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HET NORMATIEVE ONGEMAK VAN 
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Afscheid van normatieve vragen? 
Onder invloed van het werk van T.S. Kuhn verschuift aan het einde van de jaren i960 de 
aandacht binnen een belangrijk deel van de wetenschapsfilosofie. Lange tijd hadden door 
epistemologische overwegingen gedreven denkbeelden de ingang gevormd voor norma
tieve beschouwingen. Daarbij stond de vraag centraal hoe wetenschap behoort te worden 
beoefend en hoe verantwoording van verworven inzichten moet worden afgelegd. Nu 
komt historisch onderzoek naar wetenschappelijk handelen en argumenteren voorop te 
staan. 

Onder de historische loep gelegd blijkt wetenschap een nogal pluriform geheel van 
praktijken. De gedachte dat er een overzichtelijk stelsel van methodologische regels gefor
muleerd kan worden dat typerend is voor wetenschap als geheel en dat het handelen en 
redeneren van onderzoekers in goede banen zou kunnen leiden, blijkt naar het land der 
fabelen te moeten worden verwezen. De wetenschapsfilosofie die in de uitwerking van 
precies deze gedachte haar opdracht zag, heeft haar Waterloo gevonden. Verantwoording 
blijkt in de wetenschappen veel nauwer met inhoudelijke thema's verbonden te zijn dan 
wetenschapsfilosofen veronderstelden. Feyerabend verwoordt de conclusie dat het niet 
mogelijk is om voorafgaand aan de feitelijke ontwikkeling van wetenschap normen te for
muleren in een berucht geworden polemische slagzin: 'anything goes.' 

Naast intensieve studie van het verleden, komt nu ook empirisch onderzoek naar de 
activiteiten van hedendaagse wetenschapsbeoefenaren op gang. Sociologen gaan lokaties 
bezoeken waar natuurwetenschappers hun werk doen, in het bijzonder laboratoria. Hun 
belangstelling gaat daarbij niet uit naar wat de onderzoekers die bestudeerd worden zeg
gen te doen. Dat verwoorden zij doorgaans namelijk in verouderde wetenschapsfilosofi
sche denkbeelden. De aandacht van de sociologen gaat uit naar wat in laboratoria en de 
andere plaatsen waar wetenschap beoefend wordt daadwerkelijk plaatsvindt. Zij volgen de 
activiteiten van de wetenschapsmensen die zij bestuderen. Wat hen interesseert is 'weten
schap-in-actie', niet de verhalen die daarover achteraf- in leerboeken, gedenkschriften of 
wetenschapsfilosofische reconstructies - worden verteld. 

Een voorbeeld kan het verschil in aanpak illustreren. Wanneer zij de rol van experi
menten bespraken, richtten wetenschapsfilosofen zich voorheen op de logische en epis-
temische relaties tussen de uitkomsten van experimenten en theorieën en waren zij 
geïnteresseerd in de voorwaarden waaronder van falsificatie of confirmatie van hypotheses 
kon worden gesproken. In de nieuwe aanpak staan andere vragen voorop. Nu gaat de aan
dacht uit naar de manier waarop experimenten praktisch worden ingericht. Wie zijn er bij 
betrokken? Hoe is de fysieke en de sociale ruimte waarin het experiment wordt uitgevoerd 
ingericht? Op welke manier wordt er gerapporteerd en gediscussieerd? Hoe worden artike-
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len waarin experimentele resultaten worden beschreven opgebouwd om een maximale 
kans te hebben om door relevante andere onderzoekers te worden gelezen en geciteerd? 
Welke rollen spelen titel, abstract, tabellen, afbeeldingen en grafieken daarbij? Wanneer en 
op welke manier worden experimenten beëindigd? Welke sociale processen bepalen het 
verloop van wetenschappelijke controverses? 

Epistemologie wordt vervangen door wetenschapsantropologie. De reacties op de nieuwe 
aanpak van wetenschapsfilosofen als Lakatos - die de nieuwe aanpak als mob-psychology 
afdoet en die zelfs meent dat de nieuwlichterij de Westerse beschaving in gevaar brengt -
worden simpelweg als jalousie de métier terzijde geschoven. De traditionele, normatief-
gerichte wetenschapsfilosofie heeft haar tijd en kans gehad; nu is het woord aan een nieuwe 
generatie. 'Empirisch onderzoek!', staat in grote letters in het vaandel van het 'weten
schapsonderzoek' geschreven. De wetenschappen hebben de wetenschap gevonden die 
hen empirisch bestudeert. 

