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In hun boek 'Laboratory Life' analyseren Bruno Latour en Steve 
Woolgar 'the social construction of scientific facts' zoals 
de ondertitel aanduidt. Het boek is gebaseerd op een twee jaar 
durend 'veld'onderzoek door Latour in een amerikaans neuro- 
endokrinologies laboratorium. Wij willen er hier een aantal 
opmerkingen over kwijt, onderverdeeld naar een drietal thema's. 

l. Wetenschap en politiek 

Latour en Woolgar beschrijven wetenschap als laboratoriumwerk. 
Met behulp van de antropologiese observaties van de dagelijkse 
beslommeringen in het laboratorium proberen ze de mikrosociale 
processen die leiden tot de konstruktie van wetenschappelijke 
feiten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Zoals altijd 
vraagt iedere beschrijving een gezichtspunt van waaruit je 
beschrijft. Latour en Woolgar zien een laboratorium als een 
fabriek waar teksten geproduceerd worden, letterlijk in de 
vorm van artikelen, en gematerialiseerd (ingeschreven) in de 
vorm van apparaten en stoffen. Dat is een mogelijk gezichts- 
punt. Maar je zou het laboratorium ook op kunnen vatten als 
een systeem ter bestendiging van de heersende maatschappelijke 
rolverdeling tussen vrouwen en mannen. Alleen al uit de in het 
boek opgenomen foto's blijkt direkt dat vrouwen voor het me- 
rendeel de routineklussen opknappen (analystes, typistes), 
terwijl mannen ('supertech's', 'doctors') zich bezig houden 
met het 'eigenlijke' doel van wetenschap, de productie van 
feiten. Blijkbaar is dit zo normaal dat deze diskriminerende 
arbeidsdeling onze antropologen niet opgevallen is. Politiek 
gezien maakt het ene of het andere gezichtspunt natuurlijk een 
stevig verschil. 
Maar goed, laten we even blijven bij de beschrijving die zij 
wel geven. Ze wijzen er in hun verhaal herhaaldelijk op dat 
de door het laboratorium geproduceerde teksten peperduur zijn 
(10, 71). Maar wat ze niet laten zien (ook al beweren ze op 
p. 87 van wel) is 'bJuarom men er zoveel geld tegenaan gooit en 
W& dat doen. Om zoiets aan te pakken zou je bijvoorbeeld kun- 
nen starten met het signaleren van het feit dat het tweede van 
de vier researchprogramma's van het laboratorium (zie 59) niet 
alleen het grootst is, maar tegelijk van bet meest direkte be- 
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het laboratoriumleven 

A. Mol, P Pekelharing, H. Radder 

Laboratory Life (l) is een schitterend boek omdat het geen 
eerbied heeft voor de grenzen die er om wetenschap zijn ge- 
legd. Jarenlang is wetenschap afgezonderd geweest van aller- 
lei andere 'vertoogtypen' en een stapje hoger op de biÃ«rar 
chie gezet. Het verhaal dat de wetenschap vertelde was im- 
mers dat van de Waarheid. Die waarheid was het resultaat van 
de menselijke zintuigen die toegang hadden tot de werkelijk- 
heid, en van het menselijk denkvermogen, de rationaliteit, 
dat garandeerde dat die werkelijkheid Ook juist kon worden 
weergegeven. Bewijzen waren hiervoor volop voorhanden: ver- 
schillende wetenschappers op heel verschillende plekken kwa- 
men immers steeds tot identieke bevindingen en de moderne 
maatschappij was h&t voorbeeld van de mogelijkheid van 
vruchtbare toepassing van wetenschap. 
Filosofen probeerden de geprivilegeerde status van wetenschap 
een fundament te geven. Ze zochten dat fundament in de epis- 
temologie en voedden diskussies over welke epistemologie het 
stevigste fundament kon bieden (werd wetenschap gekenmerkt 
door haar waarheidslievendheid, haar korrespondentie met de 
werkelijkheid, haar falsifieerbaarheid, rationaliteit, korro- 
boratie... enz.). In Laboratory Life wordt er geen nieuw epis- 
temologies kriterium 'ontdekt' en gaat het ook niet om po- 
gingen de wetenschap ergens in te grondvesten. 
Het boek trekt zich bij de studie van wetenschap niets van de 
gangbare epistemologiese indelingen aan. 

