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Int roduct ie  

De belangrijkste stromingen binnen het huidige wetenschapsonderzoek zijn het na- 
turalisme en het sociaal constructivisme. Na een lange periode van verwarring, ver- 
oorzaakt door de dood van de Received View en de daarop volgende quineaanse en 
kuhniaanse revoluties, lijkt de laat twmtigste-eeuwse metawetenschap zich rond de- 
ze twee algemene opvattingen over de bestudering van het wetenschappelijk bedrijf 
te hebben gehergroepeerd. Hoewel er sprake is van enige overlap tussen beide stro- 
ningen en een buitengewoon grote variatie erbinnen, vertonen zowel het naturalis- 
me als het sociaal cons~ructivisme een zodanige innerlqke samenhang, en bestaan er 
tussen beide richtingen zo veel verschillen, dat ze als de twee belangrijkste, met el- 
kaar concurrerende systemen binnen her huidige wetenschapsonderzoek beschouwd 
mogen worden. 

Het naturalisme verwerpt, simpel gesteld, de traditionele wetenschapsfilosofie 
ten gunste van een benadering van wetenschappelijke kennis die gestoeld is op de 
bestaande wetenschappelijke praktijk. Volgens het naturalisme is wetenschappelijke 
kennis een natuurlijk fenomeen dat we met hetzelfde middel moeten bestuderen als 
waarmee we alle andere natuurlijke fenomenen bestuderen: de wetenschap. De we- 
renschap vormt de hoofdbron voor de bestudering van wetenschappelijke kennis. 
Verdwenen zijn het fundamentalisme en de metafysica. Wetenschappen als de evo- 
lutiebiologie en de cognitieve psychologie hebben hun plaats ingenomen. Hoewel 
Quine (19~1, 1969.1) vaak als de grondlegger van de huidige naturalistische trend be- 
schouwd wordt, heeft het naturalisme een lange voorgeschiedenis. Van die geschie- 
denis maakt onder andere Otto Neuraths versie van her logisch positivisme deel uit 
(UebeI1992, Cartwnght er al. 1996). 

Ook her sociaal-constructivisme verwerpt de traditionele wetenschapsfilosofie, 
a r  vervangt het door sociologisch onderzoek. Volgens het constructivisme is de 
wetenschap sociaal van aard. Zij moet daarom op dezelfde manier bestudeerd wor- 
den als ieder andei sociaal of culmreel fenomeen: mei behulp van de sociologische 
analyse. Uitgaand van ons gezond verstand en de retoriek van wetenschappers moe- 
ren we wel tot de conclusie komen dat de denkbeelden van wetenschappers door de 
natuur bepaald worden - of in ieder geval door dar deel van de natuur waartoe we 
met behulp van de wetenschappelijke methode toegang hebben - maar er is geen 
cultuur die bij de verdediging van haar denkbeelden niet teruggrijpt op dergelijke 
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om niet alleen de sociale constructie, maar ook her sociale belang, de oorzaken en de 
funcnes van dergelijke culturele sttategieÃ¨ bloot te leggen. Binnen de huidige we- 
tenschapstheorie beman, zoals gezegd, verschillende versies van de nieuwe sociolo- 
gische richting, waarbij de een radicaler is dan de ander. War ze delen, is hun afkeer 
van de traditionele wetenschapsfilosofie, de overtuiging dat wetenschap sociaal van 
aard is, en dat die daarom ook als zodanig beschouwd moet worden. De huidige so- 
ciologische richting beschouwt Kuhn (1970) als haar grondlegger, maar de meeste 
ideeÃ« gaan terug op werk uit de jaren dertig, met name dat van Bernal (1936), 
Mannheim (1936) en Merton (1938). 

Her is met mijn doel een van deze beide recente ontwikkelingen te verwerpen of 
nader uit te werken. Ik beoog veelmeer een daarmee verbonden claim over de 'filo- 
sofie van de sociale wetenschap' aan de kaak te stellen. Er wordt vaak gesuggereerd 
dat alle traditionele vragen uit de heersende wetenschapstheorie verdwenen zijn of 
aan betekenis verloren hebben, doordat de aangelegenheden van 'de filosofie' van 
bepaalde wetenschappen, zoals de filosofie van de sociale wetenschap, te zeer zouden 
zijn afgeleid van de interesses van het logisch positivisme en de Recezved View (of 
haar popperiaansevariant). Bovendien zouden het naturalisme en her constructivis- 
me de manier waarop wij over wetenschappelijke kennis denken, radicaal veranderd 
hebben. Ik wil betogen dat een van de belangrijkste vragen binnen de filosofie van 
de sociale wetenschappen - de kwestie van individualisme versus holisme - nier al- 
leen nog steeds actueel is, maar als een belangrijk en, hoewel niet altijd als zodanig 
herkend, relatief polemisch onderwerp binnen de huidige discussies tussen zowel 
naturalisten als constructivisten herrezen is. Deze traditionele kwestie - die ik de 
kwestie van het sociaal realisme zal noemen - speek niet alleen een rol binnen de 
huidige debanen, maar beinvloedt ook de vraag naar het belang van de economie 
voor de studie van wetenschappelijke kennis. 

Dit arnkel is als volgt opgebouwd. In het eerste deel ga ik in op een bepaalde epi- 
sode binnen de recente sociologische literatuur waarin het sociaal realisme een on- 
derwerp van discussie vorn~de: het zogenaamde kentheoretische 'chicken'-debat" 
tussen Harry Collins en Stephen Yearley en een aantal van hun critici In het tweede 
deel bespreek ik de door het naturalisme geinspireerde sociale kenleer van Philip 
Kitcher (1993). Daarbij zal ik ingaan op de vraag welke rol individualisme en sociaal 
holisme binnen de kritiek op z i p  speciale benadering spelen. In de conclusie zal ik 
deze discussies relateren aan de polemische opvattingen over de  rol van de economie 
binnen de hedendaagse inerawetenschap. 

Sociaal real isme en sSK 

De sociologie van wetenschappelijke kennis ('sociology of scientific knowledge', 
SSX) omvat twee ~r imaire  literatuurgolven - de eerste en tweede generatie SSK - 

waarbij recente publicaties als het 'chicken'-debat een l rille, derde generatie vor- 
men. De eerste generatie deed opgang in de jaren zeventig en vroege jaren tachtig, 
en omvatte twee afzonderlijke maar desondanks met elkaar verbonden stromingen' 
her zogenaamde Strong Program en het sociaal constr~~ctivisme.~ De tweede genera- 



K O tie vormde een meer diverse, en misschien ook radicalere groep die de hoofdthema's 
van de twee vroegere progran~ma's uitwerkte en daar dikwijls op teruggreep. Twee 
van deze tweede generatie programma's zijn de 'actor network theory' (ANT) van 
Bruno Larour (1987, 1992, 1993), Michel Callon (1986) en anderen (Callon, Law en 
Rip 1986), en de reflexiviteits- (of hyperreflexiviteits-) school van Malcolm Ashmore 
(1989) en Steve Woolgar (1988). Een van de belangrijkste kwesties binnen het 'chic- 
ken'-debat is de vraag of de tweede generatie kans gezien heeft de problemen op te 
lossen die met het Strong Program en het sociaal constructivisme geassocieerd wor- 
den - en of het de SSK een stapje verder heeft gevoerd -, of dat de tweede generatie 
integendeel nog meer problemen gecreeerd heeft. 