Terwijl met het afscheid van de traditionele wetenschapsfilosofie de oude epistemolo-
gisch-geïnspireerde normatieve vragen bewust de deur uit worden gewerkt, komen echter 
via de achterdeur nieuwe normatieve thema's weer binnen. In een aantal Europese landen 
krijgt het wetenschaps- en techniekonderzoek namelijk de warme steun van overheden die 
in dit gebied een bron zien voor ideeën voor wetenschapsbeleid. Gelet op de enorme rol 
van wetenschap en techniek in moderne samenlevingen, ligt de gedachte voor de hand dat 
hun ontwikkeling onder politieke controle moet worden gebracht. Dat overheden daarbij 
een sturende rol moeten spelen spreekt in deze tijd vanzelf. Nadat eerder al het belang van 
science for policy was ontdekt, wordt nu in brede politieke kring aandacht gevraagd voor 
policy for science. 

De vraag hoe onderzoekers behoren te handelen is dus nog maar net als verouderde, 
normatieve wetenschapsfilosofie afgewezen, of de vraag hoe de overheid met betrekking 
tot wetenschap behoort te handelen dient zich aan. Het wetenschapsonderzoek neemt de 
taak die gesuggereerd wordt graag op zich en begint zich dan ook te richten op vragen die de 
uitwerking ervan vormen. Welke marges en instrumenten bestaan er voor wetenschaps
beleid? Welke rol speelt fundamenteel onderzoek en welke ruimte verdient zulk onder
zoek? En bovenal: hoe kan de ontwikkeling van wetenschap expliciet gericht worden op 
maatschappelijk-wenselijke doelen? De titel waarmee de Amsterdamse vakgroep Weten-
schapsdynamica in 1981 aanzienlijke overheidssteun verwerft om haar terrein van studie 
verder te ontwikkelen, vat de belangstelling goed samen: Mission-orientation in science. 
Veel te adviseren valt er echter nog niet, zo wordt na korte tijd geconcludeerd. Om te 
beginnen is meer inzicht vereist in de processen die wetenschaps- en techniekontwikkeling 
bepalen. De wetenschaps- en techniekonderzoekers - de Amsterdamse incluis - richten 
zich daarom primair op het empirische onderzoek. 

Voor reflectie op de normatieve kaders waarbinnen het wetenschapsonderzoek zich 
beweegt lijkt noch de tijd, noch de noodzaak te bestaan. Dat democratie een wenselijk 
goed is en dat meer publieke zeggenschap vereist is over de ontwikkeling van wetenschap 
en techniek die het gezicht van moderne samenlevingen in hoge mate bepalen, behoeft 
ook weinig betoog. Dat het milieuprobleem aangepakt moet worden, dat dit probleem een 
belangrijke technologische component heeft en dat hier een taak voor de overheid ligt, hoeft 
al evenmin te worden beargumenteerd. Niet de vraag wat beslist moet worden, maar waar in 
de ontwikkeling van wetenschap en techniek nog beslissingen mogelijk zijn, staat voorop. 
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Over de politieke rol die wetenschaps- en techniekonderzoekers zo krijgen toebedeeld 
wordt weinig nagedacht. De belangstelling van overheidskringen en de subsidies die daarmee 
gepaard gaan, leiden niet tot scepsis, maar worden begroet als tekenen van de relevantie 
van het gebied en stemmen tot tevredenheid. Dat buiten de kring van wetenschaps- en 
techniekonderzoekers het politieke tij ondertussen verloopt, lijkt nauwelijks te worden 
opgemerkt. Opvattingen zoals die van Margaret Thatcher, dat 'er niet zoiets als de samen
leving bestaat', omdat er slechts individuen en markten zijn, worden door degenen die de 
sociologie van wetenschap en techniek net ontdekt hebben simpelweg als te gek voor 
woorden afgedaan. 

Toch zal ook in het wetenschaps- en techniekonderzoek gaandeweg de nieuwe politieke 
wind gaan waaien. Niet de directe confrontatie met het politieke denken, noch analyses 
van de verhouding van wetenschap, overheid en politiek, en de veranderingen die zich 
daarin in de jaren 1980 voordoen als het marktdenken de oriëntatie op de overheid ver
drijft, maar door empirisch onderzoek geïnspireerde beschouwingen zullen daarbij de 
doorslag geven. Het neo-liberale gedachtegoed zal het wetenschapsonderzoek ongemerkt en 
in vermomming bereiken. Twee ideeën staan daarbij centraal: in de eerste plaats gedachten 
over de 'verplaatsing' van wetenschap en politiek. In de tweede plaats de stelling dat ook 
'dingen', artefacten, een eigen politiek hebben. 

De verplaatsingstheses 
Wetenschap en politiek vormen twee wei-onderscheiden domeinen, zo wil de gevestigde 
opvatting en dat is zeker niet zomaar een idéé refiie. Intellectuele rechtvaardigingen ervoor 
zijn desgewenst te vinden in het werk van Weber, Popper en Habermas. In de afgelopen eeu
wen hebben zich voor beide domeinen specifieke instituties en dus verantwoordingsstructu
ren ontwikkeld. Gaandeweg is het inzicht gegroeid dat het rationeel is om wetenschappelijke 
vraagstukken - waarbij men zich op feiten oriënteert - en politieke stellingnames - die op 
waarden teruggaan - te onderscheiden. De genoemde boedelscheiding vormt de uitkomst 
van een maatschappelijk leerproces. Zij komt zowel de wetenschap als de politiek ten 
goede: het onderscheiden van beide domeinen voorkomt dat politieke wanen de uitkom
sten van onderzoek beïnvloeden en werpt een dam op tegen technocratie. Waar het 
onderscheid gerespecteerd wordt, zijn expertise en democratie verenigbaar. 

