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Het dilemma van de feitenbouwer zou niet alleen maar provisorisch zijn 
opgelapt, het zou definitief zijn opgelost. Er zou geen onderhandeling, geen 
verschuiving nodig zijn want de anderen zouden zorgen voor de manoeuvres, 
het bedelen, de compromissen en de onderhandelingen. Zij zijn degenen die 
van hun weg zouden afwijken. Ik heb de vier vertalingen weergegeven in 
Afbeelding 3.1 en 3.2. Ze leiden allemaal tot de vijfde vertaling die ze letter 
lijk samenvat. In de meetkundige zin van vertalen betekent deze afbeelding 
datje, watje ook doet en waar je ook gaat, langs de opposanten moet en ze 
moet helpen hun belangen te bevorderen. In de linguïstische zin betekent het 
dat één versie elke andere vertaalt en een soort hegemonie verwerft: wat je 
ook wilt, dit wil je ook. De tekening maakt duidelijk dat de opposanten van 
het begin tot het eind zijn verschoven van uiterste zwakte - die hen dwong 
anderen te volgen - naar uiterste kracht - die alle anderen dwingt hen te 
volgen. 
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Afbeelding 3.3 

Is een dergelijke strategie uitvoerbaar? Wanneer we wetenschappers en tech 
nici schaduwen zullen we zien dat dit de dagelijkse praktijk is, maar dat er om 
te slagen andere bondgenoten bijgehaald moeten worden en de meeste daar 
van zien er niet uit als mannen en vrouwen. 

VAN ZWAKKE PUNTEN TOT BOLWERKEN 157 

DEELB 

DE GEÏNTERESSEERDE GROEPEN IN HET GAREEL HOUDEN 
In _çjejnleiding bij dit hoofdstuk zagen we dat er twee dingen nodig 

zijn voor het bouwen van een zwarte doos: ten eerste, anderen werven zodat 
Zè hem geloven, kopen en in ruimte en tijd verspreiden; ten tweede, deze 
anderen sturen zodat wat ze overnemen en verspreiden min of meer gelijk 

_blijft. Als mensen niet geïnteresseerd zijn of als ze iets heel anders met -de 
bewering doen vindt de verspreiding van een feit of machine in ruimte en tijd 
niet plaats. Enkele mensen spelen een paar dagen met het idee, maar al snel 
verdwijnt het en het wordt vervangen door een ander idee. Projecten die 
enthousiasme opwekken worden snel weer in de la opgeborgen. Theorieën 
die de wereld begonnen aan te steken, schrompelen ineen en worden het idée 
fixe van een of andere gek in een gekkenhuis. Zelfs collega's die 'vast' over 
tuigd waren door een laboratoriumdemonstratie kunnen een maand later 
van gedachten veranderen. Vaststaande feiten worden snel veranderd in ar 
tefacten en mensen vragen zich verbaasd af hoe ze zo'n absurditeit hebben 
kunnen geloven. Gevestigde industrieën die stabiel leken, raken plotseling 
verouderd, gaan verloren en worden vervangen door nieuwere. Dissidenten 
die de verspreiding van een feit of artefact verstoren zijn er in overvloed. 
In Deel A hebben we gezien hoe we de helft van het werk moesten aanpak 
ken, dat wil zeggen, hoe de interesse van anderen te wekken. Nu moeten we 
de andere helft aanpakken: hoe hun gedrag voorspelbaar te maken. Dit is 
veel moeilijker. 

