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Inleiding (1) 

De benadering van wetenschapspraktijken die door Bruno Latour is voorgesteld 
mag zich momenteel in een grote populariteit verheugen. Datzelfde kan niet gezegd 
worden van de denk- en handelwijze che aan medici wordt toegedicht Ook al be
staat er groot respect voor de technische verworvenheden van de geneeskunde, de 
medicus wordt als wetenschapper niet echt serieus genomen. Toch blijken er dui
delijke overeenkomsten te bestaan tossen de medicus en de wetenschapsonderzoe
ker: de medicus is een 'Latouriaan' in hart en nieren. Deze overeenkomsten vor
men een aanleiding tot zowel een herwaardering van de methode der geneeskunde, 
als het formuleren van een kritiek op Latour. Herwaardering en kritiek zal ik in 
vier stappen uitwerken. Eerst zal het terrein verkend worden; ten tweede zal de 
analogie tussen Latours 'associologie' en de geneeskunde aangegeven worden. 
Uitgaand van deze analogie zal in de derde stap het belang van cognitie voor ge
neeskunde en wetenschapsonderzoek aangegeven worden, hetgeen meteen een 
kritiek op Latours theorievorming impliceert: de Latouriaanse wetenschapsonder
zoeker blijkt vergelijkbaar met een medicus zonder kennis van riekten. In de vierde 
en laatste stap zuDen we laten zien wat Latour verzwijgt om rijn theorie in leven te 
houden. Dan blijkt Latour een theoreticus die het leven van zijn patiënten bijzaak 
vindt 

I. Terreinverkenningen 

Klinische geneeskunde (2) 
De 'methode' van de klinische geneeskunde is de laatste jaren in diskrediet ge
raakt Hooguit een medicus die nog in de 'art of healing' gelooft - een romanticus -
durft nog te verdedigen dat rijn handelen een mtrinsieke methode heeft De kritiek 
op de geneeskunde en de handelwijze van de medicus is veelvuldig en veelsoortig. 

De auteur dankt Evert van teeuwen voor zijn kritisch en stimulerend commentaar, maar 
boven alles voor zijn vondst ten aanzien van de casus en haar verbuiging. 
'Klinisch' wordt hier opgevat in de oude betekenis van het woord, afgeleid van 'clinè', het 
ziekbed betreffend. Met klinische geneeskunde duiden we dus al die vormen van geneeskun
de aan die betrekking hebben op de enkele zieke. Zij zijn niet voorbehouden aan medici in 
ziekenhuizen. 
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Zij richt zich in de regel op een stereotype van het medisch handelen. Dit ziet er 
ongeveer zo uit: de medicus kent een verzamehng Telassieke' beelden en een aantal 
rijtjes met symptomen en mogelijke diagnosen, al of niet met wat hulponderzoek 
aangevuld, waarmee hij of rij poogt 'de ziekte' in de patiënt vast te stellen. Dat be
grippenkader (voorzover er dan van een kader gesproken mag worden) is niet of 
nauwelijks onderzocht op betrouwbaarheid, evenmin als de meeste (therapeuti
sche) ingrepen. Een arts handelt op basis van ervaring en overlevering, een echte 
theoretische basis heeft zijn handelen niet In theoretisch opricht wordt de genees
kunde meestal als eclectisch beschouwd. De kem van het vak bestaat uit het toe
passen van technieken en theorieën die zijn ontwikkeld in zogenaamde basiswe
tenschappen (fysica, biochemie, moleculaire biologie etc). De medicus stelt naïef 
'echt' bestaande ziekten vast, met behulp van een binnen die basiswetenschappen 
ontwikkeld instrumentarium (Röntgen- en echoapparatour, electroradio- en ence-
falografie, diverse (radio)immunologische assays, etc.). 

Deze karikatuur, door haar eenvoud en herkenbaarheid verleidelijk, belemmert 
desalniettemin elke mogelijkheid tot een analyse van de geneeskunde. Latours 'as-
sociologie' kan ertoe bijdragen het richt te verhelderen en de weg naar zo'n analy
se vrij te maken. Daartoe zullen we eerst de belangrijkste kenmerken en elementen 
ervan bespreken. 

De 'associologie' van Latour 
Volgens Latour is het doel van wetenschapsonderzoek niet het geven van 'verkla
ringen': hoe zou je vanuit een willekeurige wetenschap A (bijvoorbeeld de socio
logie) elementen uit een andere wetenschap B (bijvoorbeeld fysica) willen verkla
ren? Het is juist veel interessanter om te onderzoeken welke arbeid men zich in ge
bied B getroost om delen van 'de wereld' te verklaren. Wetenschap B, de metal
lurgie bijvoorbeeld, wordt dan niet vanuit de sociologie (A) verklaard, maar vanuit 
de betreffende wetenschapspraktijk 'zelf, door bijvoorbeeld aan te geven hoe 
equivalenties tot stand worden gebracht. Zo'n praktijk levert derhalve 'zelf haar 
sociologie. (Latour 1988) 