Degenen die onder de paraplu van SSK publiceren, hebben Ã©Ã ding gemeen- 
schappelijk: ZIJ stellen 'wetenschappelijke kennis' gelijk aan 'de denkbeelden van we- 
tenschappers'. Als wetenschappelijke kennis beschouwen zij niet een bepaalde klasse 
inspraken of representaties die in overeenstemming met door wetenschapsfilosofen 
vastgestelde regels tot kennis verklaard zijn. Wetenschappelijke kennis is volgens 
hen niets anders dan dat waarin wetenschappers op grond van hun lidmaarschap 
van het (of een) wetenschappelijke genootschap geloven. HÃ© hoofddoel van de 
meeste ssK2ers is de formulering van een sociaal gefundeerd begrip, een sociaal ge- 
fundeerde benaderingswijze of een sociaal gefundeerde interpretatie van de weten- 
schappelijke denkbeelden van de (of een bepaalde) wetenschappelijke gemeenschap. 
Volgens het Strong Program worden de overtuigingen van wetenschappers bepaald 
door de  maatschappelijke belangen van de wetenschappelijke gemeenschap, terwijl 
sociaal constructivisten de mening zijn toegedaan dat het tot-stand-komen van ken- 
nis met v meer maatschappelijke factoren te maken heeft. Maar beide stromingen 
(zowel als de meeste leden van de tweede generatie) zijn ervan overtuigd dat de 
maatschappelijke gedetermineerdheid van de denkbeelden van wetenschappers d& 
leidraad vormt voor een sociologische benadering van wetenschappelijke kennis. 

Omdat de ~SK-aanhangers menen dat kennis niet rotstandkomt via de natuur, 
maar dankzij maatschappelijke componenten, worden ZIJ er vaak van beschuldigd 
een radicale vorm van relativisme aan te hangen; werenschappelijke kennis heeft 
niets te maken met de wereld 'daarbuiten', maar zegt slechts iets over de weten- 
schappelijke cultuur ('hierbinnen'). Verschillende wetenschappelijke culturen heb- 
ben, net als alle andere verschillende samenlevingen, verschillende denkbeelden. En 
omdar iedere geloofsovertuiging overeenkomt met, of bepaald wordt door, die cul- 
tuur waarbinnen de geloofsovertuiging ontstaan is, bestaat er geen mogelijkheid om 
objecnef en van buitenaf uit verschillende overtuigingen te kiezen. Volgens deze le- 
i n g  is wetenschappelijke kennis gerelateerd aan de werenschappelijke cultuur die 
haar geproduceerd heeft, en onderscheidt zij zich daarom geenszins van ieder andere 
door de cultuur bepaalde geloofsovertuiging. 

Een daarmee verwant, maar wezenlijk ander onderwerp is het probleem van de 
reflexiviteit. Aangezien ook de sociologie een soort van wetenschappelijk onderzoek 
is, zou LUC het argument dar de overtuigingen van wetenschappers door maatschap- 
pelijke belangen of sociale geconditioneerdheid bepaald worden, moeten volgen dat 
deze sociale factoren ook de overtuigingen van de SSK-aanhangers zelf bepalen. Als 
de argumenten van de SSK ook op de SSK zelf van toepassing zijn - en dat zijn ze vol- 
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van de tweede generatie hangers de twee hoofdthema's; de manier waarop 
een nieuw programma met deze twee problemen omging, ofjuist niet, bepaalde het 
programma in kwestie. Dit gekit vooral voor de beide tweede generatie programma's 
die in het 'chicken'-debat aangevallen werden: de 'reflexiviteitsschool' en de 'actor 
network theory' (ANT). De reflexiviteirsschool van Ashmore, Woolgar en anderen, 
heer io omdat deze auteurs grote waarde hechten aan reflexiviteit; volgens hen 
vormt reflexiviteit geen probleem, maar biedt ZIJ daarentegen een mogelijkheid: re- 
flexiviteit maakt het mogelijk al onze traditionele conceptuele categorieen en dis- 
coursvormen over boord te gooien en alle overjarige represencanes achter ons te la- 
ten. Wanneer we reflexiviteit rot her uiterste toe inzetten, en bestuderen tor welke 
grote verwarring ze kan leiden, beschikken we over de mogelijkheid om de hachelq- 
ke 'dynamiek van de iteratieve reconceptualisatie' re verkennen (Woolgar 1992,333) 
De ANI van Callon, Latour en anderen biedt een heel ander beeld van de weren- 
schap. De ANT wil, grof gesteld, het hele debat over de vraag of wetenschappelijke 
kennis door maatschappij Ã³ natuur bepaald wordt, tussen haken zenen. Volgens de 
AMT bestaan er binnen de wetenschap slechts 'actanten' (iedere eenheid die in staat is 
re handelen), deze actanten zqn Ã³ hoofdzakelijk natuurlijk Ã³ hoofdzakelijk maat- 
schappelijk. Wetenschap is het gebied waar deze voortdurend herinterpreteerbare 
pannen - menselijke en met-menselijke - met elkaar samenkomen (en nooit tot el- 
kaar gereduceerd kunnen worden). 

De centrale stelling van Collins en Yearley's kentheoretische 'chicken' (r992a) is 
dat tweede generatie programma's zoals de reflexiviteitsschool en de ANT zich op weg 
naar disciplinaire destructie begeven. Iedere nieuwe ontwikkeling binnen de SSK is 
radicaler en relativistischer dan de vorige. Het resultaat is 'een escalatie van scepticis- 
me dat we met het "chicken"'-spel vergelijken; in dit geval is het spel de kentheoreti- 
sche "chicken" (Collins en Yearley 1992a, 302). Het resultaat hiervan is, anders dan 
de meeste auteurs van de tweede generatie beweren, niet radicaal, maar conservatief; 
uiteindelijk heeft de SSK geen enkele mogelijkheid om op kritische wijze een dis- 
cussie aan te gaan met de voornaamste stromingen binnen de wetenschapsfilosofie 
of de wetenschappelijke gemeenschap zelf Hoewel de aanhangers van het reflexio- 
nisme een iets andere weg begaan dan Latour en de ANT, hebben ze dezelfde, de- 
srrucneve eindbestemming. 