Waar wetenschap wordt ingezet ten behoeve van beleid moet vanuit deze opvatting bezien 
een heldere volgorde in acht worden genomen. Over wetenschappelijke aangelegenheden 
dient eerst binnen wetenschappelijke kring overeenstemming te worden bereikt. Pas daarna 
kan verspreiding van inzichten plaatsvinden en kunnen resultaten worden toegepast om de 
middelen te scheppen die helpen een buiten de wetenschap, in de politiek gedefinieerd doel 
te realiseren. De wetenschapsonderzoekers die vanaf het einde van de jaren 1970 het werk 
bestuderen dat in laboratoria plaatsvindt, treffen echter heel iets anders aan. 

Zeker in laboratoria waarin onderzoek wordt verricht dat praktische relevantie heeft, 
zoals instellingen die zich op biomedisch onderzoek richten of op natuurwetenschappen 
die verweven zijn met technische innovaties - de zogeheten technowetenschappen - blijkt 
al snel dat de grenslijnen niet zo eenvoudig getrokken kunnen worden als de filosofische 
en sociologische theorie wil. Om de ontwikkeling van het werk dat in zulke laboratoria 
plaatsvindt te beschrijven, moet een ruimte worden beschouwd die zich ver uitstrekt buiten 
de instellingen die traditioneel tot de wetenschap gerekend worden. Wetenschap wordt 
niet alleen achter de laboratoriumtafel en in de studeerkamer beoefend, maar ook in ver-
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gaderingen waarin hoofden van laboratoria, ondernemers en overheidsfunctionarissen 
elkaar ontmoeten. Wie écht in wetenschap en techniek geïnteresseerd is, moet behalve de 
wetenschappelijke pers ook de politieke en financiële katernen van de dagbladen lezen. Een 
belangrijk deel van het sociale proces waarin wetenschap inhoudelijk gestalte krijgt, vindt 
namelijk in traditioneel als 'extern-wetenschappelijke' contexten aangeduide omgevingen 
plaats. Van een scheiding in tijd tussen enerzijds consensusvorming in wetenschappelijke 
sfeer en anderzijds toepassingen van kennis, blijkt weinig terug te vinden. 

In de technowetenschappen spelen 'toepassingen' en de problemen die rond toepassingen 
ontstaan een productieve rol in de ontwikkeling van kennis. Wie de dynamiek daarvan 
begrijpen wil, zal daarom oog moeten leren krijgen voor de manieren waarop weten
schappelijke inzichten worden vertaald en verplaatst naar praktische contexten en, omge
keerd, voor hoe inzichten, problemen en belangen die zich rond praktische toepassingen 
aandienen worden vertaald en verplaatst naar de laboratoriumtafel. Wetenschap, techniek 
en samenleving vormen een seamless web en de ontwikkelingen die zich afspelen zijn het 
resultaat van een eindeloze reeks vertalingen en verplaatsingen, oftewel 'translaties'. Om 
hun problemen op te lossen verplaatsen onderzoekers hun problemen en belangen naar 
de plekken waar zij vermoeden oplossingen te kunnen realiseren. Soms zullen zij naar 
technische oplossingen zoeken en zich op het werk in het laboratorium concentreren; in 
andere gevallen worden betekenissen, waarden en belangen geherdefinieerd en moeten 
marketing-deskundigen, reclame-adviseurs of economen uitkomst bieden. Als het zo uit
komt, worden de formuleringen van problemen desnoods zodanig herschreven dat een 
oplossing in het verschiet ligt. Feyerabends 'anything goes' blijkt in de wereld van de tech
nowetenschappen neer te komen op 'catch as catch can.' 

Terwijl in de kringen van wetenschapsonderzoekers de conclusie wordt getrokken dat 
heel wat wetenschap zich afspeelt buiten de instellingen die traditioneel met wetenschap 
worden geassocieerd, trekken politicologen en bestuurskundigen overeenkomstige conclusies 
met betrekking tot de politiek. Ook hier luidt de conclusie dat wie over politiek als activiteit 
wil spreken, de blik niet alleen kan blijven richten op de instellingen die daar traditioneel 
mee worden geassocieerd: het parlement, het kabinetsberaad, de opiniepagina's van de 
kranten, kortom: 'Den Haag Vandaag'. Politiek wordt ook beoefend door ambtelijke werk
groepen op ministeries, door de medewerkers van NGO's en supranationale organisaties, 
door directies van banken die financieringsstromen beheersen, en niet te vergeten door 
adviesbureaus en ingenieurs die eindeloze reeksen keuzes doen en technische compromis
sen sluiten die uitmonden in voorstellen, ontwerpen en apparaten waarover financiers of 
politici een oordeel kunnen vellen - als er al nog iets te kiezen valt. Behalve in juridische 
regelingen en contracten, worden de uitkomsten van onderhandelingen in software-pro-
tocollen en andere technische voorzieningen vastgelegd. Parallel aan de stelling dat weten
schap en techniek zich in een eindeloos proces van translaties ontwikkelen, wordt de 
stelling gelanceerd dat er sprake is van 'verplaatsing van de politiek.' Niet alleen blijkt de 
wetenschappelijke arena ruimer dan het toneel dat in de gevestigde opvattingen voor 
wetenschap is gereserveerd, hetzelfde geldt voor de politiek. In nogal wat gevallen blijken 
die arena's zelfs ruim te overlappen. 