Niet de herleiding van een wetenschapspraktijk tot het sociale, noch de gelijk
stelling van deze twee vormt het Latouriaanse program: hooguit een analyse in ter
men van gradiënten tussen elementen in netwerken. Elementen zijn bijvoorbeeld 
mensen, machines, theorieën, gebouwen, teksten, grafieken, formulieren, zonder 
onderscheid tossen menselijke en niet-menselijke elementen. Onder gradiënten 
moeten we de verhouding tossen die elementen verstaan. Aangezien de elementen 
heterogeen rijn en Latour nergens aangeeft wat hij onder de relaties tussen de ele
menten in het netwerk verstaat (hij beschouwt de aard van die relaties als een em
pirische kwestie), kan het begrip gradiënt niet anders dan vaag blijven. In algeme
ne zin beschouwt hij de gradiënt als een krachts- of arbeidsverhouding: de aandui
dingen 'scales of force', 'matters of scale', 'gradients of force' en kortweg 
'scales', worden door hem door elkaar gebruikt De krachts- of arbeidsverhouding 
verwijst naar de arbeid die nodig is (geweest) om element X met element Z in ver
binding te steDen. Dankzij die arbeid zijn rij gelijkwaardig geworden, hetgeen in 
de opname in het netwerk resulteert. Zo voert Napoleon rijn troepen aan, spreekt 
Pasteur namens miljoenen microben en heeft de huisarts een normpraktijk van 
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2200 'zielen' of patiënten. Een element dat door arbeid een gradiënt weet te creëren 
wordt door Latour aangeduid als een 'actor'. Zowel mensen als machines, artike
len etc. kunnen als zodartig optreden. Hier treedt een belangrijk verschil met de 
traditionele (wetenschapssociologie aan het licht: waar deze zich beperkt tot men
selijke actoren en zich richt op het achterlaten van sociale invloeden op weten
schappelijk handelen, wil Latour juist elk vormgevend element van dit handelen in 
zijn verklaring opnemen. Vandaar de term 'associologie', de leer van de 'associa
tions', die zich richt op het achterhalen van de relaties die actoren aangaan, daar
mee geen enkele actor a priori begunstigend. (Latour 1984: 229; Mol 1985) Latour 
laat buiten beschouwing hoe een element nu precies een 'actor' wordt Hij geeft 
weliswaar aan dat de begrippen 'kracht', 'actor' en 'entelechia' identiek zijn (La
tour 1984: 178), maar dat verklaart natuurlijk nog niet hoe een actor aan die kracht 
komt en tot zelfbeweger wordt. Deze leemte in Latours theorie zal ik in de vierde 
stap uitgebreider bespreken. 

De meest succesvolle wetenschapper is degene die het grootste aantal effectieve 
actoren met rijn eigen doelen weet te verbinden: een kwestie van reerutering ('en
rollment'). (Latour 1987) Conclusies en feiten die niet meer rransformeerbaar zijn, 
worden tot 'black box': een werkzaam element, een actor. Zij worden bijgezet in 
het kabinet van wetenschappelijke waarheden, zodat nu retrospectief 'de natuur' 
kan ontstaan, totdat...men er voldoende arbeid voor over heeft om zo'n 'black 
box' - gevuld met natuur - weer te openen. 

Het achterhalen van de gradiënten - die tenslotte centraal staan in Latours visie -
moet het hoofddoel zijn van de wetenschapsonderzoeker: "..we have to write 
stories that do not start with a framework but that end up with local and provisio
nal variations of scale." (Latour 1988: 174) Niet het onderzoeken en de globale 
verklaring van 'de wetenschap', maar het onderzoeken van bepaalde wetenschap
pelijke praktijken en van de daarin plaatsvindende constructie van 0okale) waar
heids- en rationaliteitsaanspraken is dan ook de taak van de wetenschapsonderzoe
ker. 

II. De medicus en de assocïoloog 

Dr. Latour, I presume? 
Wanneer Latours werk in verband wordt gebracht met de geneeskunde ontstaat er 
een aantal resonantiekernen. Voor de geneeskunde zullen we er zes bespreken. 

1. Een medicus is een eclecticus , omdat alles wat zijn patiënt kan helpen vol
doet Weinig is vooraf gegeven: de genering niet, de ziekte niet Derhalve is ook 
het resultaat van de (diagnostische of therapeutische) methode niet met zekerheid 
bekend: rij schrijft zich in het lichaam van een patiënt, waarmee zij allianties aan
gaat De kleurstoffen of de radioactieve markers binden zich en tonen daarmee een 
alliantie. De schokgolven van de percussie (het bekloppen) of de echografie kaat
sen terug en geven een echo, al naar gelang de variaties in dichtheid van het medi
um (waarmee een bepaald type lichaam zich aftekent: een lichaam van geluidsgolf-
dichtheden). Door verschillende methoden te combineren wordt een meer comple
xe, maar ook een krachtiger alliantie gemaakt. Vreemdsoortige elementen, elemen-
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ten die ver weg van elkaar gelegen zijn, worden zo verbonden in het netwerk van 
de nosologie van de medicus. Het eclecticisme van de medicus doet het onder
scheid tussen de verschillende actoren in een ziekenhuis vervagen. Medicatie, ge
sprek, operatie? Zij vormen samen een geaDieerd netwerk dat één (uitgesproken) 
doel nastreeft: genezing. 

2. De medicus is een relativist: de ziekte bestaat niet als positief gegeven in de 
patiënt. Zij bestaat (of fungeert) als een vermoeden, een kans, een waarschijnlijk
heid. In positieve zin bestaat rij slechts binnen de nosologie en het classificatiesy
steem. De toekenning van een diagnose draagt vrijwel altijd een voorlopig karakter 
en vindt ofwel in de genezing of in het sectieverslag haar legitimatie. De medicus 
weet dat er vele wegen naar Rome leiden, maar ook dat er vele steden rijn die Ro
me heten: genering kan vele vormen hebben, de weg er naar toe eveneens. 

De medicus is relativist omdat hij de elementen in de alliantie kan manipuleren, 
kan veranderen: het ene aan kracht kan doen winnen ten koste van een ander. Hij 
is regisseur omwille van zijn patiënt: in een (macaber) spel tussen bijvoorbeeld 
lymfocyten, erytrocyten, bacteriën, schimmels en cytostatica. De regie is echter 
niet uitsluitend in handen van de medicus: tegelijkertijd en misschien wel voorna
melijk regisseert de patiënt de alliantie van elementen. Niet iedereen reageert iden
tiek op de toegediende cytostatica: lymfocyten en erytrocyten rijn onzekerheden in 
de rolbezetting. De patiënt is hoofdrolspeler en belangrijkste regisseur tegelijk. 

