In het mirakeljaar 1994:
het woord aan het ding
Miekr Aerts

Zoals Bmno Latour opmerkt in Wi)zijn nooit modern geweest, was 1989 een 'mirakeljaar'. Allereerst natuurlijk omdat het in dat jaar precies tweehonderd jaar geleden was dat de Franse Revolutie uitbrak. Zo'n jubileum zou eigenlijk een nieuwe
impuls hebben moeten geven aan de inspirerende krachten van de Moderniteit, aan
het ideaal van revolutionaire vooruitgang door voortschrijdende verwetenschappelijking van natuur en maatschappij. In plaats daarvan gebeurde op wonderbaarlijke
wijze het tegenovergestelde. Het jaar 1989 is vooral het jaar geworden van de 'Val
van de Berlijnse Muur', van de eerste grote internationale milieu-conferenties en
daarmee van de algehele twijfel aan de mogelijkheid van permanente vooruitgang
door ~etenschappelijknatuur- en maatschappij-beheer. Als Latour gelijk heeft,
dan is het op zijn laatst sinds 1989 niet meer mogelijk om te ontkennen dat de
Moderniteit in crisis is geraakt. En als gevolg daarvan zijn zelfs zulke fundamenteel
moderne scheidslijnen als die tussen de mensen en de dingen, of tussen de wetenschap en de politiek, onhoudbaar geworden.
Ik ben wel geneigd om Latours constatering te beamen, vooral omdat hij er zo'n
mooi en meeslepend boek over heeft geschreven, dat slechts het laatste is in een hele
reeks van mooie en meeslepende boeken, die ik al jaren tot mijn genoegen lees.
Maar bovendien is mij in het mirakeljaat 1994 een klein wonder te beurt gevallen,
waarvan ik, zoals dat bij wonderen hoort, graag wil getuigen. Wie oren heeft om te
horen, die hore.
O p weg naar de Groningse presentatie van Wij zijn nooit modem geweest (met
de trein uiteraard, want ook ik maak mij sinds 1989 zorgen om het milieu) betrad ik
het Centraal Station in Amsterdam. Daar meende ik opeens een schel stemmetje te
horen, dat mij uitdaagde een blik Haagse Hopjes aan te schaffen. En jawel hoor: ik
werd toegesproken door een heus Haags Hopje. Dat was even schrikken, maar als
trouwe Latour-fan kon ik mij natuurlijk niet laren kennen als zo'n benepen modern
mens, dat de dingen het spreekrecht wenst te ontzeggen. Alsof het allemaal heel
gewoon was nam ik dus het sprekende hopje met blik en al mee in de trein, waarna
zich tussen Amsterdam en Groningen een interessante dialoog ontspon. Wie denkt
dat dit in een volle treincoupÃtot verbijstering had moeten leiden, weet niet hoezeer daar de normaliteit van spreken en zwijgen allang is ondermijnd door dingen
e
dicteerapparaten en zaktelefoons. Het
als draagbare computers, v o ~ activated
echte wonder was dan ook niet dat het hopje sprak, maar wat het te zeggen had.
'Zo,' begon het hopje, 'ik hoop dat je gezien hebt dat ik het echt zelf ben: Ã©Ã
van de dingen waarin de Nederlandse cultuur verankerd is sinds Rademakers mij
vanaf 1875 te Den Haag in productie heeft genomen. Telkens probeert men mij na

KRISIS

5 8 1995,

P.P.

