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Toen ik de laatste bladzijde van Dirk Stemerdings Plants, animals and 
formulae had omgeslagen drong zich de vergelijking met een pointillistisch 
schilderij aan me op. Je moet het op een afstandje bekijken, met half 
dichtgeknepen ogen; dan is het prachtig. Kom je dichterbij en sper je je ogen 
open, dan lost de voorstelling op in dotten, vegen en punten. Dit laatste moet 
je natuurlijk ook niet doen met zo'n schilderij. Met een wetenschappelijke 
verhandeling moet dat wel —jammer genoeg, zou ik in dit geval bijna zeggen. 
Want Stemerding behandelt een belangwekkend en — mij althans — 
bijzonder aansprekend onderwerp. Over Bruno Latours geruchtmakende 
Science is action — want daar draait het vooral om — is veel gepraat; er moet 
nodig ook lets mee gedaan worden, en Stemerding doet dat hier als een van de 
eersten. Latour mag zich zonder meer gelukkig prijzen met de pleitbezorger 
die hij in hem gevonden heeft. De keuze van het onderwerp is uitstekend; waar 
anderen dit soort materie soms in een vorm gieten die je ertoe noopt om 
tijdens het lezen elke vijf minuten een wekker te laten afgaan, vertelt 
Stemerding een boeiend verhaal; en hij doet dat in formuleringen waarvan de 
virtuositeit in hun begrijpelijkheid schuilt. Ten dele slaagt hij ook in zijn 
opzet: hij weet zijn fascinatie met de Latouriaanse kijk op wetenschap ten 
voile op de lezer over te dragen. Ik twijfel er niet meer aan dat elke historicus 
er baat bij zal vinden zo nu en dan een Latouriaanse bril op te zetten. 
Maar er is, zoals in het schilderij, een mistigheid die niet wil optrekken, een 
vaagheid die alleen maar toeneemt naarmate je beter kijkt en die een 
structurele component van de voorstelling blijkt uit te maken. Dat komt, in 
het kort, doordat Stemerding Latours geboden en verboden strikt in acht 
blijft nemen, ook daar waar zijn case-studies bijna smeken om een door-
breking van de voorschriften; van de uitwijkmanoeuvres die dit vergt is 
vaagheid het onvermijdelijke resultaat. Er is geen ontkomen aan: we moeten 
een paar stappen naar voren, de ogen wijd open en met de neus erbovenop. 
Ik moet eerst de balans enigszins herstellen. Het gaat niet alleen om Latour, 
maar ook om Foucault, in het bijzonder om diens Les mots et les choses, in het 
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Engels The order of things.^ Dit boek heeft Stemerding waarschijnlijk 
geinspireerd tot de keuze van zijn thema, namelijk de natuurlijke historic in de 
18e eeuw en de overgang van natuurlijke historic naar biologic op het 
grensvlak van de 18e en I9e eeuw. Foucault heeft deze overgang zoals bekend 
beschreven als een radicale verandering in het denken over organismen. In de 
18e eeuw was er de natuurlijke historic, die zich het beschrijven en 
klassificeren van organismen ten doel stelde, in de 19e eeuw ontstond de 
biologic, de wetenschap van het leven. Er bestaat volgens Foucault een 
fundamentele discontinu'iteit tussen deze twee denkwijzen —deze epistemes, 
zoals hij ze noemt. Een discontinu'iteit die dieper gaat dan de verschillende 
praktijken en theorieen van individuele onderzoekers, en die als het ware de 
filosofische en cognitieve ruimte schept waarbinnen nieuwe opvattingen en 
werkwijzen gestalte kunnen krijgen. De episteme van de 18e eeuw was op zijn 
beurt overigens voorafgegaan door een eerdere, die met de 'onttovering van 
de wereld' tegen het midden van de 17e eeuw was ontmanteld. 
Foucault ziet Georges Cuvier als de centrale figuur in de overgang van de 
18e-eeuwse episteme — de klassieke episteme, in zijn terminologie — naar de 
19e-eeuwse, moderne episteme. In Cuviers systematisch, vergelijkend ana-
tomisch en paleontologisch werk zien we hoe beschrijven en klassificeren als 
hoofddoelstelling wordt verlaten en onderdeel wordt van een veel meer 
omvattende wetenschap van het leven. Cuviers werk illustreert deze ont-
wikkeling overigens niet alleen, het had ook een substantieel aandeel in de 
definitieve voltrekking van de epistemewisseling. 