3 . Niettemin is een medicus ook realist: zijn patiënt leeft en sterft. De tumor 
kan hij in rijn handen houden, de naald ondervindt altijd weerstand voordat zij een 
vat bereikt en de vacuümbuis doet vullen. De röntgenfoto ziet hij, de galsteen 
wordt met de echoscopie zichtbaar, het laboratorium produceert afwijkende uitsla
gen. De realiteit van de foto, het formulier, de status, de patiënt: dat is het geheel 
van elementen waaruit het leven van de geneeskunde bestaat Die elementen ontle
nen hun betekenis aan teksten: andere formulieren (zoals de uitslag van de autop
sie), het leerboek, het artikel. De waarde van die betekenis wordt tot uitdrukking 
gebracht door een relatie: een waarschijnlijkheidsrelatie, een gradiënt naar de toe
komst: de prognose. Reële elementen, reële relaties, reële patiënten: gemaakt bin
nen de context van een ziekenhuis, een tekstboek, een diagnostische batterij. 

4. De medicus heeft maar één doel met rijn activiteiten: het bijeenbrengen van 
zoveel mogelijk actoren (elementen met de gradiënten die zij produceren) in één zo 
groot mogelijke gradiënt voor het leven van rijn patiënt. Vandaar de grote hoe
veelheid werk die verzet moet worden: niet alleen moet de medicus afstanden 
overbruggen, maar ook de tijd: een 1-jaarsoverleving, een 2- of een 5-jaarsover-
leving tot en met genering aan toe. Dat werk is zichtbaar en wordt door niemand 
vergeten: ''..display the work of extracting elements from B, the work of bringing 
it to A, the work of making up explanations inside A, the work of acting on B 
from A." (Latour 1988: 163) Iedere jonge medicus in opleiding krijgt dat te horen: 
hoeveel kost deze diagnostiek of therapie? Brengt de therapie een legitiem geacht 
doel naderbij, zou je een patiënt dit nog aan willen doen? Altijd deze vragen, omdat 
de gradiënt van het netwerk van actoren dat de medicus regisseert moet opwegen 
tegen de gradiënt die het leven van de patiënt nog is. 

5. Het netwerk van de geneeskunde leeft van gradiënten . Biochemische -, 
waarschijnlijkheids-, (dianose of prognose), stralings- en drukgradiënten: de pa-
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tiënt bestaat niet anders dan als gradiënt, als weerstand. Weerstand van de huid 
voor de naald, weerstand van de vaten tegen het bloed, weerstand van het weefsel 
tegen de geluidsgolven. De echo van de geluidsgolf construeert (via de theorieën 
van de optica) een verandering in de weefseldichtheid (een gradiënt derhalve), ter
wijl de weefselruimte een gevolg is van geregistreerde tijdsverschillen. We weten 
derhalve niet waf er weerstand biedt, wat het lichaam is. 

Maar niet alleen zijn huid of weefselvlakken geven weerstand, de motivatie, de 
vitaliteit en het gedrag van de patiënt doen dat ook: in de vorm van weerstand tegen 
zijn behandeling en van weerstand van het leven tegen de dood, het uiteindelijke 
verlies van gradiënten. De medicus weet als geen ander dat niet de equivalentie 
maar het verschil (in de vorm van het levende organisme) voorafgaat aan zijn han
delen en aan de genezing van de patiënt Het leven is voortdurend in strijd met de 
dreiging van wanorde, zoals in de tweede hoofdwet van de thermodynamica is ge
formuleerd. De orde van het organisme kan alleen maar als gevolg van energieom
zetting (arbeid, 'force') gehandhaafd blijven. De geneeskunde leeft van gradiënten 
en van de arbeid die nodig is om de orde van het organisme in stand te houden. 

6. Een medicus is niet in de eerste plaats geïnteresseerd in een verklaring : een 
medicus is geïnteresseerd in een therapie of een preventieve maatregel, zo mogelijk 
één die 'causaal' is, dat wil zeggen, die zodanig aangrijpt dat de aandoening beïn
vloed wordt. In Latours terminologie: een medicus poogt een actor aan te grijpen 
die spreekt namens vele anderen, zodat door hem het zwijgen op te leggen ook de 
anderen het spreken belet wordt Een therapie zonder 'causaal-biologische' aan
pak, zoals bijvoorbeeld een chirurgische (waar een causaal-mechanische achter
grond kan bestaan) is evenzeer acceptabel. Een verklaring van het gehele riekte-
proces is voor de medicus niet nodig: als hij maar één actor vindt waarmee hij een 
hele reeks van andere elementen kan bespelen. (Virchow 1847) 

Medische sociologie 'pur sang' 
Naast deze theoretische vergelijking is het ook mogelijk de methode van de weten
schapsonderzoeker bij het vervaardigen van zijn 'case-studies' te vergelijken met 
het werk van de medicus wanneer hij een casus construeert. In Politics of expla
nation geeft Latour zeven adviezen, die als het ware een 'Latouriaanse' methodo
logie vormen. (Latour 1988: 155-176) Die methodische aanwijzingen om weten
schap te benaderen komen op veel punten overeen met de methodologische aan
wijzingen die medici gedurende hun opleiding verstrekt krijgen. 
1. '..biedt de wereld aan en schrijf (170) 

•beschrijf de patiënt, interpreteer de tekens, benoem de diagnose. 
2. 'Alle stijlfiguren die een tekst levendig, interessant, inzichtelijk, suggestief, etc. 
maken, moeten aanwezig zijn' (170) 

* gebruik medische stijlfiguren, semantiek en syntaxis. 
3. '..vraag geen privüeges voor de tekst, maar verenig alle beschikbare medestan
ders* (171) 

*doe extra onderzoek, sluit aDe andere mogelijkheden uit, maak je eigen 
mogelijkheid zo waarschijnlijk mogelijk. 