- 
EEN KETEN IS ZO STERK ALS DE ZWAKSTE SCHAKEL 
We zullen eerst vaststellen hoe moeilijk die taak is. Toen Diesel erin 

slaagde MAN in zijn ontwerp voor een volmaakte motor te interesseren, leen 
den ze hem hun geld, een werkplaats en assistenten en kreeg hij tijd. Zijn 
probleem was deze elementen te combineren met de elementen van zijn aan 
deel in de overeenkomst: Carnots thermodynamica, het principe van ontste 
king bij constante temperatuur en zijn visie op de toekomstige markt. Aan 
vankelijk zijn al deze elementen eenvoudigweg verzameld op één plaats in 
Augsburg. Wat zou hen hechter kunnen verbinden? Een geslaagd prototype 
dat later gebruikt kan worden als één stuk standaarduitrusting in andere om 
hulsels zoals een onderzeeër of een vrachtwagen. Wat gebeurt er als Diesel al 
deze elementen niet allemaal tegelijk bij elkaar kan houden? Het antwoord is 
eenvoudig: ze zullen even gemakkelijk ontbonden worden als ze zijn verza 
meld. Elk element zal zijn eigen weg volgen: MAN gaat verder met stoomma- 
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chines bouwen, de assistenten zullen ander werk gaan doen, het geld zal naar 
iets anders stromen, Carnots thermodynamica zal een raadselachtig stuk 
fundamentele natuurkunde blijven, de ontsteking bij constante temperatuur 
zal men zich voortaan herinneren als een in technologisch opzicht doodlo 
pende weg en Diesel zal zich met andere dingen gaan bezighouden en nauwe 
lijks een spoor achterlaten in de geschiedenisboeken. 
Dus het aantal gemobiliseerde belangen is wel belangrijk maar allerminst 
voldoende, want de onderlinge verbindingen kunnen worden losgekoppeld. 
Pasteur was erin geslaagd veefokkers ervan te overtuigen dat ze niet om zijn 
laboratoria aan de Ecole Normale Supérieure in de Rue d'Ulm te Parijs heen 
konden, als ze de verschrikkelijke miltvuurplaag de baas wilden worden. 
Pasteur werd opgejaagd door duizenden belangen, die in elkaars verlengde 
lagen en allemaal zijn kortere weg via de microscoop, de kunstmatige kweek 
van microben en het beloofde vaccin wilden nemen. Er is echter een aanzien 
lijk verschil tussen een belang bij het fokken van vee op een boerderij en 
microben in petrischalen zien groeien: de menigte die kwam toestromen kan 
zich zo weer oplossen. Na enkele maanden van hoop kunnen ze allemaal 
teleurgesteld weggaan, met bittere verwijten aan het adres van Pasteur dat 
hij hen had bedrogen door in zijn laboratorium artefacten te maken die van 
weinig belang zijn voor boerderijen en vee. Pasteur zou dan alleen maar 
vooruitgelopen zijn op de uitvinding van het miltvuurvaccin en zijn rol in de 
geschiedenis zou navenant kleiner zijn geweest. Er is iets anders nodig om 
een duurzame band te smeden tussen de omgelegde versterkingen en de 
geïnvesteerde belangen. 
Eastman kwam op het lumineuze idee van een nieuwe groep van 6- tot 96- 
jarigen met een enorme behoefte aan fotograferen. Deze werving hing af van 
een eenvoudig te bedienen camera, wat betekende dat het een camera met 
film moest zijn en niet met de dure, breekbare en lastige glasplaten die toen 
gebruikt werden. Maar wat zou er gebeuren als de film zo verslapte dat alle 
foto's wazig werden? En als de laag op de film blaasjes kreeg? Hoe aantrekke 
lijk de mensen fotografie ook vonden, hoe groot de Eastman Company ook 
was en hoe slim en geïnteresseerd Eastman ook was, de verbonden interesses 
zouden ontbonden worden. Dan zou Eastman met zijn idee van een massa 
verkoop een van de velen zijn die vooruitliepen op de lange geschiedenis van 
de amateurfotografie. Anderen zouden zijn octrooien opnemen, misschien 
zelfs zijn bedrijf opkopen. 
Er is iets meer nodig om de tijdelijke koppeling van interesses duurzaam te 
maken. Zonder dit 'kleine iets' zal de verzameling van mensen, nodig om 
een bewering te veranderen in een zwarte doos, zich onvoorspelbaar gedra- 
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gen: ze zullen ontkennen, de doos openen en eraan sleutelen; erger nog, ze 
zullen hun belangstelling verliezen en hem terzijde schuiven. Dit 'gevaarlij 
ke' gedrag moet onmogelijk worden gemaakt; beter nog, het moet ondenk 
baar worden gemaakt. 
We kennen de oplossing want we hebben het er al drie hoofdstukken lang 
over gehad: de enige manier om dissidenten koest te houden is het lot van de 
bewering aan zo veel verzamelde elementen te koppelen dat ze alle pogingen 
haar los te weken zal weerstaan. 