Om uir deze netelige impasse re geraken, stellen Collins en Yearley voor dat we- 
tenschapsouderzoekers terugkeren n a r  hun sociologische oorsprong en sociaal-re- 
ahsten worden. Natuurwetenschappers maken gebruik van ontologiekn die bevolkt 
worden door dingen als elektronen en genen, en sociale werenschappers bedienen 
zich van omologieen waarin dingen als sociale srructuur en sociaal belang een plaats 



K o hebben Als natuurwetenschappers naar sociale wetenschappers kijken, zien ze zoe- 
mende elektronen en strijdende genen, en als sociale wetenschappers natuurweten- 
schappers beschouwen, nemen ze sociale belangen of cultuurproducten waar. 

Hoewel Andrew Pickering redacteur was van het boek dat het originele artikel van 
Collins en Yearley bevatte, leverde hij pas veel later met zijn idee van de 'wringer der 
praktijk' een eigen, onafhankelijke bijdrage aan her debat (1994, 1997). Pickerings 
wetenschapsopvatting ontleent zeer veel aan de lireratuur van de tweede generatie, 
vooral aan die van de ANT. Hij richt zich echter hoofdzakelijk op deverhouding rus- 
sen de 'materiele wereld' en de SSK. Zelfs al voordat hij zijn idee van de 'wringer' vol- 
ledig had ontwikkeld, wees hij erop dat de materie zich tegen wetenschappelijke 
consrrucnes 'verzette', en propageerde hij een 'pragmatisch realisme', gebaseerd op 
een 'dialectiek van weerstand en aanpassing' (Pickering 1990, 702) Deze dialectiek 
kan, wat haar metafysische focus betrek, in brede zin realistisch genoemd worden, 
ook al verwerpt ZIJ de traditionele opvatting dat wetenschappelijke kennis represen- 
tatief is, wetenschappers richten zich op de materiele wereld en construeren kennis, 
maar de materiele wereld ween zich op verschillende manieren en saboteert zo de 
plannen van de wetenschappers. Deze weerstand moet een plaats krijgen Met zijn 
'wringer' heeft Pickering dit fundamentele argument verder uitgewerkt De con- 
strucue waarin de materiele wereld een eigen rol vervult, vormt echter nog steeds 
het zwaartepunt. Het gebruik van het woord wringer ('mangle', MS) als zelfstandig 
naamwoord is afgeleid uit het Engels, maar ook de Amerikaanse gewoonte om 
'wringen' als een werkwoord te gebruiken maakt het begrip aanschouwelijk. Picke- 
nngs 'wringer' berust niet, evenmin als de ANT, op enige vorm van 'agency': 'de 
'wringer" en het actor-netwerk zijn ervan overtuigd dar mensen en dingen met el- 
kaar verweven zijn en elkaar wederzijds betekenis geven' (Pickering 1995, 25-6). Wat 
de 'wringer' wezenlijk onderscheidt van de ANT, is Pickenngs gebruik van het per- 
formatieve idioom in plaats van het representatieve. Conceptuele structuren en 
overige sociale aspecten van de wetenschap zijn representaties, maar houden tegelij- 
kertijd menselijke handelingen in stand. Wanneer mensen handelen ervaren ze ver- 
schillende soorten weerstand, en treedt de materie tijdelijk als handelend naar vo- 
ren. De materie handelt, zo stelt Pickering, maar zij handelt binnen de context van 
bepaalde, door de cultuur bepaalde praktijken. Pickerings focus op het performatie- 
ve idioom dwingt ons de wetenschap te beschouwen als iets dat 'dingen doet', maar 
niet alleen wij mensen doen dingen -het gaat hier niet alleen om sociale actoren -, 
ook de natuur doet dingen. De materie als actor wordt zichtbaar in de weerstand die 
ontstaat als er geen samenhang bestaat tussen culturele structuren en materiele pres- 
taties en zij aan elkaar aangepast moeten worden: 'binnen de wetenschappelijke cul- 
tuur worden bepaalde configuraties van materiele en menselijke actoren interactief 
door elkaar gestabiliseerd' (Pickenng 1995,145). O p  die manier laat Pickenng- naar 
eigen zeggen anders dan vele anderen binnen de SSK - de wereld handelen, zonder 
dat hij de natuur 'de vrije teugels' geeft (zoals sn de traditionele veislagen van weten- 
schapsfilosofen en wetenschappers zelf). Dit performatief realisme gaat volgens Pic- 
kering de problemen van zowel Collins als Yearley uit de weg (sociale Ã² natuurlijke 
actor); het identificeert de materiele actor als dat waarmee wetenschappers, anders 



dan de SSK, worstelen, zonder dat het zich aan de wetenschappelijke verslagen ervan K m m  

aanpast' (Pickenng 1995, 53). 
Nieuwe leden van her Strong Program hebben heel eigen antwoorden gevonden 

op de vragen die het 'chicken'-debat heeft opgeworpen (Barnes, Bloor en Henry 
1996). Ook deze auteurs zijn geinteresseerd in de vraag welke plaats de natuur in- 
neemt binnen de sociologische verklaringen van wetenschappehjke kennis, maar 
hun focus is vrij traditioneel; zij houden zich bezig met de vraag in hoeverre de 'ob- 
jectieve realiteit' een rol speelt bij het bepalen van wetenschappelijke overtuigingen. 
Zij leveren kritiek op wetenschappers die gebruikmaken van wat zij 'methodolo- 
gisch idealisme' noemen, en die doen alsof'de natuur, en onze ervaringen van de na- 
tuur, geen gewichtige rol spelen bij her produceren van kennis' (Barnes, Bloor en 
Henry 1996, 13). Zij verwijzen herhaaldelijk naar Collins' realisme als de belangrijk- 
ste inspiratiebron voor dit methodologisch idealisme (1996,14-y, 73-7). 

De enige manier om een dergelijk idealisme onder de duim te houden is uiter- 
aard om de natuur (de realiteit, de wereld) opnieuw een plaats t e  geven binnen de 
sociologische analyse van de wetenschappelijke praktijk. Volgens Barnes, Bloor en 
Henry is dit precies wat het Strong Program (anders dan Collins) doet. Hun uit- 
gangspunt is de traditionele opvatting dat 'een causale interactie tussen de kenner en 
de werkelijkheid ten grondslag ligt aan iedere vorm van kennis' (1996, I). Aan het 
eind van hun verhandeling geven zij toe dat 'hun benadering kentheoretisch gezien 
niet echt radicaal is' (1996, 200). Volgens hun interpretatie van het Strong Program 
moet de natuur als handelend opgevat worden. Wie dat niet doet, koerst op een ge- 
vaarlijke vorm van idealisme af. 