Stemerdings doel is nu om deze Foucaultiaanse visie op de ontwikkeling van 
natuurlijke historic en biologic te confrontcren met de visie op de weten-
schapspraktijk die Bruno Latour in zijn Science in action presenteert.^ Latour 
raadt ons aan ter verklaring van de wetenschappelijke verandering juist niet 
uit te gaan van 'grote ideeen', overkoepelende theoretische concepties of 
epistemes, maar te kijken naar het veel aardsere 'handwerk' dat door 
wetenschappers van dag tot dag wordt verricht. We zien dat wetenschappers 
bezig zijn een zich voortdurend uitbreidend netwerk te creeren van uitspra-
ken, dingen en verschijnselen. Ze hanteren 'inscription devices' waarmee ze 
dingen en zaken kunnen transformeren tot tekens op papier, en die tekens op 
papier kunnen naar believen worden opgevoerd, geciteerd en gecombineerd 
ter ondersteuning van de beweringen die hun netwerk vormen. Niet ideeen en 
theorieen vormen hundagelijkse kost, maar het via inscripties 'mobiel, stabiel 
en combineerbaar' maken van de verschijnselen. Hebben we deze processen 

1. M. Foucault, The Order of Things. An Archaeology of the Human Sciences (Londen, 
1970). 

2. B. Latour, Science in Action. How to follow scientists and engineers through society 
(Milton Keynes, 1987). - - . 
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uitputtend bestudeerd, aldus Latour, dan kunnen we eens gaan kijken of er 
nog zaken onverklaard zijn, of er toch nog lets over cognitieve aspecten 
gezegd moet worden. Dat hij niet gelooft dat er zelfs maar een paar cognitieve 
kruimels zullen overblijven —Stemerding wijst daar ook op — blijkt wel uit 
Latours vrolijke oproep om maar eens te beginnen met een tienjarig 
moratorium op cognitieve verklaringen voor wetenschappelijke verandering. 
Het strijdperk dat Stemerding voor zijn gladiatoren inricht wordt gevormd 
door het werk van Linnaeus en Buffon voor wat de 18e eeuw betreft, en dat 
van Cuvier en Geoffrey St. Hilaire voor de I9e eeuw. Daarnaast schetst hij de 
situatie voordat Foucaults klassieke episteme van kracht werd en bespreekt 
hij de ontwikkelingen op het grensvlak van de klassieke en de modeme 
episteme. Voor al deze informatie baseert Stemerding zich hoofdzakelijk op 
secundaire, wetenschapshistorisch literatuur. Zijn uitvoerige samenvattingen 
verdienen alle lof; wat er staat is relevant, betrouwbaar en leesbaar. Ik zou 
hier en daar andere keuzes hebben gemaakt, maar och. Opvallend is wel dat 
de filosofische en ideeenhistorische context van de opvattingen van de hoofd-
personen relatief weinig aandacht krijgen. Linnaeus vindt zus en Buffon vindt 
zo, maar Stemerding vertelt ons niet hoe ze het in hun hoofd halen. Ook dit 
kan men als een keuze beschouwen, maar in dit geval ben ik dan toch geneigd 
die keuze omineus, zoniet alarmerend te vinden. 

Op de samenvattingen volgen analyses van de beschreven ontwikkelingen, 
waarbij Stemerding beurtelings het perspectief van Foucaults The Order of 
Things en Latours Science in Action kiest. Daarbij wordt spoedig duidelijk dat 
Stemerding meer heil ziet in het model van Latour dan in dat van Foucault. 