Het eerste prototype dat Diesel samenstelt is te vergelijken met Schally's GRF 

ofBlondlots tot mislukken gedoemde N-stralen: bij iedere nieuwe test hapert 
I het. In het begin verbindt Diesel het lot van zijn motor met dat van alle 
brandstoffen in de verwachting dat ze allemaal bij een zeer hoge druk tot 
ontbranding zullen komen. Dit maakt voor hem zijn motor zo veelzijdig. 
Om dit te bereiken heeft hij een zeer hoge druk: nodig en zuigers, cylinders en 
kleppen die een druk van meer dan 33 atmosfeer kunnen verdragen. MAN kon 
hem uitstekende machinale gereedschappen en kennis bieden zodat die hoge 
druk al gauw verwezenlijkt werd. Maar vervolgens gebeurde er niets. Niet 
iedere brandstof kwam tot ontbranding. Deze bondgenoot, die hij als on 
problematisch en betrouwbaar had beschouwd, liet hem in de steek. Alleen 
kerosine kwam tot ontbranding en dan nog onregelmatig. Hoe kon de ont 
steking van kerosine in het gareel worden gehouden? Diesel ontdekte dat het 
afhing van het mengsel van lucht en brandstof. Om dit mengsel constant te 
houden moest hij de lucht en de brandstof onder zeer hoge druk in de cylin 
der spuiten. Maar daartoe moest Diesel aan zijn oorspronkelijke ontwerp 
zware pompen, krachtige kleppen en allerlei buizen toevoegen. Zijn motor 
zou dan misschien wel draaien, maar werd wel groot en duur. 
Wat gebeurt er dus? Diesel moet een verschuiving aanbrengen in zijn sy 
steem van bondgenootschappen: hoge druk plus een willekeurige brandstof 
plus vloeistofinjectie leidt tot motoren van iedere afmeting die in ieders be 
lang zijn en zich overal verspreiden. Maar deze reeks verbintenissen wordt in 
de werkplaats in Augsburg ontbonden zodra hij wordt getest. De motor 
draait nog geen slag. Dus wordt een nieuwe reeks bondgenootschappen ge 
test: hoge druk plus kerosine plus luchtinjectie, wat een grote en dure motor 
oplevert die een paar seconden lang in rust is. 
Ik hoor de lezer al protesteren: 'Maar moeten we ons echt in al deze details 
verdiepen om te begrijpen hoe anderen gestu.ird moéten worden?' Ja, want 
zonder deze kleine details worden anderen niet gestuurd! Net als de dissident 
in Hoofdstuk 2 oefenen ze druk uit op het nieuwe ontwerp en het geheel valt 
uiteen. Wil Diesel afwijkende meningen, dat wil zeggen krachtproeven, 
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weerstaan, dan moet hij een injectiepomp uitvinden die de lucht en de kerosi 
ne bij elkaar houdt, het mengsel door de druk tot ontbranding brengt, de 
motor laat draaien en zo MAN in het gareel houdt. Maar als de kerosine, de 
lucht en MAN in het gareel lopen, loopt de enorme markt die Diesel voor ogen 
staat niet in het gareel. Die moet worden opgegeven. Diesel moet, in het 
duister tastend in zijn laboratorium, een keuze maken tussen bondgenoot 
schappen. Hij moet beslissen wat hij het liefst in het gareel houdt. Eerst is er 
geen motor die een bondgenootschap kan sluiten met lucht, met een wille 
keurige brandstof en met ieders behoeften. Iets moet wijken: een brandstof, 
de kerosine, vloeistofinjectie, de principes van Carnot, de massaverkoop, 
het uithoudingsvermogen van Diesel, het geduld van MAN, de octrooirech- 
ten ... Iets. - 
In Pasteurs laboratorium moet dezelfde keus worden gemaakt. Is er iets dat 