4. Hoe dan ook, je kan het lot slechts een verhaal te verteDen niet ondopen, ook 
niet door het gebruik van termen als 'raamwerk' en 'auteur" (171) 
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*laat de ziektegeschiedenis zichzelf vertellen, wees de betrouwbare optekenaar 
daarvan, relateer de casus aan de nosologie. Maar vergeet niet dat een casus 
slechts een casus is, en geen algemene geldigheid bezit 

5. 'Werk met lokale, beperkte verklaringen, het gaat niet om confectiewerk waar 
alles in hetzelfde raamwerk en met dezelfde oorzaken verklaard wordt, maar om 
maatpakken, om unieke verklaringen' (174) 

*iedere patiënt is uniek, iedere patiënt zou rijn eigen diagnose moeten hebben, 
zijn eigen therapie. 

6. We willen onze sociologie leren van de wetenschappers, en we wiïlen de we
tenschappers over hun wetenschap onderrichten: het gaat om een kruisbestuiving' 
(175) 

*leer van je patiënten, stel je kennis bij in de ervaring die je opdoet, net zoals je 
je patiënten laat leren van jouw kennis. 

7. '..stap buiten de academische kringen en verbind je werk met de strijd om on
gekend, onverklaard en niet vertegenwoordigd te blijven' (175) 

*houdt rekening met de onmogelijkheid om de patiuent geheel te kennen, houdt 
rekening met de krachten die genezing blokkeren en werk samen met het 
lichaam van de patiënt daar waar het kan. Wees een clinicus, geen theoreticus. 

De overeenkomsten zijn duidelijk. De methoden waarmee de wetenschapsonder
zoeker zijn tekst geacht wordt te schrijven hjken sterk op de methoden die een me
dicus aangereikt worden om een casus te construeren. Misschien is het zo dat de 
casus van de medicus maar weinig verschilt van de 'cases' die de moderne weten
schapssociologie construeert. 

III . Medicus, associoloog en cognitie 

Een verdere analyse van de analogie tussen medicus en wetenschapsonderzoeker 
werpt een wezenlijk ander licht op het thema 'cognitie' in Latours theorievorming. 
Het thema 'cognitie' in de wetenschap wordt door Latour op drie niveaus aange
sneden: 1. op het niveau van de actoren, 2. op het niveau van de wetenschapson
derzoeker die een beperkt wetenschapsgebied benadert, en 3. op het niveau van 
verklaringen van wetenschap. 

Ad 1. Allereerst kan de resultante van vroegere cognitieve processen (voorzo
ver ze een rol speelden natuurlijk) in de wetenschap in gebruik zijn als 'black box': 
een instrument dat zonder morren, gebaseerd op bepaalde fysische, chemische of 
moleculair-biologische wetmatigheden een deel van de wereld in kaart brengt De 
computer tomografie (CT scan) is een goed voorbeeld daarvan: een materialisering 
van wetenschappelijke theorieën, concepten en creativiteit 

Ad 2. In zijn methodologie voor wetenschapsonderzoekers - samengevat in de 
zeven punten die we eerder bespraken - houdt Latour een pleidooi voor 'infrare-
flexiviteit' als benaderingswijze. Wat daarmee bedoeld wordt zuDen we nog nader 
bespreken. 

Ad 3. Latour verzet zich tegen de opvatting dat wetenschap verklaard zou 
kunnen worden door een beroep te doen op menselijk denkvermogen, creativiteit 
of misschien wel genialiteit. Hij geeft de voorkeur aan zijn netwerk-actor theorie 
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en stelt verder voor om een moratorium af te kondigen op dergelijke verklaringen 
van wetenschap en wetenschappelijke verandering. (Latour 1987: 247) 

Hoewel Latour wetenschap niet wil verklaren door een beroep te doen op ra
tionaliteit (of consensus) en evenmin bepaalde vormen van rationaliteit als zoge
naamd wetenschappelijk wil voorschrijven, komt cognitie op het niveau van de 
actoren wel in een rudimentaire vorm voor: "Before attributing any special quality 
to the mind or to the method of people, let us examine first the many ways through 
which inscriptions are gathered, combined, tied together and sent back. Only if 
there is something unexplained once the networks have been studied shall we start 
to speak of cognitive factors." (Latour 1987: 258) Het combineren en samenbin
den van inscripties door actoren kan echter heel goed beschouwd worden als een 
vorm van cognitie, of de actoren nu menselijk zijn of niet. Kennelijk komt cognitie 
wel voor in Latours theorie: misschien niet in de vorm van een algemene verkla
ring van wetenschap, maar dan toch in ieder geval in de vorm van cognitieve acten 
die in het algemeen functioneren van een netwerk een rol spelen. De vraag die nu 
gesteld moet worden is of het samenbinden van 'inscripties' (een inscriptie is bij
voorbeeld het resultaat van een associatie tossen röntgenstralen, botweefsel en fo
tografische emulsie) een adequate aanduiding van die acten is. Is het naast elkaar 
leggen van een röntgenfoto en een rode plek op de huid voldoende om een 'gra
diënt' te verkrijgen? Is het mogelijk dat verschillende wetenschappers (en medici) 
op bepaalde wijze tot het samenbinden overgaan en daarmee de vormgeving van 
hun gebied (in meerdere of mindere mate) beïnvloeden? 