Hij begint steeds met een Foucaultiaanse analyse in termen van grote 
cognitieve omwentelingen, maar voert dan al snel meer 'aardse' gegevens op 
die de beschreven veranderingen zijns inziens ook kunnen verklaren. De 
opkomst van de natuurlijke historic bijvoorbeeld, waarbij planten en dieren 
hun magische en symbolische betekenis verloren en op grond van uitwendige 
kenmerken in een klassificatiesysteem werden ondergebracht, hoeft volgens 
Stemerding niet in termen van een scherpe cesuur in het denken te worden 
verklaard, maar kan (ten dele) ook worden gezien als een gevolg van de 
verbeterde communicatie- en informatiemogelijkheden die de drukpers bood, 
zoals uiteengezet in Elisabeth Eisensteins The Printing Press as an Agent of 
Change.^ In het geval van Cuvier wijst Stemerding onder meer op het werk 
van Vicq d'Azyr om duidelijk te maken dat Cuviers werk toch niet die radicale 
breuk met het verleden behelst die Foucault erin heeft willen zien. 
Zo'n evaluatie is vanzelfsprekend Stemerdings goed recht. Het is zelfs een 

3. E.L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change. Communications and 
cultural transformations in early-modem Europe (Cambridge, 1979). 
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hoofddoel van zijn studie om de geschiktheid van de gehanteerde modellen te 
toctsen. Maar in dit geval is er mijns inziens toch lets meer aan de hand. Op de 
keper beschouwd komt Stemerdings kritiek op Foucault natuurlijk neer op 
'flogging a dead horse'. Met name de vermeende epistemewisseling rond 1800 
is door historici inmiddels toch wel definitief afgezworen. Het denken in 
termen van mysterieuze, ergens in de stratosfeer zwevende epistemes die 
aardse veranderingen in de onderzoekspraktijk moeten verklaren, wordt 
door wetenschapshistorici al lang niet meer naar de letter serieus genomen. 
Bovendien is er juist van historische zijde kritiek gekomen op de uitwerking 
die Foucault aan zijn ideeen heeft gegeven. Ik noemde zojuist al Eisensteins 
studie en de veranderde inzichten over Cuviers werk. Timothy Lenoirs The 
strategy of life over de Kantiaanse 'Gottingen-school' van Blumenbach en 
Kielmeyer laat zien dat Cuvier allesbehalve de eerste was die een 'biologic', 
een wetenschap van het leven, inhoud probeerde te geven.^ Evenmin was hij 
de eerste die een succesvol 'biologisch' onderzoeksprogramma ontwikkelde. 
Verder is er de kritiek dat Foucault zich in zijn analyse uitsluitend op de 
(vergelijkende) anatomic en systematiek richt. Voor de fysiologie rond 1800 
bijvoorbeeld gaat het verhaal niet op. Zoals gezegd, Stemerding onderkent 
deze kritiek voor een deel. Maar ik heb de indruk dat hij dat op een enigszins 
halfslachtige manier doet. In een van de stellingen bij zijn proefschrift schaart 
hij zich achter John Lesh,' die heeft aangetoond dat een Foucaultiaanse 
analyse van de fysiologie rond 1800 niet opgaat, maar in het proefschrift zelf 
memoreert hij slechts dat een aantal vooraanstaande historici zich heeft 
ingespannen het model van Foucault uit te breiden naar andere terreinen dan 
waarop Cuvier werkzaam was. Stemerding noemt de Kantianen van Lenoir, 
maar aan hun denkbeelden en hun relatie tot Cuvier besteed hij nauwelijks 
aandacht. 

Waarom de kritiek op Foucault niet ten voile onderkend? Z^lfs kun je de 
vraag stellen waarom Foucault iiberhaupt in het proefschrift figureert. Ik kan 
mij niet aan de indruk ontrekken dat de reden voor deze halfslachtigheid 
slechts is dat Stemerding (bewust of onbewust) Foucault als stroman gebruikt 
voor al degenen die in cognitieve factoren een belangrijk aspect van 
wetenschappelijke verandering zien.Onder wie de meeste wetenschapshisto
rici. De Foucaultiaanse analyses vormen steeds als het ware de opmaat tot een 
Latouriaanse coup. Verklaringen in termen van cognitieve veranderingen 
worden steeds opnieuw gewogen en te licht bevonden, waarna het model van 
Latour de verlossing brengt, om het maar even gechargeerd te zeggen. En 

4. T. Lenoir, The Strategy of Life. Teleology and mechanics in nineteenth-century German 
biology (Dordrecht, 1982). 