kan worden gebruikt om de belangen van de boeren te binden voor ze vol 
verbittering en minachting weglopen? Een kleine bacil in urine volstaat niet, 
ook al is hij zichtbaar onder de microscoop. Dat is slechts van gering belang 
voor mensen die naar het laboratorium zijn getrokken in de verwachting dat 
ze al snel weer op hun boerderijen terug zijn, gezondere koeien kunnen mel 
ken en gezondere schapen kunnen scheren. Als Pasteur zijn bacil gebrüikte 
voor biochemie of taxonomie, om uit te maken of het een dier of een korst 
mos betrof, zouden niet de boeren maar anderen, zoals biochemici en taxo 
nomen, geïnteresseerd zijn. Wanneer Pasteur aantoont dat schapen die oude 
re kweken van de bacil toegediend krijgen, tegen de ziekte resistent zijn, ook 
bij virulentere kweken, zijn biochemici en taxonomen slechts zijdelings 
geïnteresseerd maar boeren sterk. In plaats van interesse te verliezen, krijgen 
ze juist interesse. Dit is een vaccin dat infecties moet voorkomen, iets dat 
gemakkelijk is toe te passen in het boerenbedrijf. Maar als het vaccin nu 
slechts af en toe werkt? Dan zal de belangstelling weer vervagen en de teleur 
stelling terugkeren. Pasteur heeft dus een nieuwe betrouwbare methode no 
dig om de vaccinproduktie ingeburgerd te maken, een zwarte doos die door 
iedere veearts kan worden ingespoten. Zijn medewerkers ontdekken dat het 
allemaal afhangt van de temperatuur van de kweek: enkele dagen lang 44 
graden is goed, dan wordt de kweek ouder en kan ze als vaccin worden 
gebruikt; bij 45 graden sterft de bacil; bij 41 graden verandert ze van vorm, 
wordt een spore en daarmee als vaccin nutteloos. Deze kleine details houden 
de wankele interesses van de geworven boeren bijeen. Pasteur moet manie 
ren vinden om zowel de boeren als de bacil voorspelbaar te maken. En hij 
moet nieuwe manieren blijven ontdekken, of althans zolang hij deze boeren 
en deze microben met elkaar wil verbinden. Er hoeft maar een klein los 
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eindje te zijn in dit geheel15 en alle inspanninger: zijn vergeefs geweest. 
Ik moet toegeven dat de belangstelling van anderen winnen en vertalen om 
deze in te zetten bij de constructie van een zwarte doos tot pietluttigheden 
leidt. Maar een lange keten is altijd zo sterk als de zwakste schakel hoe groots 
sommige elementen ook zijn. Of Eastman nu zijn hele bedrijf heeft gemobi 
liseerd om de markt van amateurfotografen te veroveren, of hij nu een nieu 
we doos, een nieuw draaisysteem, een nieuwe film, een nieuw paJletje voor 
de nieuwe veer met de negatieven heeft uitgevonden, als de laag op de film 
blaasjes maakt betekent dat het einde van de hele onderneming. Eén schakel 
ontbreekt in de lange keten. 16 Eén onbeduidende bondgenoot werkt niet 
mee. Eastman kan het probleem van deze ergerlijke blaasjes oplossen door 
van papier over te stappen op celluloid. Dit deel van de camera wordt in ieder 
geval onbetwistbaar. De camera gaat nu van hand tot hand als één object, en 
kan nu de belangstelling wekken van de mensen voor wie ze bedoeld was. 
Dan verschuift de aandacht naar een andere ontbrekende schakel, de nieuwe 
machines die uitgevonden moeten worden om lange repen celluloid te ma 
ken. Om die in het gareel te houden moeten er weer andere bondgenoten 
worden gevonden en bijeengebracht enzovoort. 