De genoemde stellingen winnen snel aanhang. De empirische evidentie die ervoor 
wordt aangedragen is echter beperkt en doorgaans anekdotisch van aard. Systematisch, 
vergelijkend onderzoek ontbreekt en het is dan ook moeilijk om een inschatting te maken 
van de gewichtsverdeling tussen de zaken die hoofdzakelijk binnen de traditioneel daar-
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voor aangewezen domeinen worden afgehandeld en de onderwerpen die zich ontwikkelen 
in de sferen waarvoor de traditionele kaders geen woorden hebben: het 'tussengebied' van 
wetenschap en samenleving, de 'subpolitieken', het seamless web. In het verlengde van deze 
onduidelijkheid ligt een andere. Sommige auteurs lijken te veronderstellen dat de ver
wevenheid van wetenschap, techniek en samenleving een tamelijk nieuw fenomeen 
betreft, een ontwikkeling die zich vooral na de Tweede Wereldoorlog zou hebben voltrok
ken. Anderen zijn radicaler en menen dat het modernistische idee van de scheiding van 
wetenschap en politiek van meet af aan een misvatting was en dat wij - in de woorden van 
Latour - 'nooit modern zijn geweest.' 

De symmetriethese en de 'politiek der dingen' 
De verplaatsingstheses kunnen nog gelezen worden als een beperkte kritiek op de van 
Weber tot Habermas en Popper verdedigde scheiding van politiek en wetenschap. Een deel 
van de critici trekt verderstrekkende conclusies. Zij betwisten ook de vanzelfsprekendheid 
van de scheidslijn tussen de sfeer van menselijke activiteiten en die van artefacten. Om 
recht te doen aan de rollen die wetenschap en techniek spelen, wordt voor een nieuwe 
ontologie gepleit, waarin niet alleen het onderscheid tussen wetenschappelijk en politiek 
handelen van mensen, maar ook het onderscheid tussen mensen en dingen is opgeheven. 

De argumentatie die tot deze radicale stelling leidt is van verbluffende eenvoud. De 
belangrijkste proponent ervan is de Franse wetenschapsantropoloog Bruno Latour. 
Bindingen in samenlevingen worden niet alleen gevormd door de symbolische orde waar
op sociologen traditioneel hun aandacht richtten. Een belangrijk deel van het cement dat 
samenlevingen bijeen houdt wordt gevormd door artefacten, aldus Latour. Wie een ander 
aan zich wil binden kan dat immers op uiteenlopende manieren realiseren. De hotel
eigenaar die zijn klanten ertoe wil brengen de sleutels van hotelkamers te retourneren kan 
dat bewerkstelligen via een steeds vs'eer herhaald mondeling verzoek, door een bordje op 
te hangen in de lobby, maar ook door de sleutels met een fors gewicht te verzwaren waar
door het meenemen ervan ontmoedigd wordt. Er lijkt geen reden aanwezig om een 
principieel onderscheid te maken tussen de beide eerstgenoemde en de laatstgenoemde 
situatie. Wanneer we zeggen dat de hoteleigenaar 'actief is', 'handelt', oftewel 'iets doet' als 
hij zijn verzoek uit, is er geen reden om niet ook te zeggen dat het gewicht dat aan de sleutel 
is gehangen 'iets doet', 'handelt' of'activiteiten ontplooit': het effect op de hotelgast is het
zelfde. Dingen hebben 'bind-' of'daadkracht', zo luidt de conclusie die uit dergelijke voor
beelden getrokken wordt. Wie over sociale binding, samenleving en politiek wil spreken, 
moet zich daarom niet alleen richten op de activiteiten van mensen, maar ook de rollen 
van materiële actoren, van 'dingen', in de beschouwing betrekken. De activiteiten van 
mensen en dingen moeten daartoe symmetrisch behandeld worden: er dient een begrip
penkader te worden gebruikt dat niet bij voorbaat aan een van de partijen - mensen - een 
bijzondere rol toekent. Zeker wanneer onze belangstelling naar wetenschap en techniek 
uitgaat, is deze conclusie van belang, zo wordt betoogd. Want als er één plek is waar voort
durend nieuwe entiteiten in het leven worden geroepen, en waar menselijke handelingen 
en woorden met dingen verbanden aangaan, dan is het wel het laboratorium. 