5. J.E. Lesch, Science and Medicine in France. The emergence of experimental physiology, 
1790-1855 (Cambridge, Mass., 1984). 
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'cognitief in de vorige zin moet dan niet slechts worden verstaan in de zin van 
Foucaultiaanse epistemes, maar als cognitief in het algemeen. Zo gaan 
wetenschapshistorici naar mijn idee op een hoop met Foucault, en zo krijgt 
Latour vrij baan. 
Nu is dat nog tot daar aan toe, op voorwaarde dat de Latouriaanse analyses 
'afdoende' zijn. Maar dat zijn ze mijns inziens niet. Het is uiterst nuttig, 
fascinerend ook, de aandacht te richten op het "lowly work," op de 
instrumenten en technieken, op de praktische worsteling met de materie die 
wetenschappelijke arbeid kenmerkt. Maar Stemerding kan mij er niet van 
overtuigen dat zo een complect beeld verkregen wordt dat cognitieve 
verklaringen overbodig maakt. Zeker, ookde wetenschapsgeschiedenis labo-
reerde tot voor kort aan de typisch postpositivistische preoccupatie met 
ideeen en met theoretische concepties. Maar de gedachte van het absolute 
primaat van de theorie ligt nu toch wel achter ons — ik noem alleen maar de 
aandacht die het wetenschappelijke instrument en het wetenschapppelijk 
experiment de laatste jaren hebben gekregen. Dat betekent echter allerminst 
dat de zaken nu moeten worden omgedraaid, dat het "lowly work" nu het 
primaat moet krijgen ten koste van elke theorie. En dat is wat naar mijn idee 
bij Latour dreigt te gebeuren; het paard lijkt achter de wagen gespannen te 
worden. Latour is overigens handig genoeg om zich zo eenvoudig niet te laten 
vangen, en men kan over dit punt eindeloos discussieren. Laten we daarom 
maar direct overstappen op de praktijkvoorbeelden die Stemerding voor ons 
heeft uitgewerkt — zoals ik zei: alleen al omdat het die voorbeelden biedt is 
het goed dat dit proefschrift er is. 

Ik kies een aspect van het voorbeeld dat Stemerding zelf als de grootste 
uitdaging voor het Latourmodel presenteert, het geval Cuvier. Stemerding 
stelt allereerst, ik vermeldde dit al, dat het met de grote omwenteling die 
Foucault in Cuviers werk weerspiegeld zag wel meevalt. Cuviers ideeen over 
het natuurlijk systeem, over levende wezens als georganiseerde, functionele 
eenheden, over de wetten die de dierlijke anatomic beheersten, kwamen niet 
uit de lucht vallen; hij had hierin aanwijsbare voorlopers. Het verschil is dat 
Cuvier er in tegenstelling tot zijn voorlopers een succesvol systeem mee wist 
op te bouwen. Cuvier wist zijn materiaal 'mobile, stable and combinable' te 
maken en er een hecht netwerk mee te vormen. En waarom had Cuvier succes? 
Omdat hij, aldus Stemerding, de methoden en technieken vond om zijn 
uitspraken tot een hecht bolwerk aaneen te smeden. De cruciale hulp-
middelen waren in dit geval Cuviers beroemde 'lois zoologiques'. Het 
principe van de 'correlation des parties' en het principe van de 'subordination 
des caracteres' stelden hem in staat een natuurlijk systeem op te stellen dat een 
stevig fundament had in de vergelijkende anatomic, dat een aantal gangbare 
opvattingen over de aard der organismen bekrachtigde, en dat recht deed aan 
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de 'natuurlijke verbanden' tussen organismen. Dit alles was tot dan toe 
niemand gelukt. 