- 
JE VERBINDEN MET NIEUWE ONVERWACHTE BONDGENOTEN 
We beginnen nu te begrijpen dat er geen enkele manier is om geïnte 

resseerde groepen - gemobiliseerd in Deel A - met elkaar te verbinden ten 
zij ze ook met andere elementen worden verbonden: zuiger, lucht, kerosine, 
urine, microben, draaisysteem, coating, celluloid enzovoort. Maar inmid 
dels begijpen we ook dat elementen niet op willekeurige wijze met elkaar 
verbonden kunnen worden. Er moeten keuzen worden gemaakt. Diesels 
beslissing door te gaan met de luchtinjectie betekent dat hij veel potentiële 
kopers verliest en de principes van Carnot niet zo gemakkelijk kan toepas 
sen. Pasteurs speurtocht naar een nieuw medium voor zijn vaccin betekent 
dat hij andere belangen in biochemie en taxonomie verliest. Eastmans nieu 
we Kodakcamera heeft misschien de amateurfotografen aangetrokken, maar 
de semiberoepsfotografen die hun eigen platen maken en ontwikkelen heeft 
men links laten liggen en de nieuwe coating moet geen blaasjes gaan verto 
nen. Zoals in De Heerser van Machiavelli bestaat de geleidelijke opbouw 
van een rijk uit een reeks beslissingen over bondgenootschappen: met wie 
kan ik samenwerken? Wie moet ik afschrijven? Hoe kan ik ervoor zorgen dat 
deze trouw blijft? Is die ander betrouwbaar: ls dit een geloofwaardige 
woordvoerder? Maar Macchiavelli zag niet dat deze bondgenootschappen de 
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grens tussen mensen en 'dingen' kunnen overbruggen. Telkens als men een 
bondgenoot laat vallen, moeten er vervangingen worden gezocht; telkens als 
een stevige schakel een nuttig geacht bondgenootschap verstoort, moeten er 
nieuwe elementen worden aangevoerd om deze open te breken en de 
uiteengevallen elementen te gebruiken. Deze 'machiavellistische' strategieën 
zijn duidelijker te zien als we wetenschappers en technici volgen. Of liever, 
degenen die slim genoeg zijn om zowel menselijke als niet-menselijke ver 
sterkingen in één arsenaal van intriges op te nemen en daarmee hun onder 
handelingsruimte vergroten, noemen we 'wetenschappers' en 'technici'. 
Neem nu de Bell Company. 17 De eerste telefoonlijnen konden een stem maar 
over een paar kilometer overbrengen. Op grotere afstand raakte de stem 
vervormd, vol statische elektriciteit en onverstaanbatïr. De boodschap 
kwam niet door. Door de signalen om de dertien kilometer 'op te vijzelen' 
kon deze afstand worden vergroot. In 1910 werden mechanische repeteer 
ders uitgevonden die de boodschap konden relayeren. Maar deze dure en 
onbetrouwbare repeteerders konden maar op een paar lijnen worden geïn 
stalleerd. De Bell Company kon uitbreiden, maar niet zo ver, en zeker niet 
over de woestijn of de Great Plains in de Verenigde Staten waar in de enorme 
chaos allerlei kleine bedrijven konden gedijen. Ma Bell, zoals ze door de 
Amerikanen wordt genoemd, was weliswaar gespecialiseerd in het verbin 
den van mensen met elkaar, maar door de mechanische repeteerder konden 
veel mensen die dat wel wilden niet in haar netwerk komen. Een tentoonstel 
ling in San Francisco in 1913 bood Bell een kans. Stel dat we met één tele 
foonlijn de West- en de Oostkust met elkaar kunnen verbinden? Stel je eens 
voor, een transcontinentale lijn die de vs samenbrengt en van Bell de onmis 
bare schakel maakt tussen honderdmiljoen mensen, waarmee alle kleine be 
drijven worden uitgeschakeld? Helaas, dit is onmogelijk wegens de kostprijs 
van de oude repeteerder. Dit wordt de ontbrekende schakel in het nieuwe 
bondgenootschap tussen Ma Bell en iedereen in de vs. Het project mislukt en 
wordt een droom. Voorlopig bestaat er geen transcontinentale lijn. U kunt 
uw boodschappen beter via Tante Pos sturen. 