Laboratory Life is een uitvloeisel van de veelgenoemde 'kri- 
sis' in de wetenschapsfilosofie. De onzekerheid over hoe nu 
precies wetenschappelijke theorieÃ« elkaar opvolgen, over wat 
precies de garantie voor objektiviteit vormt, over waar de 
demarkatielijn tussen wetenschap en andere sektoren van het 
maatschappelijke leven getrokken moet worden, die onzekerheid 
bewoog zich aanvankelijk nog binnen de epistemologie. Maar 
hier en daar gingen er ook stemmen op van mensen die zich af- 
vroegen of er eigenlijk wel een kennistheorie nodig was, of 
het nog wel zinvol was te blijven zoeken naar een 'theorie' 
die borg stond voor zowel de geschiedenis van de wetenschap- 
pen als voor hun mogelijke toekomst. 
Deze stemmen stelden niet langer vragen binnen de epistemblo- 
gie, maar &&n de epistemologie. 
Er werden vraagtekens gezet bij de opvatting dat kennis pas 



lang voor de farmaceutiese en chemiese industrie; om vervol- 
gens te kijken hoe de invloedslijnen tussen dit programma en 
deze industrieÃ« lopen, welke invloed dat heeft op de rest van 
de researchwerkzaamheden in het laboratorium, enz. Opnieuw: 
dit zou een ander politiek perspektief opleveren dan dat van 
'Laboratory Life'. 

2. Wetenscbapssociologie 

Natuurlijk kan de benadering van Latour en Woolgar aangevuld 
worden met onderzoek op basis van de hierboven aangeduide ge- 
zichtspunten. Het lijkt er echter op dat zijzelf dit niet aan- 
bevelenswaard vinden, gezien hun opmerkingen over de weten- 
schapssociologiese metbodologie.Daarom hierover nu een aantal 
opmerkingen. 
Wetenschapssociologie, en maatschappijtheorie in het algemeen, 
moet o.i. weerstand bieden aan een tweetal verleidelijke op- 
ties. De eerste is die van het suhjektdenken, dat de mens, het 
individu, opvat als heer en meester van maatschappij en ge- 
schiedenis. Terecht wordt deze positie gekritiseerd: "We have 
avoided taking the individual scientist as the starting point 
or main unit of analysis of our discussion", want "hefore 
being an individual or a mind, each of our informants was 
part of a laboratory" (188). De tweede optie betreft die ge- 
schiedeniskonceptie, waarin dat wat 'teksten' betekenen vol- 
ledig gedetermineerd wordt door de ontstaansgeschiedenis er- 
van. Er is geen scheiding tussen de wording en de gelding van 
de tekst. Latour en Woolgar analyseren de mikrosociale proces- 
sen die in een specifiek laboratorium plaatsvinden en de ont- 
staansgeschiedenis van een feit vormen. En hun claim is dat 
hun beschrijving van deze ontstaansgeschiedenis de gelding van 
dit feit als feit afdoende verduidelijkt. Makrosociologiese en 
filosofiese beschouwingen zijn overbodig. (In twee latere ar- 
tikelen van Woolgar is dit zich afzetten tegen andere sociolo- 
giese verklaringen van wetenschap nog duidelijker.) 
Maar waarom kan de betekenis van wetenschap alleen vanuit de 
laboratoriumkontekst begrepen worden? Met dezelfde feiten ge- 
beurt immers nog veel meer: ze gaan fungeren als achtergrond- 
kennis bij de produktie van andere feiten; ze spelen een rol 
in allerlei toepassingen in verschillende sociaal-ekonomiese 
omstandigheden; ze worden overgedragen in het onderwijs; ze 
vervullen een rol in maatschappelijke ideologieÃ«n enz. Wij 
zien niet in waarom bijvoorbeeld makrosociologies onderzoek 
naar de betekenissen en funkties van wetenschap in deze ande- 
re konteksten minder zinnig zou zijn. 