Stemerdings Latouriaanse analyse komt er op neer dat Cuviers eindresultaat 
te verklaren is uit zijn praktisch, anatomisch werk en het vaardige gebruik van 
zijn methodische hulpmiddelen, de lois zoologiques. Het natuurlijke systeem 
dat hij creeerde was dus een produkt van concreet handelen, niet een 
uitwerking, 'top down', van nieuwe theoretische concepties of van een nieuwe 
filosofie van het organisme. Dat diergrocpen functionele anatomische 
verbanden vertoonden, dat zij in een viertal hoofdgroepen uiteenvielen (de 
'embranchements') was meer het eindresultaat van Cuviers handwerk dan dat 
dit voortvloeide uit een nieuwe visie op levende wezens. 
Mijn bezwaar tegen deze analyse vergt enige toelichting. Enkele jaren geleden 
heb ik in dit tijdschrift en elders geprobeerd de verwarring die er onder 
historici over de status van Cuviers lois zoologiques bestaat op te helderen.* 
(Stemerding noemt deze artikelen overigens niet.) Noch Henri Daudin, 
William Coleman en Martin Rudwick, die stellen dat de wetten geen rol 
speelden in de praktijk van Cuviers werk en slechts 'rationalisaties achteraf 
waren, noch Bernard Balan, die Cuviers methode verheft tot de methode van 
de zoologie, hebben het bij het rechte eind. Neem het principe van de 
'correlation des parties'. Als techniek voor de reconstructie van uitgestorven 
dieren is dit principe simpelweg onbruikbaar. Maar Cuvier kon het wel, en 
met recht, gebruiken om een bepaalde reconstructie te rechtvaardigen. De 
paleontoloog die een maalkies van een onbekende fossiele herkauwer 
opgraaft, kan op basis van zijn kennis en ervaring bijvoorbeeld voorspellen 
dat het dier tweehoevigis gewecst. Maar er bestaat geen correlatieformule die 
hem in staat stelt de tweehoevigheid uit de kies te deduceren. Wanneer Cuvier 
in dit geval zegt dat het verband een fysiologisch noodzakelijk, wetmatig 
karakter heeft, dan is dat volgens huidige opvattingen inderdaad een 
rationalisatie achteraf. Maar historisch gezien is dit irrelevant. Cuvier kon 
zijn identificatie van het dier en zijn voorspelling van de hoefvorm wel 
degelijk legitimeren op grond van het correlatieprincipe. De praktijkervaring 
die hij aanwendde vond zijn theoretische rechtvaardiging in zijn opvatting 
van het organisme als een doelmatige cenheid, oftewel in de 'conditions 
d'existence' waaraan elk levend wezen volgens Cuvier voldeed. Het 
correlatieprincipe was van deze teleologische conceptie een directe afgeleide. 
Er bestond voor Cuvier een noodzakelijk fysiologisch, en dus anatomisch 
doclmatigheidsverband tussen kies en hoef, en er is geen reden om hem het 

6. B. Theunissen, "Theorie en praktijk van Cuviers Recherches sur les ossemens 
fossiles", rGGA'»T6(1983) 1-17; "A.G. Camper; G. Cuvier en het Mosasaurusonderzoek: 
een case-study van Cuviers paleontologie", TGGNWTl (1984) 65-68; "The relevance of 
Cuvier's 'lois zoologiques' for his palaeontology". Annals of Science 43 (1986) 543-556. 
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recht te ontzeggen aan deze 'wetmatigheid' te rcfereren. De hedendaagse 
paleontoloog doet mutatis mutandis met de evolutietheorie precies hetzelfde. 
Eenzelfde verhaal kan worden verteld over Cuviers gebruik van het principe 
van de 'subordination des caracteres' in zijn ontwerp van een natuurlijk 
systeem. Heel kort: ook hier kwam het resultaat — bijvoorbeeld de indeling in 
vier 'embranchements' — niet rechtstreeks uit het principe voort, maar vond 
het daarin wel zijn rechtvaardiging. 
Cuvier maakte van deze mogelijkheid tot legitimering overigens niet alleen te 
pas, maar ook te onpas gebruik. Soms was het correlatieprincipe eenvoudig 
onbruikbaar, zoals bijvoorbeeld bij de constructie van Paleotherium, waarbij 
tot dan toe onbekende soorten van een eveneens onbekend genus moesten 
worden uiteengerafeld. Hier ontbrak elke empirische achtergrondkennis over 
de 'noodzakelijke' verbanden en hier werkte Cuvier dan ook volledig op zijn 
gevoel. Maar dat belette hem niet het eindresultaat triomfantelijk als een 
succesvol doorstane krachtproef van zijn paleontologische methode te 
presenteren. Meer in het algemeen: van de mythe dat Cuvier aan een graat 
genoeg had om een complete vis te reconstrueren was hijzelf de belangrijkste 
bron. 