Jewett, een van de directeuren van Bell, zoekt nieuwe mogelijke bondgeno 
ten die het bedrijf uit deze hachelijke situatie kunnen redden. Hij herinnert 
zich zijn lessen bij Millikan toen deze nog een beginnend lector was. De 
inmiddels beroemde natuurkundige Millikan werkt aan het elektron, een 
nieuw object, dat geleidelijk aan wordt opgebouwd in zijn laboratorium net 
als alle andere actanten die we in Hoofdstuk 2 zagen. Een van de eigenschap 
pen van het elektron is dat het geen traagheid heeft. Jewett, zelf doctor in de 
natuurkunde, is bereid tot een kleine omweg. Iets dat geen traagheid heeft, 
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verliest weinig energie. Waarom Millikan niet raadplegen over de mogelijk 
heid van een nieuwe repeteerder? Millikans laboratorium heeft nog niets te 
bieden. Niets dat klaar is voor de verkoop. Geen zwarte doos die op grote 
afstanden goedkoop en veilig boodschappen repeteert. Maar Millikan kan 
wel Jewett een paar van zijn beste studenten uitlenen die bij Bell in een goed 
geoutilleerd laboratorium terechtkomen. Op dit punt raakt de natuurkunde 
van Millikan voor een deel verbonden met het lot van Bell, dat weer voor een 
deel verbonden is met de kans die de tentoonstelling in San Francisco biedt, 
volgens de keten van vertalingen die we boven hebben gezien. Via een serie 
lichte verschuivingen zijn elektronen, Bell, Millikan en de continentale lijn 
dichter bij elkaar dan tevoren. Maar het is nog steeds louter een losse verza 
meling. De leiding van de Bell Company beseft misschien al gauw dat de 
fundamentele natuurkunde goed is voor natuurkundigen maar niet voor 
zakenlieden; de elektronen zouden bij een te hoge spanning wel eens niet van 
de ene naar de volgende elektrode van de nieuwe triodes kunnen springen en 
het vacuüm met een blauwe waas vullen; dar: vindt de directie een transcon 
tinentale lijn misschien minder belangrijk. 
Deze losse verzameling wordt getransformeerd wanneer Arnold, een van de 
gerekruteerde natuurkundigen, een door een andere uitvinder geoctrooieer 
de triode transformeert. In een zeer sterk vacuum veroorzaakt de minste 
trilling aan de ene kant, zelfs bij zeer hoge spanning, een sterke trilling aan de 
andere kant. Er wordt dan een nieuw object gecreëerd via nieuwe proeven in 
het nieuw geopende laboratorium: elektronen die signalen enorm verster 
ken. Deze nieuwe elektronische repeteerder wordt al snel door het collectie 
ve werk van Ma Bell in een zwarte doos getransformeerd en als een ingebur 
gerd apparaat op zes plaatsen langs de 5500 kilometer lange kabel over het 
continent geïnstalleerd. In 1914 wordt de transcontinentale lijn, die onmoge 
lijk was met de oude repeteerder, gerealiseerd. Alexander Bell belt Mr Wat 
son, die niet meer beneden zit maar duizenden kilometers verwijderd. De 
Bell Company kan zich nu over het hele werelddeel verspreiden: consumen 
ten die voorheen niet de minste interesse toonden voor een telefoongesprek 
met de andere kust, bellen nu dagelijks, gaan door het netwerk van Bell en 
dragen bij tot de verspreiding ervan - zoals de vijfde vertaling al aangaf. 
Maar ook de grenzen van de natuurkunde zijn getransformeerd, verschoven 
van een paar bescheiden laboratoria aan de universiteiten tot vele goed geou 
tilleerde laboratoria in de industrie; van toen af wachtte veel studenten een 
carrière in de industriële natuurkunde. En Millikan? Ook hij is veranderd, 
want veel zaken die in zijn laboratorium voor het eerst zijn gevonden, zijn nu 
een ingeburgerd onderdeel van telefoonlijnen, wat zijn laboratorium een 
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enorme uitbreiding heeft bezorgd. Er is nog iets anders veranderd. De elek 
tronen. De lijst acties die hun wezen bepaalde werd veel langer toen al deze 
laboratoria ze aan nieuwe en onverwachte proeven onderwierpen. Getemde 
elektronen moesten een rol gaan spelen in een gecompliceerd bondgenoot 
schap waardoor de Bell Company kon zegevieren over haar rivalen. Uitein 
delijk is iedere acteur in deze kleine geschiedenis een stukje van zijn gewone 
weg afgevoerd en gedwongen te veranderen vanwege de nieuwe bondge 
nootschappen die hem werden opgelegd. 