Volgens Latour kan er bij de wetensclmpsonderzoeker geen sprake zijn van 
cognitie (bijvoorbeeld in de vorm van het werken met theoretische raamwerken) bij 
het aflezen van de sociologie die inherent is aan de wetenschappelijke praktijk: 
"The stylistic conclusion is that we have to write stories that do not start with a 
framework but that end up with local and provisional variations of scale. The 
achievement of such stories is a new relationship between historical detail and the 
grand picture. Since the latter is produced by the former, the reader will always 
want more details, not less, and will never wish to leave details in favour of get
ting at the general trend." (Latour 1988: 174) Deze conclusie bekroont rijn pleidooi 
voor 'infra-reflexiviteit'. We zullen Latours voorstel bespreken, om vervolgens te 
laten zien dat de medicus beter weet wanneer hij zijn casus schrijft Het derde ni
veau waarop cognitie in Latours theorievorming aangesneden wordt - de verkla
ringen van wetenschapspraktijken - zal tenslotte in de vierde stap besproken wor
den. 

Infra-reflexiviteit of non-reflexiviteit? 
De zeven raadgevingen die Latour geeft staan in het kader van 'infra-reflexiviteit', 
hetgeen als methodisch principe zoveel betekent als 'offer the lived world and 
write'. In Latours visie moet iedere onderzoeker, inclusief de wetenschapsonder
zoeker, een groot arsenaal aan hulpmiddelen gebruiken, hen vervolgens onzicht
baar maken, om uiteindelijk de lezer ervan te kunnen overtuigen dat zijn tekst er
gens op slaat: dat wil zeggen, een referent heeft Een andere manier om de scepsis 
van zijn coDegae te overwinnen is er niet Om dat ongeloof te voorkómen verzet 
iedere wetenschapper arbeid: arbeid die moet doen vergeten dat de tekst slechts 
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tekst is. Zijn teksten zijn 'infra-reflexief, zij reflecteren niet over zichzelf. 
Deze 'infra-reflexiviteit, krijgt haar betekenis als negativum en wel als ontken

ning van 'mem-reflexiviteit'. Meta-reflexiviteit aldus Latour, bevindt rich altijd op 
het niveau van de tekst: zij wil de naïeve neiging van de lezer om te geloven dat de 
tekst naar de 'buitenwereld' verwijst, voorkomen. Dus reflecteert de tekst over 
zichzelf, reflecteert over dat reflecteren etc. Dergelijke teksten willen ontsnappen 
aan dat wat een tekst kenmerkt: een poging iets present te stellen dat elders is. Het 
is echter niet mogelijk om terug te keren naar de tijd toen er nog geen teksten wa
ren, en al helemaal niet binnen de regels van een tekst. Het bestaan van de tekst 
laat sinds haar ontstaan twijfel rijzen over haar aard, twijfel tussen (schijn)beeld en 
werkelijkheid. (Derrida 1972: 108 e.v.; Dillman & Van Leeuwen 1989) 

Geconfronteerd met de ambiguïteit die inherent is aan een tekst, kiest Latour 
voor een positie - 'infra-reflexiviteit' - die uitmondt in een keuze voor de afbeel
dende functie van een tekst: 'just offer the lived world and write'. 

Zou het niet zo kunnen rijn dat de retoriek van de wetenschappelijke en de we
tenschapssociologische tekst enerzijds poogt een relatie met een referent tot stand 
te brengen ('infra-reflexief) terwijl die tekst tegehjkertijd over zichzelf reflecteert 
('meta-reflexief), bijvoorbeeld in pogingen tot 'theorievorming'? Zou er niet nog 
een laag kunnen rijn waar rij helemaal niet meer over zichzelf reflecteert, maar 
waar zij een zeer kritische, misschien wel vooringenomen, lectuur juist goed kan 
gebruiken? Door een extreme positie zonder meer te spiegelen valt Latour in de 
valkuil van een andere extreme positie. Hij vergeet de tweeslachtigheid van een 
tekst, de ambiguïteit zoals die in de oorspronkelijke betekenis van het woord 'mi
mesis' schudt, namelijk tussen afbeelding (door de auteur, van de woorden van 
een personage) en vormgeving (in drama en komedie). Hij kiest voor de eerste en 
maakt de tekst tot een beeld, de wetenschapsonderzoeker tot spreekbuis en de me
dicus tot 'aflezer'. Door reflexiviteit in 'meta'-reflexiviteit te veranderen wordt 
verhuld dat 'infra'-reflexiviteit eigenhjk voor 'non'-reflexiviteit staat Daarachter 
schuilt de ondoordachte overstap van de tekst als vormgeving naar de tekst als af
beelding. 

Casus en cognitie 
De verhalen die Latour wil schrijven zijn vergehjkbaar met de casus die de medicus 
construeert in zijn klinische les en de patiëntenbespreking. Zo schijnt geen enkele 
casusbeschrijving in de geneeskunde te beginnen met een theoretisch raamwerk. 
Iedere casus eindigt met een aanduiding van elementen en van de (relatieve) gradi
ënt die zij teweeg brengen: de provisoire diagnose, de beïnvloeding van de ver
houding tussen elementen in het lichaam en leven van de patiënt, via farmaca, 
scalpel of gesprek. Natuurlijk wordt er in de casus een relatie bewerksteDigd tssen 
het detail (het symptoom) en het klassieke beeld (de klassieke omschrijving van de 
riekte). De medicus weet niet precies wat zich afspeelt achter de resultaten van het 
onderzoek, slechts de onderlinge relaties interesseren hem. Die onderlinge relaties 
staan centraal, worden gecentraliseerd in een vooronderstelde samenhang: het 
ziektebeeld. Het detail dat de geschiedenis van de patiënt vormt, is relevant ten 
overstaan van dat beeld. Uiteraard wordt de nosologie tot stand gebracht door de 
casuïstiek, de collectie van vele casus' die tot een nosografie aanleiding geeft 