Ook de metaforen die Latour en Woolgar gebruiken om hun ver- 
haal retoriese kracht bij te zetten passen niet hij hun inhou- 
delijke uitgangspunt. Omdat ze de konstruktie van wetenschap- 
pelijke feiten zien als het produceren van orde uit wanorde, 



kennis is als het subjekt en objekt bij elkaar brengt - met 
de taal daar tussenin als kontaktpunt tussen 'mens' en 'we- 
reld': het produkt van wat onmiddellijk gegeven is en van Wat 
daar door de geest aan wordt toegevoegd. Er rees verzet tegen 
het idee als zou kennis kontakt maken, korresponderen met, of 
een expressie zijn van iets dat van die kennis volledig onaf- 
hankelijk is. Als zou 's weet dat p' moeten worden opgevat als 
een weergave van een relatie tussen objekt en subjekt, tussen 
de natuur en diens spiegel. 
In Laboratory Life is wetenschap niet langer een logies opge- 
bouwd verhaal over objekten in de werkelijkheid. Laboratory 
Life blijft dat beeld van wetenschap niet alleen betwijfelen, 
maar stelt er een ander beeld tegenover. Wetenschap is iets 
anders geworden: het leven in het laboratorium. Het laborato- 
rium is een fabriek waar wetenschap plaatsvindt, waar feiten 
geproduceerd worden. Er vindt aanvoer plaats van grondstoffen: 
apparaten, boeken, chemikaliÃ«n reageerbuisjes. Er komen fei- 
ten uit. Die feiten kunnen op verschillende manieren bestaan: 
uitgeschreven in artikelen of gematerialiseerd in de vorm van 
stofjes of apparaten. De produktie van die feiten is in handen 
van een apart gilde: het gilde der wetenschappers. Dat gilde 
beeft een hele historie doorgemaakt die bepaalt wat er nu ge- 
beurt. Er zijn in het verleden apparaten gemaakt, sociale ver- 
houdingen gegroeid, gewoontes ingeslopen en konflikten uitge- 
vochten. Dat geheel, waarvan alle elementen steeds verbonden 
zijn met gebieden buiten 'de' wetenschap, bepaalt wat er in 
een laboratorium als feit geproduceerd wordt. 

Zo zijn er de apparaten. Aan de metingen die met behulp daar- 
van verricht worden, wordt betekenis toegekend. Maar die be- 
tekenis van wat een apparaat produceert, is er jaren geleden 
al ingestopt toen het apparaat als toepassing van een andere 
theorie werd gepresenteerd. Wat voor de ene groep wetenschap- 
pers een theorie is (elektro-magnetisme) is zo voor de andere 
groep een apparaat (massaspektograaf). Maar zelfs al inkorpo- 
reren de apparaten specifieke theorieÃ«n dan nog is de bete- 
kenis van een meting niet invariant: als een student iets 
'ziet', heet dat eerder een artefakt dan wanneer een ervaren 
onderzoeker zoiets klaimt. Met het naderen van de inlever- 
termijn voor een artikel verandert ook de norm die zegt wan- 
neer iets uit de enorme serie aan getallen die opgehoest wor- 
den, op een 'feit' wijst. 
Wie veel feiten geproduceerd heeft, heeft veel geloofwaardig- 
heid; diens oordeel zal in een volgend geval dan ook zwaar 
wegen bij de erkenning van een volgendfeit. In de onderhande- 
lingen die bepalend zijn voor het wel of niet aksepteren van 
feiten heeft zo iemand een machtiger positie. 
Tal van regels en gewoonten spelen een rol bij de produktie 
van een feit. Regels voor het opstellen en aflezen van ap- 
paraten. Regels voor het onderhandelen. Maar ook regels voor 
het omgaan met het resultaat van de onderhandelingen binnen 