Wij leken, die ver af staan van de dagelijkse praktijk van de wetenschap en de 
langzame opbouw van artefacten, hebben geen idee van de veelzijdigheid 
van de bondgenootschappen die wetenschappers b~eid zijn te sluiten. Wij 
houden ons aan keurige, duidelijke grenzen waardoor 'irrelevante' elemen 
ten worden buitengesloten: elektronen hebben niets te maken met de 
zakenwereld; microben in laboratoria hebben niets te maken met boerderijen 
en vee; Carnots thermodynamica is oneindig ver verwijderd van onderzee 
boten. En we hebben gelijk. Eerst is er een enorm verschil tussen deze ele 
menten; aanvankelijk zijn ze inderdaad irrelevant. Maar 'relevantie' kan, net 
als alle andere dingen, worden gemaakt. Hoe? Door de reeks vertalingen die 
ik heb beschreven. Op het moment dat Jewett Millikan erbij haalt, zijn de 
elektronen nog te zwak om gemakkelijk in verband te worden gebracht met 
Ma Bell. Ten slotte geven ze Alexander Bells opdracht door aan Mr Watson 
in de door Arnold ontworpen triode. Misschien dachten de kleinere bedrij 
ven dat Ma Bell hen nooit zou verslaan omdat het eenvoudigweg onmoge 
lijk was een transcontinentale lijn aan te leggen. Maar ze vergaten de elektro 
nen. Door de elektronen, Millikan en zijn studenten en een nieuw laborato 
rium aan de lijst van bondgenoten toe te voegen wijzigt Ma Bell het machtse 
venwicht. Waar ze zwak was, over lange afstanden, is ze nu sterker dan wie 
ook. 
We vinden het altijd belangrijk om de aard van de bondgenootschappen te 
bepalen: zijn de elementen menselijk of niet-menselijk? Zijn ze technisch of 
wetenschappelijk? Zijn ze objectief of subjectief? Terwijl de enige vraag die 
er echt toe doet is: is dit nieuwe verbond zwakker of sterker da 11. dat. Toen 
Pasteur zijn onderzoek begon had diergeneeskunde niets te maken met de 
biologie die in laboratoria werd bedreven. Dit betekent niet dat dit verband 
niet kan worden gelegd. Door een lange lijst van bondgenoten krijgt de 
kleine bacil, verzwakt door de kweek, plotseling iets te maken met de belan 
gen van boeren. Dit doet het machtsevenwicht zelfs definitief naar de andere 
kant doorslaan. De dierenartsen moeten, met al hun wetenschap, toch door 
Pasteurs laboratorium en zijn vaccin overnemen als een onaantastbare zwar- 
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te doos. Hij is onmisbaar geworden. Het welslagen van de strategieën uit 
Deel A is volkomen afhankelijk van de nieuwe onverwachte bondgenoten 
die relevant zijn gemaakt. 
Het gevolg van deze gedurfde manoeuvres waarbij nieuw gevormde acteurs 
(microben, elektronen) voor onze menselijke aangelegenheden worden ge 
worven, is dat je ze onmogelijk kunt tegengaan beha! ve door deze 'techni 
sche details' aan te pakken. Net als bij de in Hoofdstuk 1 beschreven bewij 
zenwedloop, is het als je eenmaal begonnen bent onmogelijk de harde kern te 
omzeilen, want die maakt het verschil uit. De kleine telefoonmaatschappijen 
die door Bell werden uitgeschakeld, konden geen stand houden zonder voor 
hen onbetaalbare laboratoria te bouwen om de natuurkunde en de elektronen 
naar hun eigen kamp te halen. De laboratoria uit Hoofdstuk 2 vormen nu de 
kern van deze strategieën waardoor nieuwe acteurs die een enorme reserve 
aan krachten vertegenwoordigen, worden gemobiliseerd. De woordvoer 
ders die namens nieuwe en onzichtbare acteurs kunnen spreken zijn nu de 
spil van het machtsevenwicht: een nieuw kenmerk van elektronen, één graad 
wanner in het kweekmedium, en de hele verza:nelde menigte valt uiteen of 
wordt definitief onderling verbonden. 