In de ontologie die door wetenschapsonderzoekers als Latour stap voor stap ontwikkeld 
is, worden zo artefacten toegevoegd aan de lijst van actoren die actief kunnen zijn in het 
opbouwen van collectieven. Tussen hun rol en die van mensen wordt geen a priori onder
scheid gemaakt. In allerlei situaties blijken mensen en dingen inwisselbaar te zijn, zoals 
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Latours voorbeeld van de hotelsleutel illustreert. Wat of wie iets is, wordt vanuit dit 
perspectief bezien bepaald door de rol die de desbetreffende entiteit in het collectief speelt. 
'L'existence precede Fessence,' schrijft Latour, met de nodige ironie een beroemde uit
spraak van Sartre aanhalend (die het uiteraard alleen over het menselijke bestaan had). 
Daarmee is zeker niet gezegd dat iedere actor elke rol zal kunnen vervullen. In veel gevallen 
zullen actoren zich verzetten tegen de rol die hen door anderen was toebedacht. Waar 
zulke weerstand zich manifesteert, spreekt Latour van realiteit. Dat begrip duidt hier dus niet 
een geheel van gegeven en door onderzoek bloot te leggen essenties aan, maar verwijst naar 
een kwaliteit die in 'krachtproeven' tot uitdrukking komt, wanneer blijkt dat entiteiten -
dingen, mensen, maar ook uitspraken, argumenten, etc. - zich met succes verzetten tegen 
pogingen om hen een nieuwe rol te geven. Zij slagen er dan in te volharden in het bestaan 
dat zij reeds hadden en hun 'essentie' wordt - for the time being - gedefinieerd door hun 
bestaande rol. Wellicht zullen zij zich in nieuwe, toekomstige krachtproeven in andere rollen 
moeten schikken, om dan een ander bestaan, en dus een nieuwe 'essentie' te krijgen. 

Om de realiteit te leren kennen moeten krachtproeven worden uitgevoerd. Precies daarin 
is de wetenschap gespecialiseerd. Entiteiten worden naar laboratoria verplaatst en onder 
omstandigheden die door onderzoekers worden bepaald getest. Dan blijkt welke rollen zij 
kunnen vervullen en dus welke identiteit en 'essentie' zij hebben. De onderzoeker bericht 
daarover in een artikel en meldt dat - zoals uit zijn proeven blijkt - deze of gene entiteit 
bestaat, oftewel deel uitmaakt van de 'realiteit'. De wetenschapsonderzoeker kijkt onder
tussen mee over de schouder van de onderzoeker die in het laboratorium zijn proeven uit
voert. Als we willen weten hoe realiteit tot stand komt (oftewel 'wordt geconstrueerd'), 
kunnen we de verslagen van deze wetenschapsonderzoeker er op naslaan. Merk overigens 
op dat 'constructie' hier dus /»'ef wil zeggen dat onderzoekers de wereld volledig naar hun 
hand kunnen zetten. Pas waar weerstand blijkt, waar een entiteit zich verzet tegen een 
nieuwe rol, komt de realiteit aan het licht. (De parallel met Poppers 'Our falsifications 
thus indicate the points where we have touched reality, as it were' is opmerkelijk.) 

De filosofie die zo wordt gepresenteerd is in veel opzichten radicaal. Net als in het geval 
van de verplaatsingstheses is het echter niet eenvoudig om de kracht en de strekking ervan 
te bepalen. Ook hier is de evidentie anekdotisch van aard. Dezelfde aansprekende voor
beelden worden keer op keer in het spel gebracht. Pr/wfl/ocïe plausibiliteit lijkt voldoende. 
Eenmaal attent gemaakt op de rol van artefacten wordt het raadselachtig hoe generaties 
van sociologen en filosofen die rol ooit over het hoofd hebben kunnen zien, om al hun 
kaarten op instituties en menselijk handelen te zetten. Het vocabulaire van de modernisti
sche filosofie, waarin de wereld van de natuur en de dingen scherp onderscheiden wordt 
van de wereld van de menselijke geest en betekenissen, lijkt daarvoor verantwoordelijk te 
moeten worden gehouden. Wie vooruit wil, zal dus afscheid moeten nemen van dat voca
bulaire. Een groot deel van de filosofische bibliotheek kan aan de straatkant worden gezet, 
om te wachten tot het door de vuilnisman wordt opgehaald. 