maar tegelijk dit produktieproces alleen analyseren op het ai- 
krosociale nivo, is het gebruik dat ze maken van biologiese en 
thermodynamiese modellen dubieus. Immers, juist op dit 'mikro- 
skopiese' nivo is het opdoemen van orde uit chaos een wonder 
en zo wordt het dan ook gezien door Latour en Woolgar, waarmee 
ze het stellen van het probleem voor de oplossing houden. Na- 
tuurlijk is het goed om aandacht te vragen voor het mikronivo, 
maar je kunt je er niet toe beperken omdat orde een makrosko- 
pies begrip is. 
Een analoog probleem doet zich voor bij hun vergelijking van 
wetenschap met het go-spel. Ze stellen het voor alsof de eerste 
zetten volledig willekeurig zijn, terwijl in de loop van het 
spel, juist door deze eerste zetten, het aantal mogelijkheden 
gaandeweg minder wordt en er zelfs een soort noodzakelijkheid 
lijkt te ontstaan. Maar wat ze niet zeggen is dat aan de Orde- 
lijke strukturen van een beÃ«indig go-spel ook een stPateg<e 
ten grondslag ligt (een 'makroskopies' ordeningsprincipe) die 
ook bij de allereerste zetten aan het werk geweest is. 

Tenslotte een tweetal voorbeelden om deze kritiek te illustre- 
ren. Latour en Woolgar spreken over een monotoon patroon in de 
opmerkingen die door hen geÃ¯nterviewd wetenschappers maakten 
over hun karribrestrategie: 
"I studied this problem, I met Dr. Maddox, I developed this 
technique, I published this paper, then a position was offered 
at this place, I met Sweetzer, we published this paper, I de- 
cided t0 move t0 this area" (214). 
Hoe algemeen is deze monotonie nou helemaal? De uitslag van 
een klein onderzoekje in het huidige leger van werkloze of 
bijna werkloze akademici is niet moeilijk te voorspellen: als 
je in de WW zit werk zien te krijgen, waar dan ook; en als je 
er nog niet in zit, werk zien te houden, boe dan ook. Met an- 
dere woorden, bovenstaand karribrepatroon is alleen weggelegd 
voor heel bepaalde groepen wetenschappers en dan ook nog in 
specifieke sociaal-ekonomiese omstandigheden. 
Een tweede reden voor het belang van makrosociologies onder- 
zoek heeft Latour, ironies genoeg, zelf aangedragen. Het veld- 
onderzoek voor 'Laboratory Life' is namelijk deels uitgevoerd 
met behulp van een NATO-beurs. Op onze vraag waarom de NATO 
dit soort onderzoek zou steunen antwoordde Latour in een brief 
(eerlijk maar naÃ¯ef onder meer "that this means that the so- 
ciology that tries to relate position and interest is wrong 
and that NATO can defend basic science". Het grappige is dat 
hij hier juist impliciet toegeeft dat er maatschappelijke be- 
langen kunnen zijn die te relateren zijn aan bepaalde weten- 
schappelijke (i.c. sociologiese) Het is ons inziens 
de taak van een kritiese wetenschapssociologie om dit soort 
verbanden expliciet bloot te leggen. 