21-24

te maken, maar dat helpt niet: ik ben het enige echte ouderwetse Haagse Hopje. Het
is trouwens erg modern om ouderwets te zijn, of liever: ik ben gewoon altijd ouderwets gebleven en daardoor zo modern dat ik er trots op kan zijn. Kom bij mij niet
aan met het idiote idee dat alleen mensen als culturele bemiddelaars kunnen optreden. Ik weet veel te goed dat ik weliswaar onderdeel ben van een netwerk waarin
jouw smaak en bloedsuikergehalte, de Nederlandse handelsbalans, de KLM, arbeiders op koffieplantages in BraziliÃen nog veel meer mens- en dingachtigen een rol
spelen, maar ik ben daarbinnen toch de belangrijkste, die de Nederlandse identiteit
vertegenwoordigt. Ik ben dus een geÃ«mancipeerdhybride die zich het recht op
representatie niet laat afnemen. En als je daar soms een probleem mee hebt, weet
dan wel dat ik over goede netwerkcontacten beschik met die anti-moderne actors,
die binnenkort het niet-moderne aan de macht zullen brengen.'
Die dreigende toon vond ik bepaald onaangenaam. Maar ik besloot het eerst
eens met een verzoenende houding te proberen. 'Ik hen best bereid,' zei ik, 'om
zo'n quasi-object als jij in de toekomst onder een revolutionair nieuw perspectief
te zien, als opvolger van de gewone moderne dingen dus.'
Dat bleek niet te helpen. 'Je begrijpt er niets van,' sprak het hopje, 'wij nietmoderne hopjes zijn niet de opvolgers van de modernen. Wij hoeven geen koffiedik
te kijken, wij zijn altijd al koffie geweest. Dus is het enige wat wij doen: officieel
maken wat er met de modernen altijd al aan de hand was. Er is dan ook geen sprake
van een revolutionair perspectief, het gaat er slechts om al terugblikkend eindelijk
te begrijpen wat we altijd al hebben gedaan.'
Deze mengeling van arrogantie en bescheidenheid werd mijn verzoenende intenties teveel. 'Als het zo eenvoudig is,' zei ik enigszins scherp, 'waarom heeft
niemand dit dan eerder gezien? Waarom hebben we zo lang moeten wachten op
geÃ«mancipeerdhybride hopjes zoals jij? Of zijn wij mensen soms hele generaties
lang blind geweest, of misleid, of misschien gewoon dom?'
Het hopje sloeg prompt een docerende toon aan. 'Er was onder de moderne
mensen niet zozeer sprake van domheid, alswel van gebrekkig wetenschappelijk
inzicht.'
Ik schoot in de lach. 'Dat is voor een niet-moderne hybride nog eens een
moderne uitspraak! Dus jij ziet wel wat in echte wetenschap?'
'Zeker,' antwoordde het hopje, 'als ik later een grote hop ben ga ik zelf ook in
de wetenschap. Maar dan koester ik niet de illusie dat ik pure feiten waarneem of
dat ik namens de natuur spreek, nee: ik word een 'symmetrische antropoloog'. Dat
is iemand die vierkant over de kloof tussen waarheid en illusie heen hopt, die
tegelijk voor natuur en cultuur spreekt en die bovendien het moderne Westen niet
beschouwt als wezenlijk anders dan de rest van de wereld. Aan modernistische
onderscheidingen houden wij symmetrische antropologen ons niet, omdat de
hybride netwerken die wij beschrijven zich ook niet aan dergelijke grenzen storen.
Uiteindelijk zullen wij hopelijk in staat zijn een beeld te schetsen van de samenleving waarin haar voorouders, haar technologische verworvenheden, haar mythes,
haar economische verhoudingen en haar politiek allemaal figureren als in een naadloos weefsel.'
'Dat klinkt wel erg verleidelijk,' zei ik, 'maar volgens mij heeft die niet-moderne