66 



Maar dan houdt de gelijkenis op. Voor de individuele medicus is de nosologie 
(als verzameling van nosografieën, ziektebeschrijvingen) altijd vooraf gegeven, 
niet in de ervaring die hij heeft opgedaan, maar in de gecanoniseerde ervaring van 
rijn collegae. De nosologie is het gevolg van de detailstudie naar de ziekte, maar zij 
gaat in de regel vooraf aan de individuele medicus. De medicus die zonder aan het 
werk gaat is misschien wel een artiest, in de schepping van vele nieuwe ziekte
beelden, maar maakt tegehjkertijd vele slachtoffers. Met andere woorden: er is al
tijd een structuur, een 'framework' dat voorafgaat aan de handelingen van de me
dicus: de nosologie. De casus - als structuur waarbinnen de medicus werkt - maakt 
precies duidelijk hoe gecompliceerd de relatie is tussen een voorafgaand (theore
tisch) raamwerk en de arbeid die nodig is om de casus tot een beschrijving te ma
ken van een onderdeel dat reeds in het raamwerk aanwezig is. 

De term 'casus' ('verbuiging' of 'naamval') is in dit verband verhelderend. 
Een naamval geeft een verbuiging van de nominativus. In de casus wordt het ziek
tebeeld als algemene categorie verbogen naar de situatie van de patiënt, die met be
hulp van diagnostische arbeid eveneens 'verbogen' is. (Dillman & Van Leeuwen 
1989) Het ziektebeeld verwijst niet naar de patiënt maar naar de geschiedenis van 
de geneeskunde zelf: naar haar nosologie en haar ziekteclassificaties. De patiënt is 
enerzijds de bijzondere articulatie (verbuiging) van de geschiedenis, anderzijds 
verbuigt hij of zij die geschiedenis: "Want niets is uit zichzelf gelijk of verschil
lend, de associatie van twee zwakke krachten (actoren) gaat altijd gepaard met een 
misverstand." (Latour 1984: 187) Patiënt en nosologie verbuigen èn misleiden el
kaar. 

De medicus kan niet werken zonder een voorafgaand raamwerk en bevindt zich 
daardoor voortdurend in een moeüijke positie, namelijk tossen de patiënt en de 
ziekte, tussen 'historical detail' en 'grand picture'. Medici werken met 'grote beel
den' en ze werken met individuele patiënten. Hoe kan de wetenschapsonderzoeker 
dan uitsluitend met individuen werken? Alleen met een surplus aan 'historical de-
taü'? Dat kan hij net zo min als de medicus. Wie heeft er ooit een sociologisch net
werk gezien? Of een entelechia? Waar zitten krachten, translaties etc.? Natuurlijk 
spelen (theoretische) raamwerken een rol in het wetenschapsonderzoek, ook bij 
Latour. Maar met hem vragen we ons af of dat voldoende reden is om vervolgens 
uitsluitend over de 'raamwerken' of de cognitieve (dat wil zeggen theoretische, 
conceptuele, rationele) aspecten van wetenschap of geneeskunde te spreken, zoals 
zo vaak in de wetenschapsfilosofie en de filosofie van de geneeskunde gebeurt. 
Welke medicus heeft voldoende aan het bestuderen van de schriftelijke uiteenzett
ing van de International Classification of Diseases? 

Wat doet een medicus om te voorkomen dat hij niet geloofd wordt door rijn 
patiënten of collega's? Met Latour is hij in eerste instantie 'infra-reflexief: hij 
brengt de werkelijke wereld binnen in de vorm van de casus. Bij voorkeur in een 
heldere, en binnen de beroepsgroep voorgeschreven structuur en stijl. Daarin 
wordt uiteengezet wat de werkelijkheid is. In die werkelijkheid is de ziekte de ver
teller van de tekst. Natuurlijk: nooit de medicus, of de patiënt, of de theorie, of de 
auteur. Altijd zijn de onderzoeksresultaten aan het woord (onder de algemene noe
mer van de ziekte), nooit de onderzoekers of de apparaten. De conclusie is altijd 
een eclectische, een hybride, en zij leidt liefst tot een onomstotelijke acceptatie van 
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de werkelijkheid in de casustekst als de werkelijkheid. Niemand slaagt er beter in 
dan een medicus om in de constructie van de casus een werkelijkheid te construe
ren, met als resultaat dat de patiënt de riekte heeft. 

Toch lijkt ook hier de medicus meer doordrongen van de mogelijkheden van 
een tekst dan Latour dat is. Op het moment dat de geconstrueerde werkelijkheid 
van de casus een problematische verhouding ontwikkelt met de vigerende achter
grondskennis, dan is de medicus altijd bereid de bijzonderheid van de patiënt, de 
aspecificiteit van het ziektebeeld, de onverwachtheid van de bijwerking in de tekst 
te introduceren. (Fleck 1980) Die introductie heeft ook een verhaaltechnische 
component: zij bedoelt de lezer te zeggen dat de casus slechts een casus is: zij drukt 
maar een deel van de 'buitenwereld' uit Dan wordt de casus gerelativeerd, het 
gaat niet om de 'buitenwereld', maar om een idiosyncrasie daarvan die in deze 
casus (al of niet toevallig) tot stand is gekomen . Daarmee wordt aangegeven dat 
de afbeeldende functie van een casus (of een tekst) nooit volmaakt kan zijn. 