Waarom deze lange uit welding? Omdat ze duidelijk laat zien hoe theorie en 
praktijk in Cuviers werk een onlosmakelijke twee-eenheid vormden. De 'lois 
zoologiques' waren zowel een produkt van de 'conditions d'existence' als van 
de onderzoekspraktijk. En dit ondergraaft mijns inziens Stemerdings Latou
riaanse analyse van Cuviers werkwijze. In zijn kwalificatie van de anatomi
sche principes als 'methods' en 'instruments' is de theoretische lading van de 
principes verdwenen. Cuviers welslagen toeschrijven aan de kracht van deze 
instrumenten maakt ze enerzijds te machtig—ze functioneerden niet echt als 
'instrumenten' — en miskent anderzijds hun conceptuele meerwaarde, 
waaraan hun bruikbaarheid juist te danken was. De Latouriaanse analyse 
faalt omdat er ook nadat verzamel- en conserveermethoden zijn besproken, 
ook nadat de 'inscription devices' en abstractieprocessen zijn onderzocht, 
ook nadat is vastgesteld hoe de dingen uiteindelijk mobiel, stabiel en 
combineerbaar zijn geworden, nog steeds iets te verklaren overblijft. En dat 
lets heeft, op zijn zachtst gezegd, een substantiele cognitieve component. In dit 
geval is dat Cuviers doelmatigheidsdenken, zijn canon van de 'conditions 
d'existence', waar zijn zoologie om, en op, draait. Natuurlijk, de voorstelling 
van de natuur als een doelmatig geheel is in zekere zin het resultaat van 
Cuviers werk. Cuvier was de eerste die deze voorstelling tot een stevig netwerk 
wist te transformeren. Maar het idee van die doelmatigheid is hiermee 
allerminst wegverklaard. Dat idee lag aan de basis en was bepaald geen 
rationalisatie achteraf. Het kwam ook niet uit de lucht vallen; het had 
historische wortels, bijvoorbeeld in de 18e-eeuwse 'oeconomia animalia' en in 
de Kantiaanse visie op de levende natuur van de Gottingenschool. En de 
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vraag hoe en waarom Cuvier zich dit idee eigen maakte is wel degelijk een 
historisch belangwekkende vraag. Historici die, in overeenstemming met een 
smalende suggestie van Latour, het doelmatigheidsdenken willen toeschrij
ven aan 'speciale cognitieve kwaliteiten' van de 18e-eeuwse Franse of Duitse 
biologen, moeten nog gevonden worden. Natuurlijk gaat het hier om een 
'constructie' van de werkelijkheid, maar om die constructie te begrijpen 
moeten we alles doen wat Latour verboden heeft, namelijk kijken naar de 
ideeenhistorische, intellectuele, religieuze, sociale, en wat niet al, achter-
gronden ervan. 
Stemerdings Latouriaanse analyses schieten mijns inziens allemaal om 
soortgelijke redenen te kort. Ik beperk me tot twee voorbeelden, waarvan er 
een door het hele proefschrift been een rol speelt. Om met dit laatste te 
beginnen: zowel bij Linnaeus, Buffon, Cuvier als Geoffrey speelt op de 
achtergrond voortdurend het ideaal van een natuurlijk systeem, als een 
orgelpunt van waaruit alle overwegingen vertrekken en waar ze steeds weer 
bij terugkeren. Een Latouriaanse analyse kan laten zien hoe deze of gene 
middels veel "lowly work" en geknutsel tot zijn specifieke natuurlijke systeem 
komt en het is een waarheid als een koe dat degene die het meest succesvoUe 
netwerk weet te bouwen (voorlopig) 'het' natuurlijk systeem heeft gecreeerd. 