het lab: het schrijven van een artikel. Een van de gulden re- 
gels daarbij is om dat resultaat af te schilderen als de uit- 
komst van een logies proces, van een rationele gang van zaken. 
Daarbij lijkt het alsof er eerst een vraag was, vervolgens hy- 
pothesen, dan experimenten en uiteindelijk de weergave van de 
bevindingen. Terwijl het zo meestal helemaal niet ging, maar 
er eerst een of ander vermoeden aanwezig was (bijvoorbeeld 
gebaseerd op een analogie met een ander wetenschapsveld) en 
er vervolgens fanatieke pogingen in het werk gesteld werden 
om van dat vermoeden 'waarheid' te maken. 
Met het schrijven van een eerste artikel is een waarheid nog 
niet gegeven. Er volgt een onderhandelingsronde in bredere 
kring. Die verloopt in stapjes. Eerst heet het: 'er zijn indi- 
katies dat'. Vervolgens citeert iemand: 'zij beweren gevonden 
te hebben dat'. Als het lukt wordt dat: 'zij zeggen dat'. En 
een paar jaar later: 'het is zo dat... (zie die en die, 1982, 
p. 101) ' . 
Tenslotte worden ook de datum, de naam en de plaats weggelaten. 
Alle beweringen die er in de eerste stadia werden gedaan om te 
bewijzen dat X bestaat en die met bun allen het bestaan van X 
geloofwaardig hebben gemaakt, worden dan,in een voor wetenschap 
karakteristiek proces van omkering,bewezen door te wijzen op 
het 'feit dat X bestaat'. 

Wetenschap is het Laboratory Life geworden. Het leven in het 
laboratorium, waarin met behulp van apparaten, papier, onder- 
handelingen en gedragsregels orde wordt aangebracht in de 
chaos. Ordeningen die niet empiries of volgens een vaste ra- 
tionele kode uit die chaos kunnen worden afgeleid. Dat wil 
echter helemaal niet zeggen dat die ordeningen zo maar toe- 
vallig zijn, of naar willekeur veranderd kunnen worden. Het 
is echter niet de rationaliteit, maar de historiese kontekst 
die ze begrijpelijk maakt. De feiten die eerder geproduceerd 
zijn, de apparaten die gemaakt worden, de procedures die er 
nu eenmaal bij horen, de roep om feiten uit gebieden die 'in 
de mode' of 'relevant' zijn, de konkurrentieslag tussen de 
instituten en wetenschappers: het zijn allemaal historiese 
grootheden die een veld definiÃ«re waarbinnen geen oneindige 
speelruimte bestaat, en waarin niks 'relatief' is. 

Het boek Laboratory Life maakt zo een begin met het stellen 
van een ander soort vragen. In Laboratory Life wordt de genese 
van een wetenschappelijke konsensus geanalyseerd op het nivo 
van het laboratorium. Dat betekent niet dat alleen op 'mikro- 
nivo' gekeken wordt. De scheiding tussen mikro en makro zoals 
die in de klassieke sociologie gehanteerd wordt, houdt niet 
langer stand. Immers, een laboratorium is deel van een geheel 
aan instituties in een samenleving en de apparaten, gebruiken 
en produkten van een laboratorium zijn gerelateerd aan appa- 
raten, gebruiken en (vraag naar) produkten van elders. Latour 
en Woolgar nemen de vraag naar die relaties niet verder op, 



3. Wetenschapsfilosofie 

Ook al verkondigen Latour en Woolgar het einde van de filoso- 
fie, dit verhindert hen niet er zelf een filosofie op na te 
houden, namelijk die van het onversneden idealisme: "statements 
are the Same thing as external entities" (177). Dit idealisme 
stelt hun in staat grapjes te maken met existentie-uitspraken: 
"MSH-releasing factors exist only in Louisiana, Argentina, and 
one place in Canada and one other in France" (237). Veel ver- 
schil tussen sterk betwiste (zoals in het geval van de MSH-re- 
leasing factors) en algemeen aanvaarde zaken (zoals TRH) is er 
voor hen op dit punt niet. Ook de laatste hebben slechts een 
lokale existentie, namelijk alleen binnen "the very network 
of social practice (i.e. the laboratory context) which makes 
possible lts existence" (183). Het is Latour en Woolgar niet 
ontgaan dat bijvoorbeeld TRF een toepassingsbereik kan krij- 
gen dat de oorspronkelijke laboratoriumkontekst verre over- 
schrijdt (ze noemen dat reZfikatie),maar wat dat voor gevolgen 
beeft voor de lokale existentie maken ze niet duidelijk. De 
gelegenheid om hier wetenschapskritiek aan te verbinden (het 
via een medicijn penetreren van het wetenschappelijke netwerk 
in de leefwereld) wordt door hen niet benut. 