Hoe gaat het S m g  Program hierbij te werk? Hoe kun je de natuur als handelend 
beschouwen, en dus een relatief traditioneel kentheoretisch standpunt innemen, en 

versie zal ik, bij gebrek aan beter, sociaal 
ais dieren, 'redelijk betrouwbare en niet-fr 

trouwbaar wanneer vastgesteld is dat andere leden van de relevante epistemische ge- 
meenschap hetzelfde waargenomen hebben. 

Dit is een soort empirisme, maar het is een sociaal empirisme en niet her indivi- 
dualistische empirisme van de vroege logisch-positivisten; het grijpt eerder terug op 
Kuhn en bepaalde interpretaues van Wittgenstein dan op Berkeley of Hume. Dit 

maakt dar het StroneProwm kentheorerisch traditioneel genoemd kan worden (m ', " 
vergelijking althans met de hyperreflexiviteitsschool en ANT), terwijl het tegelijker- 
tiid znn status als fundamenteel socioloeische theorie van wetenschau~eliike kennis , , ., .L 2 

behoudr. Omdat een waarneming aan een 'sociaal criterium' moet voldoen voordat 
zij als echt en berrouwbaar wordt geaccepteerd, blijft het voor sociologen mogelqk 
te verklaren waarom een bepaald sociaal criterium feitelijk bestaat en welke sociale 
funcne, belang of structuur dat criterium heeft. 



K X I ~  ,O Ondanks hun wezenlijke verschillen houden alle betrokken partijen zich uitein- 
delijk bezig met de vraag naar de juiste omschrijving van het begrip 'sociaal' binnen 
her sociologische wetenschapsonderzoek. Colhns en Yearley beschouwen de structu- 
rele en functionele oorzaken zoals we die uit de negentiende- en twintigste-eeuwse 
sociologie kennen als relevante sociale factoren. De theoretici van de ANT zien het 
sociale als vergankelijker; de relevante actoren zijn individuen - wetenschappers, 
schelpen (Callon 1986), deurklinken (Latour en Johnson 1988) - en de aandacht 
gaat vooral uk naar de wijze waarop deze individuen interacteren met natuurhjkere 
dingen om netwerken re vormen. Pickerings sociale kader is n~arxistisch van oor- 
sprong: materiele verhoudingen hepalen (alhoewel niet teleologisch) de configuratie 
van sociale verhoudingen en de effectieve wijzen van aanpassing daaraan. De bena- 
dering van her Sti'ong Program, tenslotte, is empiristisch van aard, maar deze versie 
van sociaal empirisme gaat vooral terug op Durkheim. 

Binnen het ~etenscha~sonderzoek kan het sociale al deze verschillende rollen in- 
nemen Ongetwijfeld staan die alle bloot aan kritiek, maar het punt is dat elke posi- 
tie niet meer is dan een variant van een traditioneel standpunt binnen de filosofie 
van de sociale wetenschappen Ieder verhaal over de rol van de natuur of het sociale 
binnen de wetenschappehjke kennisproductie verwijst naar een bepaalde traditie 
binnen de sociale wetenschappen. De verschillende argumenten die ter verdedigmg 
van deze verhalen aangevoerd kunnen woiden, en ook aangevoerd zijn, vormen 
niets anders dan een nieuw forum voor het opwarmen van de oude argumenten 
voor en tegen deze verschillende sociaal-wetenschappelijke tradities. De SSK heeft de 
Inzet van het debat verhoogd door te stellen dat het onderwerp van de discussie onze 
kennis in het algemeen is, en met een bepaald onderzoeksobject binnen de sociale 
wetenschappen - zoals bijvoorbeeld de funcrie van het kastensysteem, de oorzaak 
van urbane armoede, of de oorsprong van het incesttaboe - maar de oude discussies 
zijn daarmee niet verdwenen De SSK heeft de kerndebatten binnen de filosofie van 
de sociale wetenschappen met geelimineerd, maar in tegendeel uitgebreid. 

Sociale kenleer: sociaal rea l isme b innen de natural ist ische 
wetenschapsf i losof ie  

Binnen het naturalisme kunnen, evenals binnen het constructivisme, verschillende 
vormen onderscheiden worden. Sommige naturalisten zijn tamelijk radicaal. Zij 
gaan op zoek naar een namrahsnsch raamwerk dat het onderwerp van de kenleer 
volslagen verandert om het te kunnen vervangen door een aantal descriptieve pro- 
posities over de wetenschappelijk interessante karakteristieken van menselijke ken- 
nis Anderen zijn meer geneigd tor reformisme. Zij zijn er niet op uit om geheel 
nieuwe vragen te ontwerpen, maar willen slechts nieuwe antwoorden bieden op tra- 
ditionele kentheoretische vragen. De verschillende naturalistische stromingen ver- 
schillen van mening over de kwestie van het relevante naturalistisch fundament, dat 
wil zeggen, de vraag welke contemporaine discipline het besr als uitgangspunt voor 
het naturalistische kennisonderzoek kan dienen. De twee meest geraadpleegde dis- 
ciphnes z i p  de evolutiebiologie en de cognitieve psychologie. De eerste geeft gehoor 
aan Quines suggestie dat naturalisten zich door 'Darwin moeten laten inspireren' 



(iqiiqb, 126), en richten zich op de verhouding tussen de processen van de biologi- KMSIS  y. 

sche evolutie enerzijds en de ontwikkeling van menselijke kennis anderzijds (zie 
Bradie 1986 voor een kritisch overzicht). De laatste richt zich op Quines benadea 
ringswq7e van de natiiralisnsche kenleer, en past recent onderzoek binnen de cogni- 
tieve psychologie toe op het proces van menselijke kennisverwerving; zij gebruiken 
de wetenschappelijke studie naar de manier waarop kennis totstandkomt als infor- 
matiebron voor het onderzoek naar de manier hoe we tor correcte overtuigingen 
moeten komen. Er bestaan veel verschillende cognitieve benaderingswijzen, maar 
Alvin Goldmans (1986, 1992) versie van 'reliabilisme' lijkt de in~loedri~kste te zijn. 

Goldman (1987) en Phihp Kitcher (1992,1993, 1974.1997) hebben onlangs 'so- 
ciale epistemologieen' gemtroduceerd, die de naturalistische kenleer her domein van 
het wetenschapsonderzoek binnenvoert. Deze sociale epistemologieen hebben drie 
kenmerken: ze zijn van oorsprong naruralisrisch, ze gaan ervan mt dat her weren- 
schappelijk onderzoek sociale aspecren heeft, en ze staan een normatieve waardering 
van wetenschappelijke overtuigingen en handelingen toe. Ik zal mijn aandacht 
hoofdzakelijk richten op her werk van Kitcher, hoewel een groot deel van mqn com- 
mentaar (en kritiek) ookop het werk van Goldman van toepassing is. 