De techniek van het wetenschapsonderzoek 
Wetenschapsfilosofen hebben een onjuist beeld van wetenschap; sociologen en politicologen 
begrijpen de samenleving niet; filosofen hebben vanaf de moderne tijd - en mogelijk 
daarvoor al - ons met een begrippenkader opgezadeld dat geen recht doet aan de aard van 
de collectieven waarvan wij deel uitmaken. Ambities kunnen het wetenschapsonderzoek 
dat deze conclusies trekt in elk geval niet worden ontzegd. 
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Om die ambities te evalueren, moet een nauwkeurig onderscheid worden gemaakt tussen 
de beschrijvingen die geleverd worden en de verderstrekkende conclusies die daaraan ver
bonden worden. Wat het wetenschapsonderzoek voor de misvattingen uit het verleden in de 
plaats stelt is niet een nieuwe theorie, noch nieuwe verklaringsschema's, maar in de eerste 
plaats een techniek om gedetailleerde beschrijvingen te leveren van de uiteenlopende 
manieren waarop collectieven waarvan zowel mensen als artefacten deel uitmaken tot 
stand komen. Voorgesteld wordt om de activiteiten die de basis vormen van de ontwikke
ling van wetenschap, techniek en samenleving op een nieuwe manier te beschrijven. Daar 
kan moeilijk bezwaar tegen worden gemaakt. Vrijheid van begripsvorming vormt de basis 
van intellectuele vooruitgang. Voor morele verontwaardiging - 'wie mensen en dingen 
symmetrisch behandelt, beschouwt mensen als dingen. Nazisl' - is geen reden. Het soort 
opwinding dat juffrouw Laps beving toen Woutertje Pieterse haar meldde dat zij een 
zoogdier is, kan achterwege blijven. Evenmin is het nodig om in wetenschapsonderzoekers 
die zeggen dat dingen 'iets doen' geestverwanten te zien van de prinses die zulke aardige 
gesprekken met bomen voert. Als een begrippenkader wordt voorgesteld dat de rollen van 
mensen en dingen symmetrisch behandelt, is de enige relevante vraag hoe vruchtbaar dat 
kader is. Het werk dat Latour, Shapin, Knorr en anderen hebben geleverd toont onmisken
baar de heuristische kracht van de gekozen aanpak. Het is verrassend, verfrissend radicaal 
en vaak opmerkelijk goed geschreven. De opbrengst ervan bestaat vooral uit het n/leren 
van ingesleten gewoonten en perspectieven op wetenschap, techniek en samenleving. In 
het werk van met name Shapin blijkt de vruchtbaarheid daarvan op het terrein van de 
wetenschapsgeschiedenis, een gebied dat een eerbiedwaardige onderzoekstraditie kent en 
dat nu met opwindende nieuwe vragen wordt geconfronteerd. Ook de techniekgeschiede
nis, een lange tijd nogal stoffig gebied van studie, krijgt door de nieuwe ideeën een sterke 
impuls. 

Een hyperliberanl wereldbeeld 
De genoemde empirische successen zijn voldoende reden om de nieuwe aanpak in het 
wetenschapsonderzoek bestaansrecht toe te kennen als een interessant gebied van studie. 
Dat dit gebied ook buiten de sfeer van historici en sociologen die zich voor wetenschap 
interesseren van belang is, volgt er echter niet zonder meer uit. De gusto waarmee radicale 
ideeën overgenomen worden en verstrekkende conclusies ingang vinden, doet vermoeden 
dat ook andere elementen een rol te spelen in het succes waarmee het wetenschapsonder
zoek zich blijkt te kunnen vestigen. In de jaren 1980 en 1990 lijken de sinds Weber uitge
dragen denkbeelden over de verhouding van wetenschap en samenleving simpelweg 
steeds meer aan overtuigingskracht in te boeten - en niet alleen bij de specialisten in het 
wetenschapsonderzoek. 'Politiek' heeft een nieuwe betekenis gekregen, de rol van de overheid 
wordt op een nieuwe manier gezien, 'vooruitgang' niet meer als politiek geformuleerd 
maatschappelijk doel, maar als resultaat van door markten gereguleerd, op eigenbelang 
gericht handelen gezien. In het gemak waarmee ook in het wetenschapsonderzoek, zonder 
systematisch onderzoek, afscheid wordt genomen van de gedachte dat gevestigde institu
tionele verbanden een harde kern van de samenleving vormen, kan met andere woorden 
de invloed vermoed worden van het neo-liberale gedachtegoed dat velen van de betrokke
nen desgevraagd expliciet zeggen af te wijzen. 

Niet alleen Thatcher heeft weinig op met de instellingen en sociale structuren waarover 
sociologen decennialang hadden gesproken. Ook het wetenschapsonderzoek ziet nu weinig 
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in de manier waarop tot voor kort over de samenleving werd gesproken. De maatschappij 
wordt nu geconceptualiseerd als de uitkomst van de activiteiten van onderhandelingen 
tussen ondernemende actoren die eigen belangen nastreven en die voor de realisatie van 
hun plannen anderen proberen in te schakelen. Het verschil met het klassieke liberalisme 
bestaat in het besef dat lang niet alle actoren 'ondernemer' op hun visitekaartje hebben 
staan. Velen beschouwen zich in de eerste plaats als onderzoeker of ingenieur. Sterker nog, 
de ondernemende actoren blijken zelfs niet-menselijke gestalten te kunnen hebben. 