antropologie van jullie toch nog steeds last van dezelfde problemen als de gewone,
moderne etnografie van ons mensen. Ik bedoel maar: op basis waarvan selecteert zij
haar onderwerpen en hoe rechtvaardigt zij die selectie? En tegenover wie? Of wilde
je me soms vertellen dat zulke vragen er niet meer toe doen omdat de symmetrische
antropologie zich eenvoudigweg baseert op de feiten zelf of de wereld zoals die
echt is? Z6 modern -of moet ik zeggen ouderwets? wil je vast niet zijn.'
'Inderdaad niet,' antwoordde het hopje bits, 'aan de rechtvaardigingskwesties
had ik heus ook wel gedacht. Maar die horen thuis in het domein van de politiek.
In de politiek moeten dus niet alleen mensen, maar ook O.S.H. ('Ons Soort
Hopjes') en alle mens- en dingachtigen, alle hybriden, alle netwerken worden gerepresenteerd. In plaats van het beperkte Parlement van de Mensen zal er dus een
veel uitgebreider Parlement der Dingen moeten komen en daar kan dan de oorlog
van allen tegen allen worden uitgevochten, helemaal in de geest van de grote premoderne filosoof Hops.'
Ik had weliswaar nog nooit van die grote filosoof gehoord, maar dat liet ik
natuurlijk niet merken. 'Die Hopsiaansepolitiek,' vroeg ik daarom achteloos, 'zou
die niet in plaats van in een Parlement der Dineen thuishoren in een Parlement der
Hybriden? En hoe stel je je de participatie in zo'n Parlement voor. Ga jij er bijvoorbeeld heen als hopie, als antropoloog of als inheemse bevolking?'
'Wat zijn dat nu weer voor ouderwetse onderscheidingen!' riep het hopje woedend uit,
Ikzelf kon me wel weer wat geduld ~errnitterenen dus nam ik de tijd om te antwoorden. 'Jij lijkt te suggereren
dat het probleem van de moderne politiek vooral is
"dat er te weinig gerepresenteerd wordt en daarom presenteer je de oplossing in termen van uitbreiding. Volgens mij liggen de problemen echter anders. In de eerste
plaats heb je bijvoorbeeld de vorm van de representatie zelf, of als je wilt van de
politiek als zodanig. Politiek voorstellen als een parlement, dat wil zeggen als een
bijeenkomst van heren van stand die voor en over de rest van de wereld spreken, dat
lijkt mij een veel t e beperkende metafoor als je het hebt over een wereld waarin niet
alleen heren, maar ook dames, kinderen, fabrieken, computers en hopjes met elkaar
verwikkeld zijn in allerlei hybride netwerken, waarvan de interactie niet bij voorbaat alleen als taal kan worden begrepen. En dan in de tweede plaats: wat te denken
van de hiÃ«rarchiin die netwerken? Zonet stelde jij het zo voor alsof alleen symmetrische antropologen het juiste overzicht over het geheel hebben. Maar spreken dat
soort antropologen dan met meer gezag dan de hybriden die 'gewoon'een inheems
of uitheems onderdeel van een netwerk zijn? Of wil je politiek opvatten als een
sfeer waarin van dat soortverschillen wordt geabstraheerd? Maar kan dat eigenlijk
wel? Allemaal vragen waar ik niet zoveel verder mee kom als ik jouw parlementair
model blijf volgen. En dat had je toch zelf ook wel kunnen weten als je de wereld
buiten je eigen blik de laatste twintig wat zeg ik: honderd! - jaar een beetje had
gevolgd. De ervaring van alle zogenaamde 'nieuwe sociale bewegingen', de feministische wel voorop, leert immers dat de vraag naar uitbreiding van het politiek
domein onmiddellijk de kwaliteit van het politieke in het geding brengt, iets dat
mutatis rnutandis eveneens voor de wetenschap geldt. Daarom denk ik dan ook dat
je beter toe kunt geven dat jouw niet-moderne visie op wetenschap en politiek en
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hun onderlinge relatie wel degelijk een revolutionaire perspectiefwisseling impliceert, die met behulp van noues als 'antropologische beschrijving' of 'parlement'
misleidend eenvoudig en vertrouwd wordt voorgesteld.'
Het hopje reageerde hierop helaas met een beledigde stilte. Maar net toen ik mij
verzoend had met de gedachte dat het laatste woord als vanouds aan een mens was
toegevallen, besloot het ding toch nog iets in het midden te brengen. 'Jij vroeg je af
waarom een hopje als ik uitgerekend pas nu het woord heeft genomen, hÃ¨ Nou,
omdat 1994 mijn mirakeljaar is, aangezien ik precies tweehonderd jaar geleden, dus
in het jaar dat de Franse Revolutie naar Nederland kwam, ben uitgevonden door de
Haagse confiseurs Van Haren en Nieuwerkerk.'
'Wat krijgen we nu,' riep ik uit, 'zojuist heb je me nog verleid dat je van 1875
dateert en uitgevonden bent door de firma Rademakers.'
Nu schoot het hopje in de lach. 'Jullie mensen moeten toch echt afleren om de
dingen op hun woord te geloven, dat doen jullie elkaar toch ook niet? Laat ik je nog
wat vertellen: weet je wel dat ik helemaal niet zo door en door Nederlands ben als
jij denkt? De baron Hendrik Hop, naarwie ik ben vernoemd, heeft mij destijds verzonnen om zijn voortdurende reizen tussen Den Haag en Brussel te veraangenamen. En Haags ben ik trouwens ook niet, want de firma die mij produceert is al
jaren geleden naar Haarlem verhuisd, of eigenlijk getransleerd.'
Dat laatste rare woord deed het hem. Eindelijk realiseerde ik me aan wie de taal
van het hopje me voortdurend had doen denken. Het ding was helemaal niet
spraakzaam geworden omdat het tweehonderd jaar oud was of net geÃ«mancipeerd
het had gewoon Latour gelezen! En 1994 was een mirakeljaar omdat in dat jaar de
Nederlandse vertaling van Nous n'avons jamais Ã©tmodemes zou worden gepresenteerd, in aanwezigheid van Latour zelf, te Groningen nog wel. Godzijdank reed
de trein op dat moment het station aldaar binnen, zodat ik met goed fatsoen het
deksel op het blik kon doen. Maar ja, ik besefte al snel dat ik er daarmee niet was.
Dit kleine mirakel was dan wel deels uit te leggen als een ondersteuning van Latours
niet-moderne betoog, maar het demonstreerde deels ook enige kleine problemen.
Hoe kon Latour ons nu uitnodigen de wereld in een nieuw licht te zien en tegelijk
beweren dat we dan alleen zagen wat we altijd al hadden gezien? Hoe kon hij zijn
welbewust normatieve visie rechtvaardigen met een beroep op de hybride feiten
zoals die nu eenmaal zijn? Hoe kon hij enerzijds de scheiding nissen wetenschap en
politiek verwerpen en anderzijds vasthouden aan de scheiding rassen etnografie en
parlement? Was het wel mogelijk om op zulke moderne termen niet-modern te
zijn? Met andere woorden: wilde Latour eigenlijk niet van twee hopjes tegelijk
eten, of zoals deEngelsen dat zo mooi zeggen: 'have his hopje and eat it'?
Zolang ik dit soort vragen in mijn eigen hoofd aan een parlementaire deliberatie
bleef onderwerpen, kwam ik er niet uit. Maar zodra ik mij daar niet meer toe wenste
te beperken diende zich een voorlopige oplossing aan. Ik besloot dat mijn gevoelens
van respect voor Latour en mijn ergernis over het zelfingenomen hopje heel goed
met elkaar konden worden gecombineerd in Ã©Ã
hybride gebaar van gastvrije hoffelijkheid: ik zou Latour het blik Haagse Hopjes offreren met het vriendelijke verzoek er eens eentje te proeven. En als zowel Latour als het hopje hun mond open
zouden doen, dan zou ik wel zien wat ervan kwam.