Maar het is toch overduidelijk dat het in zo brede kring en zo persistent 
nagejaagde idee van het bestaan van zo'n systeem hiermee niet is verklaard. En 
ook hier gaat het natuurlijk niet om een ergens 'daarbuiten' op ontdekking 
door een begaafde onderzoeker wachtende werkelijkheid, noch om een vanuit 
ijle luchtlagen op ons neerstralende episteme. Ook hier zoeken we naar 
ideeenhistorische, sociale etc. achtergrondcn. 

Mijn laatste voorbeeld laat zien hoe de vrijwillige abstinentie van overwe
gingen op het cognitieve vlak de Latouriaan soms aardig in het nauw kan 
brengen. Stemerding verbaast zich er over dat Buffon door historici een zo 
groot belang wordt toebemeten. Want vergeleken met Linnaeus faalde 
Buffon als netwerkbouwer hopeloos. Ondanks de kritiek op Linnaeus' 
systeem kon niemand om hem been en zagen zelfs zoologen, zijn felste kritici, 
zich vroeger of later genoodzaakt op hun wetenschappelijke 'reizen' van de 
wegen en paden van Linnaeus' netwerk gebruik te maken. Met Buffon kwam 
men eenvoudig geen meter verder. Sterker nog, Buffon moest uiteindelijk zelf 
water bij de wijn doen en een aantal van de zo verfoeide Linneaanse 
klassificatietechnieken overnemen. Waarom hameren historici dan toch zo 
lang op het belang van Buffons epistemologische en theoretische inzichten en 
concepties, lijkt Stemerding zich af te vragen, want "Buffons interbreeding 
criterium [Buffons centrale concept ter bepaling van natuurlijke verwant-
schap] was considered by some to have been refuted by Buffon himself." 
Eerst zou ik even willen opmerken dat Stemerding hier een merkwaardige 
Latouriaanse noviteit introduceert. Volgens Latour moeten we theoretische 
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en epistemologische overwegingen zien als een gevolg van de praktische 
activiteiten die tot de constructie van een netwerk leiden. Maar Stemerding 
geeft ons hier een voorbeeld waarbij die praktijk strijdig is met de theoretische 
bovenbouw. Dat kan — nee, ik zeg het verkeerd — dat mag toch niet? Maar 
dit terzijde. Het wezenlijke punt is natuurlijk weer hetzelfde: Buffons ideeen 
hadden, ook zonder ondersteunend netwerk, een enorme uitstraling. Tegen-
over Linnaeus' essentialistische en statische natuuropvatting stelde hij een 
'nominalistische', dynamische; Buffon historiseerde de aardgeschiedenis, 
Buffon historiseerde het organisme, Buffon construeerde een andere natuur 
die daarna nooit meer haar oude gedaante terugkreeg. Zijn ideeen hadden 
aanwijsbare invloed, op de Gottingers, op Cuvier, zelfs op Darwin. Daarom is 
Buffon belangrijk, en dat belang is niet zo eenvoudig weg te latoureren. 
'Niet zo eenvoudig' of 'nooit en te nimmer'? Ik ben daar lang niet zeker van. 
Wat ik met het bovenstaande heb willen benadrukken is dat ideeen niet 
genegeerd mogen worden. Als we dat doen vervallen we in een spicgelvariant 
van de ooit door filosofen gepropageerde en door historici terecht zo gesmade 
'rationele reconstructie': de 'sociologische reconstructie'. Ik heb niet willen 
zeggen dat die ideeen volkomen glad, hard en rond zijn en per definitie 
ontoegankelijk moeten blijven voor Latouriaanse analyse. Het is meer dat de 
Latourianen er nog lang niet zijn; de cognitieve bolwerken zijn nog geenszins 
allemaal geslecht. 
Wat mij betreft moet de campagne vooral worden voortgezet. Ik wacht met 
spanning op het moment dat de stormloop op deze laatste bolwerken wordt 
ondernomen, en als ze vallen zal ik me onmiddellijk bekeren. Tot het zover is 
doe ik maar weer een paar stappen achteruit, knijp de ogen half dicht en 
amuseer me uitstekend. 

Bert Theunissen 