Het wereldbeeld dat het wetenschapsonderzoek vanaf het midden van de jaren tachtig 
gaat uitdragen kan inderdaad als een vorm van hyperliberalisme worden gekarakteriseerd. 
Het neemt drie karakteristieke elementen van het klassieke liberalisme over, om daaraan 
een - extreem - gegeneraliseerde vorm te geven. 

Waar de klassieke liberaal een wereld ziet die uit individuen bestaan die hun eigen 
belangen najagen en die elkaar in de rollen van kopers en verkopers op markten treffen, 
ziet het wetenschapsonderzoek een wereld die uit actoren bestaat, menselijke zowel als 
niet-menselijke, die verbanden vormen door translaties te bewerkstelligen en daarbij 
elkaar rollen aan te meten. 

Krachtproeven en dus strijd en concurrentie staan centraal, de tweede parallel met het 
liberalisme. Wie of wat zich staande wil houden, zal in dit wereldbeeld vrienden en vijan
den moeten leren onderscheiden, dus 'politiek' moeten bedrijven in de definitie die Carl 
Schmitt van dat begrip gaf. De wereld die we daarna aantreffen bestaat uitsluitend uit 
winnaars. Wie verliest, verdwijnt eenvoudig van het toneel. 'Phlogiston' en 'spontane 
generatie', voor vroegere generaties chemici 'realiteit', bestaan niet meer. Zij konden zich 
in de krachtproeven die door Lavoisier en Pasteur werden uitgevoerd niet handhaven, 
zoals ook het Karolingische Rijk en Fokker Vliegtuigindustrie niet meer bestaan omdat zij 
in krachtproeven ten onder gingen. Hun plaats en rollen zijn ingenomen door nieuwe 
entiteiten, die hun bestaan in krachtproeven hebben gemanifesteerd. 

'Er is niet zoiets als de samenleving,' zegt het wetenschapsonderzoek Thatcher in de 
derde plaats na. Wat buiten beeld wordt geplaatst zijn instituties, dat wil zeggen de struc
turen waarin handelen betekenis krijgt, dat wil zeggen de kaders waarin verantwoording 
van handelen - expliciet of impliciet - plaats kan vinden. De klassieke liberaal heeft aan 
zulke verantwoordingsstructuren geen boodschap. Die gaat er van uit dat de invisible hand er 
zorg voor draagt dat wanneer individuen systematisch hun belangen najagen, automatisch 
een optimaal resultaat bereikt wordt. De wetenschapsonderzoeker kan verantwoordings
structuren geen plaats toewijzen, omdat dan het onderscheid tussen mensen en dingen 
dat net was afgewezen weer wordt geïntroduceerd. In het idee dat mensen regels volgen, 
dat wil zeggen impliciet of expliciet verantwoording nemen voor hun handelen en oorde
len, zou immers volgens de filosofie van Kant tot Wittgenstein het kenmerk bestaan dat 
mensen van dingen onderscheidt. Die filosofie was echter aan de straatkant gezet. 

De 'normatieve wending' 
Het wetenschapsonderzoek heeft een onderzoekstechniek geïntroduceerd die een opmerke
lijke stroom empirische studies heeft voortgebracht. De resultaten daarvan laten zich ech
ter moeilijk op een noemer brengen. De voornaamste les bestaat in het toegenomen besef 
van de enorme verscheidenheid van het verschijnsel wetenschap, en daarmee de vergruizing 
van wat in het verleden voor 'wetenschap' gehouden werd. Een theorie die deze verscheiden
heid opnieuw ordent en die op enigerlei wijze getoetst kan worden, heeft het wetenschapson-
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derzoek vooralsnog echter niet opgeleverd. Voor conclusies van meer algemene aard zijn we 
daarom aangewezen op het wereldbeeld dat door het wetenschapsonderzoek wordt uitgedra
gen. 

Dat wereldbeeld lijkt ook de voornaamste bagage te vormen, wanneer wetenschapson
derzoekers zich op nieuwe onderwerpen gaan richten. De afgelopen jaren hebben een 
opmerkelijke opleving in het wetenschapsonderzoek te zien gegeven van normatieve vragen. 
Daarbij draait het niet meer om de vraag hoe wetenschap beoefend moet worden; na 
Kuhn is de neiging om daarop een antwoord te geven verstomd. Ook naar de vraag hoe de 
overheid zich met betrekking tot wetenschap dient te gedragen gaat nauwelijks nog inte
resse uit. Zelfs de overheid heeft zijn belangstelling daarvoor verloren. De afdelingen van 
de ministeries die zich er in het verleden mee bezighielden zijn grotendeels ontmanteld. 
De nieuwe normatieve bemoeienis van wetenschapsonderzoekers duikt op in de context van 
onderzoek waarin wetenschappen worden bestudeerd die verbonden zijn met praktijken die 
maatschappelijk de nodige discussies oproepen - de medische wetenschappen in de eerste 
plaats. 