Kitchers sociale kenleer is direct gebaseerd op recente inzichten uir de evoluue- 
biologie en de cognitieve psychologie. Hoewel hij zijn programma als een alternatief 
voor het relativisme van bepaalde sociologische benaderingswijzen beschouwt, heeft 
hu een groot aantal ideeen UK de sociologische literatuur in zijn programma gein- 
tegreerd. Zijn benaderingswijze is regelijkert~jd normacieFen naruralisrisch, en hij 
beweert een acceptabele middenweg te bieden tussen de rraditionele wetenschaps- 
filosofie enerzijds en radicalere constructivistische opvattingen anderzijds. Hij ver- 
vangt, in zijn woorden, 'zowel de slaperige welgevalligheid als de gekte der Luddis- 
ten' (1993,391). 

Een van Kitchers hoofddoelen is uit te leggen hoe cognititief betrouwbare we- 
renschappelijke kennis omslaan kan binnen een sociale omgeving waarin individu- 
ele wetenschappers hun eigen doel najagen en op nier-bewuste wijze filosofisch 
goedgekeurde normen voor het juiste wetenschappelijk gedrag volgen. De funda- 
mentele vraag luidt' hoe kan cognitieve deugdzaamheid ontstaan binnen een con- 
text van individuele epistemische verdorvenheid? Kitchers antwoord is bekend uit 
de economie en de evolutiebiologie: diversiteit, specialisatie en competitie. De mo- 
gelijkheid tot cognitief succes wordt vergroot door diversiteit - een grote verschei- 
denheid aan verschillende cognitieve benaderingswijzen in plaats van een en dezelf- 
de merhodologische regel waaraan iedere wetenschapper zich houdt -, met andere 
woorden, de 'verdeling van cognitieve arbeid' (Kitcher 1990) heeft een kentheoreri- 
sche verdienste. Niet alleen kan diversiteit tot cognitief voordeel leiden, het is ook 
mogelijk dat 'kentheoretisch bevlekte' (Kitcher 1993, 364) wetenschappers die zich 
als 'nietsontziende egoisten' gedragen, resultaten produceren die van groter collectief 
nut zijn dan die van een gemeenschapvan 'kentheoretisch zuivere' wetenschappers. 

Hoewel hij de term 'onzichtbare hand' niet gebruikt, is zijn argument niet veel 
anders dan het argument dat sinds Adam Smith een essentieel onderdeel vormtvan 
de economische analyse (FuIIer 1994, Hands 1995, Mirowski 1996 en Solomon 
1995); het laat zien dat in zichzelf geinteresseerde wetenschappers onder bepaalde m- 
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tuurlijk beweerc Kitcher niet dat een efficiente verdeling van cognitieve arbeid al- 
leen in een concurrerende omgeving tot stand kan komen, maar onder bepaalde 
voorwaarden kin dar volgens hem het geval zijn. Dit voert ons tot wat we het pro- 
bleem van de 'industriele organisatie van het cognitieve leven' kunnen noemen - 
hoe kunnen we de wetenschapsgemeenschap zo organiseren dat het op de effectief- 
ste wijze tot de efficientste verdeling van onze cognitieve bronnen leidt? Omdat de 
opvatting over cognitieve verdienste die ten grondslag ligt aan Kitchers programma 
het 'reliabilisme' is, richt de organisatorische vraag zich op de cognitieve betrouw- 
baarheid van alternatieve sociale organisaties. 

Hoewel Kitcher erkent dat wetenschapsbeoefening sociale aspecten bevat, en dat 
filosofische kennisopvattingen op een ofandere manier gesocialiseerd moeten wor- 
den, vertoont zqn begrip van kennis toch individualistische trekken. Waar de tradi- 
uonele epistemologie kennis definieert als 'gerechtvaardigd waar geloof', zwakt 
Kitchers betrouwbaarheidsmodel deze begripsbepaling af tot een geloof dat door 
een betrouwbaar proces totstandkomt'. In beide gevallen heeft: kennis met een be- 
paalde klasse van overtuigingen te  maken - waar en gerechtvaardigd, of totsrandge- 
komen door middel van een betrouwbaar proces - maar in beide gevallen hebben 
we ook te maken met individuele overtuigingen. Kitcher erkent dat een betrouw- 
baar proces van geloofsformatie altijd in ieder geval ten dele sociaal is - of zoals 
Kitcher het uitdrukt: 'de betrouwbaarheid van het proces dat leidt tot X'S overtui- 
ging dat p afhankelijk is van de eigenschappen en handelingen van andere actoren 
dan X' (1994, 113) - maar individuen blijven desondanks 'de belangrijkste kennis- 
subjecten' (ibid.). Volgens deze versie van de sociale kenleer beschikt een bepaalde 
gemeenschap alleen dan over kennis als de leden van die gemeenschap over kennis 
beschikken. Dit type kentheoretisch individualisme is perfect toegerust voor de eco- 
nomische argumentatiewijze die door Kitcher en anderen gehanteerd wordt (Gold- 
man en Shaked 1991, Cox en Goldman 1994, Goldman en Cox1996). 

Ik wil hier eerst ingaan op de argumenten van twee auteurs die Kitcher hebben 
aangevallen omdat er in z ip  sociale kenleer weinig sociaals te ontdekken zou zijn. 
Minam Solomon (1994a, 1994b, 1995) hekelt Kitcher en Goldman, en beschouwt 
haar eigen 'sociaal empirisme' als een alternatieve manier van denken over het 
sociale element van wetenschappelijke kennis. Volgens Solomon is het voornaamste 
probleem van benaderingswijzen als die van Kitcher de absolute overgave aan het 
individualisme; de wetenschap is op een veel wezenlijker wijze sociaal dan de 'on- 
zichtbare hand'-verhalen ons willen doen geloven, en iedere adequate normatieve 
wetenschapstheorie moet zich hiervan rekenschap geven. Hoewel Solomons sociaal 
empirisme wat het individualisme betreft weinig traditioneel is, is haar sociaal empi- 
risme wel degelijk traditioneel, in die zin dat zij groot belang hecht aan empirisch 
succes. Net als het traditionele (fundamentalistische) empirisme is het empirisch 
succes van een theorie het enige criterium waaraan we de normatieve geschiktheid 
van die theorie kunnen toetsen. Wat Solomons empirisme van het traditionele em- 
pirisme onderscheidt, is haar opvatting dat een dergelijk succes niet het resultaat 
hoeft te zijn van individuele overtuigingen en beoordelingen. Het gaat erom dat er 
rond een bepaalde theorie een sociale consensus ontstaat, en dat die theorie een gro- 
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op succes gebaseerde redenen aanvoeren om een bepaalde theorie te propageren - 
en op die manier bijdragen tot het ontstaan van consensus - is onbelangrijk voor de 
normatieve status van een theorie. Het doet er niet toe wat individuen geloven of 
wensen, zolang hun handelingen maar bijdragen tot het ontstaan van consensus 
over de theorie met het grootste empirische succes. O p  die manier maakt het sociaal 
empirisme een normatieve waardering van de consensus mogelijk, maar dan zonder 
dat her de normen onrealistisch hoog maakt door te verlangen dat de normativiteit 
uitgedragen wordt door alle individuen die betrokken zijn bij het tot-stand-komen 
van consensus (Solomon 1994a, 338). 