We mogen concluderen dat de methodische aanwijzingen die Latour de weten
schapsonderzoeker geeft duidelijk afwijken van hetgeen de medicus - een ervaren 
producent van casuïstiek - als methode hanteert De nosologie, het 'framework' 
waar Latour van zou willen afzien, heeft voor de medicus een essentiële functie: 
het brengt zijn ervaring in verband met de ervaring van tientallen andere medici. 
Hij kiest zowel voor het detail als voor de abstractie. Hij wordt geacht dat te doen 
omdat hij anders het leven van zijn patiënt op het spel zet De 'infra-reflexiviteit' 
die Latour zowel voor de wetenschapper als de wetenschapssocioloog bepleit, is 
uiteindelijk een poging om die ervaring - en cognitie als brug tossen die ervaring 
en de gegeven situatie of casus - buiten te sluiten. Latour loopt het risico zich te 
verliezen in details. De werkwijze van de medicus laat echter rien dat die uitsluiting 
in de geneeskunde gevaarlijk is. 

Omdat Latour de werkwijze van de wetenschapsonderzoeker gelijkstelt aan de 
werkwijze van de wetenschapper, waarin cognitie slechts als sluitpost begrepen 
mag worden, moet de wetenschapsonderzoeker eveneens 'infra'-reflexief te werk 
gaan. De werkwijze van de medicus in de produktie van casus laat echter zien dat 
cognitie, in de vorm van het relateren van een 'framework' en een 'historical de
tail' wel relevant is. Gegeven de analogie tussen wetenschapsonderzoeker en me
dicus, en de gelijkstelling van de wetenschapper met zijn onderzoeker, kan gecon
cludeerd worden dat deze vorm van cognitie voor alle drie relevant is. Daaruit 
volgt een andere methodologische aanwijzing dan Latour ons verschaft: wees zo
wel infra- als metareflexief en relateer het theoretisch raamwerk expliciet aan het 
detail dat ten overstaan van dat raamwerk oplicht 

De volgende vraag die zich laat stellen is hoe Latour op theoretisch niveau erin 
denkt te slagen cognitie buiten verklaringen van wetenschap te houden. Daarvoor 
zullen we zijn 'netwerk-actor' theorie nader moeten beschouwen. 

IV. Leven, weten en doelmatigheid 

De term 'entelechia' waarmee Latour actoren ook wel aanduidt kan ons behulp
zaam zijn bij het begrijpen van de 'netwerk-actor' theorie. De term 'entelechia' is 
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oorspronkelijk afkomstig van Aristoteles die haar in 'De Anima' gebruikt ais ver
klaring voor het vermogen van levende wezens tot spontane beweging en kennis
verwerving van de (omringende) wereld. Juist deze kenmerken van levende we
zens werden van groot belang geacht in de Griekse filosofie voorafgaand aan 
Aristoteles. Hoewel de neiging bestaat om 'De Anima' als een werk over de psy
che te beschouwen, is dat toch niet geheel terecht Psyche - de vlinder of de adem
tocht die aan de mond van de mens ontsnapt op het moment dat hij het leven laat -
betekent in de context van 'De Anima' eerder 'principe van leven' dan 'het menta
le' of 'bewustzijn'. De term 'entelechia' refereert derhalve aan hetgeen leven mo
gelijk maakt Tegehjkertijd is rij echter gekoppeld aan het vermogen te kennen: als 
het oog een dier was, dan zou het gezichtsvermogen de ziel - het levende principe -
van dit dier zijn. (Aristoteles III (II1): 412) Leven en kennis rijn dus gekoppeld in 
de 'entelechia', die een vorm (actualiteit) is, in substantie (potentie) vastgelegd. 
Als principe dat het leven stuurt is het begrip entelechia bovendien in Aristotelische 
zin teleologisch: wanneer een dier in leven wil blijven dient het perceptie te hebben 
om datgene dat hem schade kan toebrengen te vermijden. De term 'entelechia' 
heeft dus drie betekenissen: principe van leven of animatie, vermogen tot perceptie 
en kennisverwerving (cognitie) en doelmatigheid. 

Dat Latour rijn actoren met de term 'entelechia' aanduidt is wel veelzeggend, 
maar niet direct verhelderend. Het verklaart het mysterieuze beeld dat Latour geeft 
van het leven binnen een netwerk: de actoren zijn degenen die het netwerk in leven 
houden, die er doelmatig in handelen en kennis opdoen. 

Cognitie 
Dat in Latours verklaring van wetenschap als een netwerk van actoren waarin gra
diënten tot stand gebracht worden cognitie wel degelijk een rol speelt, is al aange
geven. In de zevende 'rule of method' in Science in Action bleek cognitie verstopt 
te zijn in de termen 'combined, tied together'. Waarmee, waarom 'tied together'? 
De actoren die de medicus ten dienste staan worden samengehouden door algeme
ne categorieën zoals in de nosologie. De constructie van categorieën is een cogni
tieve act, evenals het rangschikken onder een algemene categorie. De redenering in 
de zevende rule of method leidt tot een petitio principii: eerst wordt de cognitie 
verstopt om vervolgens een moratorium af te kondigen. Latour heeft kennehjk al in 
een onderduikadres voorzien: in de actor als entelechia. (3) 

Niemand kan verklaringen van wetenschap leveren binnen het kader van La
tour zonder ervan uit te gaan dat de actoren (ten dele) uit mensen bestaan die kun
nen lezen, handelen, zien en die (met) categorieën kennen. Dat is cognitie. De me-

De formulering van de uitdaging tot dat moratorium 'm opmerkelijk, tatour meent dat wanneer 
degenen die cognitieve verklaringen van wetenschap relevant vinden, zeker van hun zaak 
zouden zijn, zij zonder meer met zo'n moratorium aceoord zouden kunnen gaan. Met andere 
woorden: als je het zo zeker weet, waarom houd je dan niet tien jaar je mond dicht? De uitda
ging aannemen is er het zwijgen toe doen. Aangezien tatour de wetenschap 'zelf' als belang
rijkste bron van zijn theorievorming ziet terwijl deze wetenschap buiten het moratorium blijft, 
kan tatour natuurlijk even goed zelf tien jaar zijn mond houden. Deze 'double-bind' bood
schap kan uiteindelijk maar op één manier verstaan worden: wie de uitdaging aanneemt, 
neemt deel aan de discussie. 
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dicus die refereert aan een tekstboek als hij de klassieke omschrijving Verbuigt' 
naar zijn patiënt (en vice versa) levert wat we een cognitieve act kunnen noemen. 

