten

schappers en politici kunnen formule
ren (en daar doet Latour zeker een 
poging toe), dan is het maatschappelijke 
belang van dit werk evident. 

Deze evidentie ligt echter besloten 
in een democratisch ideaal dat Latour 
voor lief neemt. Daar ligt meteen de 
zwakte van zijn betoog: het rast te veel 
op impliciete aannamen over zeggen
schap, vertegenwoordiging en consen
sus. Zo benadert hij het begrip politiek 
in brede zin als een collectieve daad van 
orde scheppen in de kosmos. Dat is een 
vruchtbaar gezichtspunt, maar het laat 
zich moeilijk rijmen met politieke con
cepties waarin collectieve motieven nau
welijks of geen rol spelen. Daarnaast 
berust Latours model in grote mate op 
relaties van representatie die welbe
schouwd helemaal niet zo vanzelfspre
kend zijn in een democratisch bestel En 
bovendien spreekt hij in zijn nieuwe 
scheiding der machten eigenlijk alleen 
over professionals: wetenschappers, 
politici, economen, ethici, bureaucraten, 
diplomaten. Maar waar zijn de burgers 
gebleven? Zijn aanval op de expertocra-
tie is een overtuigende onderneming als 
men ervan uitgaat dat de ordening van 
onze wereld geen privilege mag zijn van 
een select groepje wetenschappers. Om 
echter te suggereren dat alle mensen in 
staat zijn om te bepalen wat goed voor 
ze is, is op zijn minst even problema
tisch en vereist een zorgvuldige recht
vaardiging. Het probleem is niet dat een 
dergelijke rechtvaardiging niet mogelijk 
is, maar een denker die zich afvraagt hoe 
de wetenschappen zich verhouden tot 
de democratie hoort daarvan expliciet 
rekenschap te geven. 

Desalniettemin vormt Politics of nature 
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een indrukwekkende verdediging van 

een pluralistische samenleving van. din

gen en mensen. Ze vraagt nog om een 

expliciete institutionele uitwerking, 

maar daaruit blijkt vooral haar progres

sieve inzet: ze ontsluit nieuwe vragen en 

anticipeert op praktijken die nog niet 

bestaan. In dit opzicht wint Latours the

orie alleen al aan geloofwaardigheid door 

de vele perspectieven die ze opent; ze 

biedt mogelijkheden die misschien niet 

denkbaar zijn in de huidige taakstelling 

van de politiek en de wetenschap, In de 

toenadering van. beide verenigt tatour 

een democratisch met een filosofisch 

principe: niets is vanzelfsprekend. 
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