Hoewel de doelen die Sblomon zich gesteld heeft dezelfde zijn als die van 
Kitcher - een middenweg vinden die het beste van zowel de traditionele weten- 
schapsfilosofie (normatieve waardering) als de recente SSK (aandacht voor het socia- 
le) m zich verenigt - is haar manier om deze doelen re verwezenlijken een andere. 

Harold Kincaids kritiek (1997b) op  Kitchers sociale kenleer verschik van die van So- 
lomon, maar hij is, net als Solomon, een voorstander van een subsranrielere rol voor 
het sociale. Zijn voorsrel bevindt zich ergens tussen Kitchers mdividuaiiscische so- 
ciale kenleer en de wat agressievere aanpak van Solomon in Volgens Kincaid zijn 
de overtuigingen van een gemeenschap niets anders dan de overtuigingen van de in- 
dividuen die deel uitmaken van die gemeenschap, en toch is het vaak niet mogelijk 
om de overtuigingen van een gemeenschap te reduceren tot die van relevante indivi- 
duen. Hq hanteert het (onvertaalbare) concept van 'supervenience' - 'het sociale 
'volgT op" her individuele in die zin dat twee sociale domeinen dievolkomen met el- 
kaar overeenkomen voor wat betreft de individuen en de individuele verhoudingen 
die die domeinen bepalen, dezelfde sociale eigenschappen hebben' (Kincaid 19972, 
16) -, maar dat hoeft nog geen reductie te impliceren. Als de individuen eenmaal be- 
~ a a l d  zijn, is ook het sociale bepaald, maar ieder specifiek sociaal arrangement kan 
het product zijn van een veelvoud aan verschillende configuraties van individuen; er 
bestaan veelvoudige constellaties op laag (individueel) niveau, die tot Ã©Ã bepaalde 
gebeurtenis op hoog (sociaal) niveau kunnen leiden. 

Als we deze opvatting van het sociale toepassen op Kitchers sociale kenleer, dan is 
her doel een wetenschappelijke gemeenschap die betrouwbare methodes hanteert. 
En het antwoord op de vraag of een bepaalde groep wetenschappers ook daadwerke- 
lijke gebruikmaakt van dergelijke methodes, is dan dat dat afhankelijk is van de so- 
ciale structuur van die gemeenschap. Het zou kunnen zijn dat een 'bevlekte' groep 
individuen Ã la Kircher tot collectieve betrouwbaarheid komr, maar dat hoeft niet 
zo te zijn O f  dat het geval is, is afhankelijk van de structuur van de (sociale) weten- 
schappelijke instellingen, en het concept betrouwbaarheid is op zich al een sociaal 
begrip: 

rationele groepspraktijken kunnen door individuen opverschillende manieren uitge- 
voerd worden (...) individuele rarionahteit kan alleen dan ook de rat~onaliteit van een 
groep worden als er sprakeisvan een bepaalde mst~tutionele structuur" (Kmcaid 1997b, 
127) 



K 7 Kincaid betoogt dat zijn opvatting van her sociale karakter van iedere wetenschap- 
pelijke onderneming naadloos aansluit bij het naturalisme. Het naturalisme wil im- 
mers dat we afzien van onze traditionele a priori kennis-opvartingen - zoals her idee 
dat kennis niets anders is dan een kenmerk van bepaalde individuele overtuigingen 
-en dat we het proces van de verwerving van betrouwbare overtuigingen daadwer- 
kelijk op empirisch werenschappelijke wijze onderzoeken. Dit garandeert uiteraard 
niet dar een meer sociaal standpunt uiteindelijk als winnaar uit de bus komt, maar 
het impliceert wel dar het een eerlijke kans moet kunnen krijgen. 

De les die deze discussie van Kitchers sociale kenleer en het kritisch commentaar 
van Solomon en Kincaid ons leen, is simpelweg dat binnen het naturalisme, evenals 
binnen de SSK, een van de belangrijkste strijdpunten gevormd wordt door de vraag 
wat nu de grootste verklarende kracht bezit, her sociale of het individuele, en wat we 
daarmee bedoelen. Kirchers sociale kenleer is methodologisch gezien individualis- 
tisch, en de redenen die hij ter verdediging van zijn positie aanvoert, verschillen niet 
wezenlijk van de argumenten die sociale filosofen van oudsher hebben aangevoerd 
om het methodologisch individualisme re verdedigen: hij gebruikt de micro-econo- 
mie als instrument omdat het beter dan enige andere theorie binnen zijn progtam- 
ma van kentheoretisch individualisme past. Zijn critici veroordelen dit individualis- 
me om dezelfde redenen als waarom sociaal-holisten het individualisme binnen de 
sociale wetenschappen altijd al hebben veroordeeld: het sociale is dat wat empirisch 
gezien belangrijk is (Solomon), en het is mogelijk om aan een bepaald type onrolo- 
gisch individualisme vast re houden, zonder af re zien van betekenisvolle verklarin- 
gen in termen van sociale factoren (Kincaid). Dit zijn uiteraard slechts twee van de 
vele mogelijke (en bestaande) reacties op de aanpak van Kircher en Goldman, maar 
het punt is simpelweg dat de recente debatten binnen de naturalistische kenleer 
evenals die binnen de SSK de traditionele discussies over de verklarende status van re- 
spectievelijk het individualisme en het holisme nier ge6limineerd hebben, maar 
slechts op een nieuw, en in het licht van traditionele opvattingen, hoger plan ge- 
bracht hebben. In plaats van dat we onze opvattingen over de aard van wetenschap 
gebruiken om over de juiste sociale verklaringsmethode te twisten, zetten we onze 
opvattingen over het sociale juist in in de strijd om de aardvan wetenschap 

Economie  e n  contempora ine  m e t a w e t e n s c h a p  

Ten slotte wil ik een aantal opmerkingen maken over de directe betrokkenheid van 
de economie binnen deze twee discussies. De reden waarom bepaalde auteurs, zoals 
is gebleken, op zo'n agressieve wijze gebruikmaken van de economie, of zich juist 
volledig tegen het gebruik van een economische argumentauelijn keren, is herleid- 
baar tot fundamentele vragen aangaande de rol die het sociale en her individuele in 
de verklaring van sociale fenomenen volgens deze auteurs spelen. In dit geval gaat 
het dan om het fenomeen wetenschap. Ik ga eerst in op de sociologische literatuur. 