Latours moratorium komt waarschijnlijk voort uit de constatering dat tot dusver 
de cognitieve verklaringen van wetenschap tezeer de overhand hebben gehad. La-
tour plaatst die overheersing in de traditie van de Kantiaanse filosofie, tegenover 
welke hij een duidelijke positie inneemt: 'Down with Kant'. (Latour 1988: 173) 
Daarmee is een waarschuwing in de richting van de wetenschapssociologie en -fi
losofie uitgesproken. Maar waarom zou de wetenschapsonderzoeker a priori cog
nitie uitsluiten van rijn veld van onderzoek? Kan cognitie niet onderzocht worden 
als 'actor', als element binnen een netwerk, of als bindmiddel van een bundel ele
menten? Pas dan is de wetenschapsonderzoeker werkelijk onbevooroordeeld ten 
aanzien van het karakter van de actoren. 

Latour lijkt er dus niet in te slagen cognitie als verklaring van wetenschap uit te 
sluiten. In ieder geval blijkt zij ook in zijn eigen theorie aanwezig, verhuld als een 
zelfbewegende kennisnemende actor. Dat sommige actoren nu eenmaal beter uit 
zichzelf bewegen dan andere en sneDer in staat zijn ordeningen en bundelingen te 
genereren hjkt voor een wetenschapsonderzoeker een relevant gegeven. 

Vitalisme 
De actoren van Latour, de elementen die de netwerken tot stand laten komen, zijn 
met een vreemdsoortig leven bezield. Voor de medicus is het leven van de patiënt 
een uitgangspunt en een doel tegelijkertijd, dat hoe dan ook aanwezig is. De gene
ringen die een arts bereikt zijn er aan te danken. Dat leven geeft veel onzekerheid 
(tegenover één zekerheid). De medicus leeft met open oog voor die onzekerheid. 
Het vreemdsoortige leven dat de actoren van Latour leiden, ten overstaan van 
zichzelf en het netwerk waarbinnen zij dat doen, wordt tot een mysterieuze kracht 
die tot verandering moet (kunnen) leiden. Het leven van de actoren hjkt het vita
listisch principe van het netwerk waarbinnen de werkelijkheid gemaakt wordt 
Daarin hjkt Latour op de medicus, met een belangrijk verschil: de medicus beroept 
zich in zijn handelen op dat leven. Latour wil er niets van weten. 

Door het vitale principe als 'invisible hand' het netwerk tot leven te laten bren
gen verdwijnt echter buiten beeld dat sommige actoren met meer leven rijn bezield 
dan andere. Uiteindelijk gevolg van dat leven is de mogelijkheid tot categorisering 
en dus cognitie. (Edelman 1987) Zonder dat kan niet begrijpelijk worden welke rol 
nosologie en diagnostiek spelen in het handelen van de medicus. Door dat niet te 
erkennen wordt de wetenschapsonderzoeker vergelijkbaar met de medicus zonder 
nosologie, zonder diagnostiek, bij de genezing van zijn patiënten volledig vertrou
wend op de 'levenskrachten' van de patiënt Als de taak van de wetenschapson
derzoeker het traceren van arbeid is ('..display the work..'), terwijl hij die taak 
zonder 'nosologie' ten uitvoer moet brengen, hoe zou hij dan moeten weten waar 
die arbeid te vinden? Waar kan Latour dan nog over spreken? 

Teleologie 
Niet alleen het leven van de actoren wordt stilzwijgend voorondersteld in Latours 
theorie, ook de doelmatigheid van de actoren (entelechia) in de totstandkoming van 
een netwerk wordt dat De medicus is voorzichtiger: bijwerkingen, tegenwerkin-
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gen, het ontbreken van werkingen, dat aDes acht hij mogehjk. Niet aües heeft voor 
de medicus doelmatigheid: auto-immuunreacties, infectering van het afweersy
steem, zodat het afweersysteem zelf uitvalt, de shockreacties waarbij de bescher
mingsmechanismen uiteindelijk het organisme ten gronde richten, dat alles relati
veert de doelmatigheid van het organisme. De elementen richten het netwerk (en 
zichzelf) mogelijkerwijs ten gronde. De onzekerheid van het organische maakt dat 
de medische netwerken een open structuur hebben: de onbepaaldheid van het indi
vidu stelt altijd een vraag aan de bepaaldheid van dat netwerk. Latours netwerken 
van actoren daarentegen kennen geen buiten, hooguit een periferie. Omdat zo'n 
netwerk de realiteit bepaalt, is er geen ontsnappen aan, ledere tegenwerping be
vindt zich binnen het netwerk. De structuralistische achtergrond van Latours theo
rie heeft het vitale principe van de actoren nodig om in leven te kunnen blijven, 
maar kan dat principe niet in positieve zin toelaten. Ook hier lijkt Latour op een 
medicus, want binnen de geneeskunde is hooguit in afgeleide zin plaats voor het 
leven. Tegelijk leert de openheid van de medicus aan de associoloog dat de doel
matigheid van een netwerk altijd ergens aan een grens raakt: die van het leven zelf. 
Latour lijkt op een medicus, maar is als medico-socioloog minder openhartig dan 
zijn medische vakbroeders: hij vergeet het leven en de cognitie van sommige van 
rijn actoren, of liever gezegd, verstopt het, terwijl zij broodnodig zijn om zijn the
orie in leven te houden. 
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