In feite bezitten de door de wetenschappen opgespoorde mecha- 
nismen of strukturen, als ze bestaan,een zekere autonomie ten 
opzichte van allerlei konteksten en een realistiese filosofie 
zou moeten onderzoeken wat de aard van die autonomie is. om 
zo bij te dragen aan een verheldering van de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van het gebruik van wetenschap in verschillen- 
de konteksten. Een dergelijke benadering hoeft zeker niet 
strijdig te zijn met sociologiese verklaringen van wetenschap- 
pelijke kennis. Iemand als Bhaskar staat bijvoorbeeld een der- 
gelijke aanpak voor, door een onderscheid te maken tussen een 
intransitieve dimensie, waarin wetenschap gericht is op objek- 
ten die bestaan los van het bestaan of de kennis van mensen; 
en een transitieve dimensie, waarin wetenschap opgevat wordt 
als arbeid, als een sociaal proces waarin met behulp van so- 
ciale, techniese en theoretiese hulpmiddelen een reproduktie 
of transformatie van wetenschappelijke kennis plaats vindt. 
Het is dan ook nogal absurd dat Latour en Woolgar juist Bhaskar 
uitkiezen als hun filosofiese tegenstander (177, 178). Immers: 
Bhaskar wijst zelf met nadruk op het belang van de transitieve 
dimensie, is epistemologies gezien relativist, en stelt (net 
als zijzelf) dat feiten sociale produkten zijn. Het lijkt er 
op dat Latour en Woolgar 6f niet verder gekomen zijn dan p. 22 
van Bhaskar's 'A Realist Theory of Science', 6f dat het onder- 
scheid tussen feiten als sociale produkten en reÃ«l mechanismen 
en strukturen, tussen transitieve en intransitieve objekten, 
hen ontgaan is. 
Tegen wie polemiseren zij dan wel? Alleen de vroeg-positivis- 
tiese positie houdt staande dat er een direkt samen- 



maar maken hem wel mogelijk. 
Zo breken ze met het ware idealisme van de klassieke weten- 
schapstheoretici. Deze leggen de relaties tussen een labora- 
torium waar wetenschap tot stand komt, en de overige maat- 
schappelijke sektoren via een 'ideeÃ«nsysteem' via de zoge- 
naamde waarheden van de wetenschap. Na Laboratory Life wordt 
het mogelijk materiÃ«l relaties te leggen. Nu dingen (appa- 
raten, geproduceerde stoffen enz.) niet langer 'afgeleide' 
zijn van 'de theorie' maar op eenzelfde plan staan, kan zon- 
der een omweg via de ideeÃ«n van de dingen die binnen een la- 
boratorium van belang zijn aangegeven worden, hoe ze naar 
buiten treden. De inhoud van de wetenschap relateren aan de 
samenleving betekent dan ook niet langer het relateren van 
een wetenschappelijke theorie (idee) aan een maatschappelijk 
idee, of aan een maatschappelijke materialiteit; de inhoud 
van wetenschap is zelf (ook) materieel geworden. 

Als de geprivilegeerde toegang van de wetenschap tot de wer- 
kelijkheid eenmaal gevallen is, komt er nog een andere goede 
verklaringsmogelijkheid naar voren. Er valt een vergelijking 
te maken met religie. Ook de religie heeft eeuwen lang tal 
van mensen in haar ban kunnen houden; ze was een vanzelfspre- 
kendheid. In analogie met bestaande sociale verklaringen van 
de konsensus over god kunnen verklaringen van de konsensus 
aangaande de waarheden van de wetenschap gegeven worden. 