Zoals een aantal auteurs reeds heeft betoogd, maken velen die binnen de SSK pu- 
bliceren (soms expliciet en soms slechts impliciet) gebruik van een argumentatielip 
die meer op die van de 'economie van de wetenschap' lijkt dan op die van de 'socio- 



logie van de wetenschap'.$ De beide kritische commentaren op het 'chicken'-debat K X ~ S Z S  

die ik in het bovenstaande behandeld heb, hebben het expliciet over de parallel tus- 
sen SSK en (bepaalde soorten) economie. Pickenngs thema's zijn globaal beschouwd 
marxistisch; hij is beinvloed door wetenschapshistorici als J.D. Bernal, maar maakt 
verschil tussen zijn eigen performatieve historiografie en die van de vroeg-manis- 
tische literatuur door te benadrukken dar materiele en sociale actoren op niet-teleo- 
logische en contingente wijze met de 'wringer' interacteren. Weliswaar legt hij een 
verbinding met de marxistische (of wellicht bepaalde soorten institutionalisme) ecn- 
nomie en niet mer de dominante neoklassieke economie, maar het gaat hier hoe dan 
ook om economie, en dat verduidelijkt op consequente wijze Pickenngs poging om 
de problemen zoals die in het 'chicken'-debat naar voren kwamen, het hoofd re bie- 
den 

Ook Barnes, Bloor en Henry buigen zich over de economie (in dn geval de do- 
minante stromingen binnen de economie), maar dar gebeurt binnen de context van 
hun krinek op andere opvartingen niet om hun eigen idee'en te verduidelijken. Hun 
standpunt is dar veel dat mis is met SSK te maken heeft met de huidige trend om 
'steeds meer nadruk te leggen op de status van individuen als actieve acroren zodat 
hun handelingen een bepaalde zin hebben of om hun herkomst (...) te laten over- 
eenkomen met een analoge positieverandering binnen de sociale wetenschappen in 
liet algemeen' (Barnes, Bloor en Henry 1996,114). Anders geformuleerd, de invloed 
van de ranonele-keuzetheorie doordringt in toenemende mate de sociale weten- 
schappen, en het gebruik van het 'economische begrip van het individuele om te 
kunnen begrijpen wat wetenschappers deden' (Barnes, Bloor en Henry (1996,114) is 
daar slechts Ã©Ã© maar vanuit het gezichtspunt van het Strong Program, verderfelijk 
voorbeeld van). Ook dit komt uiteindelijk neer op een voorkeur voor een bepaalde 
soort sociale theorie (de belangensociologie van het Strong Program) boven een an- 
dere (de ranonele-keuzetheorie en de micro-economie). De commentaren van Bar- 
nes, Bloor en Henry laten duidelijk zien dat de literatuur rond het 'chicken'-debat 
kwesnes als de rol van 'het individu' en 'de maatschappij' en de vraag of her pro- 
bleem van de sociale orde in individualistische termen gevat moet worden of juist 
niet, nieuw leven heeft ingeblazen. Het lijkt niet waarschijnlijk dar de eerste genera- 
tie SSK auteurs (inclusief Barnes en Bloor, ongeveer twinng jaar geleden) over het 
probleem van 'her individu' zelfs maar hadden nagedacht, en nog onwaarschijnlij- 
ker is het dat ze zouden hebben geredetwist over het binnensluipen van her mdivi- 
duele in het sociale binnen de verklaringen van de sociale orde van de wetenschap. 
Tegenwoordig is dit alles echter een belangrijk onderwerp. 

Daaraan gerelateerd is de vraag in hoeverre de discussies binnen SSK invloed heb- 
ben gehad op onze opvatting over de rol van de maatschappij en de natuur binnen 
ons idee van wetenschappelijke kennis. Het probleem is dat er niet slechts sprake is 
van twee polen, maar van drie - de natuur, de maatschappij, en her individu - en 
dat alle drie voortdurend van vorm veranderen. Volgens de ~tandaardcate~onekn 
van de dominante economische theorie heeft 'handeling' geen betrekking op maat- 
schappij of naruur, maar alleen op individuen. De natuur, in de vorm van produc- 
tiefuncties en als leverancier van hulpbronnen, is m deze opnek een beperking. De 
maarst-happij en sociale fenomenen als prijzen en instituties, worden gezien als ver- 
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van natuurlijke beperkingen en schaarste. Dn is iets heel anders dan het sociale uir- 
gangspunt dat ten grondslag ligt aan de meeste SSK-studies. SSK neigt ertoe om de 
handelende natuur te vervangen door een handelende maatschappij. en gaat daarbij 
nier nader in op de verhouding tussen individu en maatschappij. Een uitgewerkte 
(neoklassiek gefundeerde) economische benaderingswijze van wetenschappelijke 
kennis zou de handelende natuur waarschijnlijk vervangen door handelende indivi- 
duen, terwijl de verhouding tussen maarschappij en individu onbestudeerd zou blij- 
ven. In beidegevallen steekt alles complexer in elkaar dan de sociologische literatuur 
van de eerste generatie ons heeft willen doen geloven, 

Een goed voorbeeld van zowel deze complexiteit als het toegenomen gebruik van 
economie binnen het wetenschapsonderzoek is de ANT van Latour en anderen. Ch- 
ris McClellan (1996) heeft onlangs beargumenteerd dar er binnen de ANT sprake is 
van analogieÃ« met marktconcurrentie en kapitaalaccumulaue, die al sinds enige 
tijd voor spanning zorgen. Volgens sommige ANT-theoretici moeten we ons een we- 
tenschapper voorstellen als een ondernemer die met behulp van een efficiente inves- 
tering van beperkte middelen 'acranten' werft, en zo een netwerk opbouwt: succes is 
dan het succes van de markt, en kennis wordt, net als kapitaal, in de loop van de tijd 
'geaccumuleerd'. Andere theoretici binnen ~ ~ A N T  nemen weliswaar een aantal ele- 
menten van de marktanalogie over, maar beschouwen dit toch hoofdzakelijk als kri- 
tiek op de manier waarop de logica van de markt op ieder aspect van het menselijk 
leven wordt toegepast (inclusief de wetenschap). Op die manier, meent McClellan, 
trekken ANT-elementen naar beide kanten van de 'grote kloof die er bestaat tussen 
de homo sociologicus en de homo economicus' (McCIellan 1996,203). 

Kitcher, die aan de kam van de naturalisten staat, introduceert met zijn expliciete 
r u i k  van de economie (hij gebruikt zowel het idioom als concepten als 'rationali- 
teit' en 'equilibrium') de neoklassieke economische theorie in het wetenschapson- 
derzoek. Hoewel de neoklassieke economie van groot nut is bq het ontwerpen van 
een wetenschapsopvamng waarbinnen 'bevlekte' wetenschappers niet automatisch 
een 'bevlekte' wetenschap produceren, moet er voor de verbintenis een prijs worden 
betaald. De grootste prijs is dat iedere kritiek die er ooit geuit is op de neoklassieke 
economie - en die is niet mis (zie bijvoorbeeld Rosenberg 1992) - ook toepasbaar is 
op Kitchers sociale kenleer. Kitcher moet zich niet alleen verdedigen tegen kritiek 
op het nut enlof de cognitieve betekenis van de neoklassieke theorie in het alge- 
m e n  maar ook regen bepaalde opmerkingen over de toepasbaarheid van 'onzicht- 
barehand'-argumenten binnen het domein van het wetenschapsonderzoek. 