Nadat eerder de wetenschapsfilosofen en sociologen de oren was gewassen, is het nu de 
beurt aan de ethici. Het blijkt aanvankelijk prijsschieten. De manier waarop medische 
ethiek lange tijd beoefend is - waarbij abstracte beschouwingen waarin voorbeelden van 
gefingeerde dilemma's de toon zetten - leent zich ook voor gemakkelijke kritiek. Met aan 
het wetenschapsonderzoek ontleende technieken valt snel duidelijk te maken dat de ethici 
zich lange tijd hebben gericht op problemen die in de fantasiewereld thuishoren, in plaats 
van zich in de dagelijkse medische praktijken aan te dienen. In hoog tempo wordt ook 
hier het beeld vergruisd. Niet alleen blijkt het tamelijk simpel om praktijken te deconstru
eren, ook de ethische kwesties die zich daarin en daarover aandienen, ondergaan dit lot, 

Wanneer het er op aankomt het ethische debat te voeden, alternatieven te verzinnen, en 
de maatschappelijke discussies die rond de geneeskunde woeden aan te gaan, blijkt het 
wetenschapsonderzoek minder productief. De reden daarvan kan in bovenstaande 
conclusie worden gezocht. Het wetenschapsonderzoek stuit hier op zijn gebrek aan theo
rie-ontwikkeling. Middelen om praktijken te ordenen, en voorwaarden aan te geven waar
onder zij zich in bepaalde richtingen zullen ontwikkelen, of specifieke effecten teweeg 
zullen brengen, ontbreken. Zodra het er op neer komt conclusies te trekken die de gegeven 
historische situaties te boven gaan, is het wereldbeeld het enige medium dat zich aanbiedt 
om inzichten te formuleren. Het conceptuele apparaat dat het wetenschapsonderzoek 
heeft ontwikkeld behelst echter een hyperliberaal wereldbeeld waarin weinig anders kan 
worden gedaan dan de winnaars die uit de strijd komen te complimenteren. Omdat dit 
velen toch te ver gaat, beperkt men zich meestal tot de constatering dat de praktijken die 
men aantreft sterk uiteenlopen en dat wat zich als probleem aandient vooral afhangt van 
het gekozen perspectief Die conclusie mag mensen met het karakter van de postzegel
verzamelaar verheugen, maar zet intellectueel gesproken weinig zoden aan de dijk. 

Liberale zelfgenoegzaamheid leidt tot intellectuele kaalslag. Als het wetenschapsonder
zoek zijn ambities waar wil maken, is theorievorming noodzakelijk en dient de confrontatie 
met de tradities waarin normatieve vragen centraal werden gesteld te worden aangegaan. 
Dat wil niet zeggen dat we wetenschap weer moeten beschouwen vanuit de traditionele 
epistemologische preoccupaties, noch dat politiek uitsluitend bezien moet worden vanuit 
de vraag welke taken de overheid op zich dient te nemen, of dat medisch-ethische kwesties 
louter bezien moeten worden door de bril van de vraag hoe 'dilemma's' op een redelijke 
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manier moeten worden opgelost. Kuhns en Feyerabends conlusie dat voorafgaand aan een 
praktijk geen tijdloze, universele normen geformuleerd kunnen worden, impliceert niet dat 
binnen praktijken geen verantwoording wordt afgelegd. De plaatsen waar verantwoording 
zich aandient zullen met theoretische en normatieve middelen moeten worden gelocaliseerd. 
Dat vereist een conceptueel kader waarin argumenten, concepten, regels en verantwoor
dingsstructuren een plaats krijgen. De traditionele sociologie en filosofie verschaften zo'n 
kader. Waar dat kader niet voldoet, dient het verbeterd te worden, in plaats van simpelweg, 
met een liberale zwaai, te worden genegeerd. 

Wanneer het wetenschapsonderzoek een normatieve taak op zich wil nemen - wil blijven 
nemen - zal het de argumenten en regels die impliciet zijn in praktijken, expliciet dienen 
te maken. Alleen dan immers kunnen zij beoordeeld, besproken en bekritiseerd worden. 
En alleen dan laat de vraag zich stellen wat er in de wereld waarin wij leven zou moeten 
veranderen. 

SUMMARY 

Science studies' normative discomfort 
In science studies, the post-Kuhnian empirical turn has given way to a hyper-liberal 
Weltanschauung. Echoing Thatcher's 'there is no such thing as society' - i.e. only individuals 
and markets exist - recent science studies have no place for institutions, i.e. frameworks of 
meaning and accountability. In this worldview, human and non-human actors seek to 
realise their own interests, by translating/redefining their roles and those of others. Those 
who lose disappear from the stage. The result is a world of winners only. The analyst's role 
is restricted to tracking their fate and to describe fragmentation. This worldview has become 
a major obstacle for studying normative issues related to, among other things, medical 
science and practice. 
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