Is wetenschappelijke kennis eenmaal in een materieel en soci- 
aal veld geplaatst, dan doet zich de vraag voor wat de op dat 
vlak bestaande tegenstellingen betekenen voor de wetenschap. 
De waarheid van de wetenschap is al te vaak gezien als neu- 
trale instantie die boven de maatschappelijke tegenstellingen 
verheven is. Vanaf het moment dat 'waarheid' produkt is van 
de materiÃ«l en sociale werkelijkheid, gaat het plaatsen van 
wetenschap boven de maatschappelijke tegenstellingen niet 
langer op. Het wordt nu mogelijk te vragen of de konsensus in 
de wetenschappen wel zo fundamenteel is als wordt gesuggereerd. 
Tegenstellingen in de wetenschappen hoeven niet langer als 
voorlopigheden begrepen te worden, als tekens van 'het nog 
niet weten'. Met Laboratory Life is de weg geopend om de te- 
genstellingen binnen de wetenschap te relateren aan die er- 
buiten. Dat hoeft niet een nieuwe rechtlijnige, kwasikausale 
relatie op te leveren. Net zoals wetenschappen geen produkten 
zijn van 'de maatschappij' als een totaliteit, maar produkten 
van specifieke organisaties en materialiteiten binnen de maat- 
schappij, zo zijn de tegenstellingen binnen de wetenschappen 
geen lineaire afhankelijke van maatschappelijke tegenstellingen. 
Hoe die relaties wel liggen, dat is een vraag die in Laborato- 
ry Life allerminst wordt opgelost, maar die er juist als vraag 
uit naar voren komt. 



werkingsverband is tussen werkelijkheid en waarnemingsuit- 
spraak. Latour en Woolgar gedragen zich als helden die zich 
er op beroemen nog &Ã© keer in het positivistiese lijk te heb- 
ben geprikt. 

Tenslotte nog het volgende bezwaar: Latour en Woolgar - en in 
het algemeen sociologistiese wetenschapssociologieÃ« - kunnen 
niet verklaren uaavom er in de wetenschapsgeschiedenis, op 
langere termijn, Ã¼berhaup een stabiele konsensus ontstaat, 
terwijl dit bij allerlei andere sociale aktiviteiten, die 
toch volgens hen 'intrinsiek hetzelfde' zijn, niet voorkomt. 
De kern van de newtoniaanse mechanika, die nog steeds wijd en 
zijd toegepast wordt, is al tijden zo goed als onkontroversi- 
eel, in tegenstelling tot de sociaal-politieke ideeÃ« van 
Macchiavelli, Hobbes, of Rousseau. Er moet dan toch iets spe- 
cifieks aan wetenschap zitten dat dit verschil zou kunnen ver- 
klaren. (Het belang van dit punt zal duidelijk zijn: het is 
immers precies deze konsensus over een enorme hoeveelheid on- 
problematiese achtergrondkennis, die grootscheepse maatscbap- 
pelijke toepassing van wetenschap mogelijk maakt.) De pogingen 
tot verklaring van dit feit zullen echter noodzakelijkerwijs 
tamelijk abstrakt, meer konceptueel en minder empiries, zijn, 
gezien de enorme maatschappelijke ontwikkelingen die plaatsge- 
vonden hebben en die in zo'n verklaring overbrugd moeten wor- 
den. Je mag dit soort 'verklaringen' sociologies noemen. Ze 
kunnen ook filosofies heten. Het einde van de filosofie is dan 
ook nog niet in zicht! 

( l )  Bruno Latour, Steve Woolgar, Laboratovy Life. l'he SociaZ 
Constvuct-ion of Sc-ientific Facts, Sage Publications, 
Beverly Hills en Londen, 1979. 