Bepaalde reacties, met name de meer sociale die ik m het bovenstaande heb bed 
sproken, roepen niettemm enkele slepende economische kwesties op. Zowel Kin- 
caid als Solomon benadrukken dat de beslissing een epistemologisch individualist te 
zijn, een a priori beslissing was. Ze kwam nier voort uit de een of andere diepzitren- 
de naturalistische overtuiging dat we ons beste empirische onderzoek maar eens 
moesten loslaten op devraag naar het sociale karakter van het proces van kennisver- 
w i g .  Critici hebben hier al sinds het ontstaan van de neoklassieke economie in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw op gewezen, om de neoklassieke economie aan 
te vallen (zie Veblen 1919 bijvoorbeeld). Kincaids kritiek op Kitcher vormt slechts 



een klein onderdeel van zijn algemene houding ten opzichte van kwesties als het re- KRISIS  ,o 

ductionisme binnen de sociale wetenschappen (1996,1997a). Hij is ervan ovettuigd 
dar de problemen die een individualistische kenleer oplevert, dezelfde zijn als die die 
mei de neoklassieke economie zijn verbonden. 

Dus dankzij zowel Kitchers sociale kenleer als her 'chicken'-debat binnen de SSK- 

clan, is de economische wetenschap direct bij de strijd betrokken geraakt. De  ma- 
nier waarop iemand over de verhouding tussen hei sociale en her individuele (en de 
juiste definiue van deze begrippen) denkt, wordt mede bepaald door zijn opvatting 
over de juisce wijze van economiebeoefening en de juiste beschrijving van weten- 
schappelijke kennis. Ik hoop dat ik, ongeacht de positie die de lezer inneemt, heb 
kunnen aantonen dat de traditionele vraagstellingen met betrekking tot individu- 
alisme en sociaal holisme nier verdrongen zijn door de sociologische en naturalisti- 
sche 'wendingen'. Het is veeleer zo dat de rol die deze kwesties binnen de huidige 
discussie spelen, meer dan ooit laat zien hoezeer economie en kentheorie met elkaar 
verweven zijn geraakt 

Vertaling: Monica Soering. Met dank aan Ewald Engelen. 

Noten 

* Dit arukel is een bewerking van mqn bijdrage aan het congres Tact or Ficnon. Perspecrive 

"*Noor van de vertaler het 'chicken game' is een Amerikaans spel dat vooral in de jaren vijftig 
n t s n g  onder jongeren geliefd was Twee auto's rijden elkaar op een smalle weg met groor licht 
tegemoet, de bestuurder die het eerst zijn stuur Dmgooit om de ander te ontwijken is de 'chicken' 
- de lafaard In de film Rebel withouta cause wordt eenzelfde spel gespeeld, maar dan met twee au- 
to's die op een afgrond afrazen 

t Klassieke bronnen met betrekking tor het S t r o n g P r ~ ~ a m z ~ j n  Barnes (1974, 1977) en Blom 
1976/1991), terwijl Collins (19851, Knorr-Cenna (1981) en Larour 5; Woolgar (197911986) rot de 
socual-~onsrrucnvisren gerekend worden Mijn eigen onderzoek is Hands (1994~) en (iyyya). 

2 Latoul & Woolgars Laboraroq life (1979) was een van de belangrijkste teksten binnen de 
vroege sociaal-constructivisnsche literatuur In de jaren tachtig gingen deauteurs echter ieder hun 
eigenweg Woolgarwerd de belangrijkste vercegenwoordigervan de reflexrviteitsschool, en Latour 
a e n  van de oprichtersvan ANT 

3 Deze versie van sociaal empirisme mag met verward worden met de versie van Miriafi Solo- 
n d x  hieronder besproken wordt 

4 Of andere, nog 'dikkere' opvattingen van hei sociale, zoals die van Fuller (1988) of Maffie 
(1991). volgens wie'Cognitie - zowel aangeboren als aangeleerd, zowel individueel als collectief - 
wezenlijk en onontkoombaar sociaal is' (Maffiexg91,107) 

5 Tot die groep behoren Callon (19951, Davis (1997), Hands (1994, 1997)~ Knorr Cetma 
( iyyi ) ,  Maki (1992.), McClellan (1996) en Mirowski & Sent (1995) Er besraar een zich snel uitbrci- 
dende literatuur die zith explicier bezighoudt met de 'economie van de wetenschap' (Diamond 
1996, Mirowski &bent 1995, Stephan 19961, maar deze hteiaruur moet los gezien worden van hei 
gebruik siin economische argumentatielijnen binnen de SSK (of binnen het conzemporaine natu- 
ral,$me) 
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ZOJUIST VERSCHENEN 

Martha Nussbaum 

Wat liefde weet 
Emoties en moreel oordelen 

De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum verde- 

chgt in al haar werk de opvatting dat ethische reflec- 

ne in dienst moet staan van onze alledaagse pogin- 

gen 'goed te leven'. Ethische reflectie kan daarom 

nier volstaan mee her formuleren van algemene, ab- 
stracte morele principes Nog belangrijker is dat we 

Ieren wat die algemene principes m concrete situaties betekenen. In dit subtiele pro- 

ces van morele perceptie en oordeelsvormmg spelen naast de ratio de emoties een 

belangrijke rol. Om die reden zijn volgens Nusshaurn niet alleen filosofische, maar 
ook literaire werken van groot belang voor de scholing van het morele oordeelsver- 

mogen In hadr werk onderzoekt zij welke bijdrage filosofen, Griekse tragedieschnj- 

vers en twint~gste-eeuwse romaoschr~jvers aai1 onze morelevorming leveren. 

In Wat liefde weetzijn enkele hoofdstukken uit Nussbaums belangrijkste werken 

vertaald Aan de hand van Plaro's Pheeuiru vraagt Nusshaurn zich afwelke rol emo- 

nes in morele oordeelsvorming kunnen spelen. Op basis van werk van Proust en 

Beattie onderzoekt zij vervolgens hoe emoties die inzicht bieden, kunnen worden 
onderscheiden van misleidende emoties Naar aanleiding van Seneca's Medea werpt 

Nussbaum ten slotte de vraag op of gepassioneerde liefde niet altijd het risico van 

grote wreedheid in zich bergt. De bundel wordt afgesloten met een interview met 

Nusshaurn over haar werk. 

Boom / ParrÃ¨si in de boekhandel 