De intieme details van een duistere wetenschap kunnen een slagveld worden, 
zoals een tot dan toe bescheiden dorpje het toneel van de slag bij Waterloo 
werd. Zo heerste er aan het begin van de negentiende eeuw in Edinburgh 
ergernis onder de opkomende middenklasse over de maatschappelijke supe 
rioriteit van de hoge klassen. 18 Volgens de bovenstaande strategie zochten ze 
naar onverwachte bondgenoten teneinde deze s.tuatie om te keren. Ze zoch 
ten steun bij een stroming in de hersenwetenschap, genaamd frenologie, 
waarin bijna iedereen de eigenschappen van mensen kon aflezen aan de bob 
bels op hun schedels en de vorm van hun gelaat. Dit gebruik van schedelken 
merken dreigde de Schotse klassenstructuur ingrijpend te veranderen, zoals 
de hygiënisten deden met de microben (p. 150). Om iemands morele waarde 
te bepalen werd niet meer gevraagd: wie zijn de ouders? Hoe oud is zijn 
afstamming? Hoeveel bezit hij? Maar alleen: drukt de vorm van zijn schedel 
deugd en eerlijkheid uit? Door zich te verbinden met de frenologie kon de 
middenklasse haar positie ten opzichte van de eerst niet in hersenwetenschap 
geïnteresseerde hoogste klasse veranderen door iedereen in nieuwe relevante 
groepen te herschikken. Om hersenspecialisten te weerstaan moesten andere 
hersenwetenschappers zich volledig met de zaak verbinden. Zo ontstond een 
controverse, niet over maatschappelijke klassen maar over neurologie. Toen 
de controverse heviger werd verschoof de discussie binnen de hersenweten 
schap; ze verschoof letterlijk binnen de hersenen. Er werden atlassen ge- 
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drukt, schedels geopend, ontledingen verricht om erachter te komen of de 
inwendige structuur van de hersenen kon worden voorspeld op grond van 
de uitwendige vorm van de schedel, zoals de frenologen beweerden. Net als 
de dissidenten uit Hoofdstuk 2 testten de nieuw gerekruteerde hersenweten 
schappers de verbanden die de frenologen hadden gelegd. Hoe meer ze test 
ten hoe dieper ze de hersenen binnen werden gevoerd en ze spanden hun 
ogen in om te zien ofbijvoorbeeld het cerebellum verbonden was met de rest 
van het lichaam. Terwijl de opposanten de reeks vertalingen doorliepen 
kwamen ze uiteindelijk terecht in het cerebellum; en wel omdat dit de zwak 
ke schakel bleek te zijn. 

- 
MACHINATIES VAN KRACHTEN 
Geïnteresseerde groepen kunnen daarom in het gareel worden gehou 

den omdat ze, een serie vertalingen doorlopend, uiteindelijk worden gepakt 
door een volslagen nieuw element dat zelf zo stevig gekoppeld is dat niets het 
kan losmaken. Zonder precies te begrijpen hoe het allemaal mogelijk is gaan 
mensen transcontinentale telefoongesprekken voeren, fotograferen, hun 
katten en kinderen laten inenten en in frenologie geloven. Daarmee is het 
dilemma van de feitenbouwer opgelost, want al deze mensen zijn bereid bij 
te dragen aan de verdere verspreiding van al deze zwarte dozen. Er ontstaat 
echter een nieuw en groter probleem, veroorzaakt door het succes van alle 
boven besproken voorbeelden. Hoe kunnen deze nieuwe en onverwachte 
bondgenoten die erbij zijn gehaald om de eerste groepen in het gareel te 
houden, zelf weer in het gareel worden gehouden? Zijn ze niet de zoveelste 
provisorische losse verzameling van hulpjes, die zo ontbonden kan worden? 
Kan de fles met het vaccin van Pasteur niet gemakkelijk bedorven worden? 
Waarom zouden de nieuwe prototypen van trioden niet na een paar uur uit 
geschakeld zijn? Stel dat het cerebellum een vormeloze brij van hersenweef 
sel blijkt te zijn? Van de dieselmotor weten we hoe onbetrouwbaar die is; het 
kost meer tijd om de fouten uit deze motor te halen dan uit de Eagle-compu 
ter. Hoe moeten die chaotische verzamelingen zo'n sluitend geheel worden 
dat het de geworven groepen voor langere tijd kan samenbinden? Machia 
velli wist maar al te goed dat de bondgenootschappen tussen stad en kroon 
veranderlijk en onzeker waren. Maar we hebben het nu over veel verander 
lijker en onzekerder bondgenootschappen, tussen hersenen, microben, elek 
tronen en brandstoffen. Als er geen manier bestaat om de nieuwe bondgeno 
ten betrouwbaarder te maken dan de oudere, is het hele project vergeefs en 
zullen beweringen verschrompelen tot één enkele plaats en één enkel mo 
ment. 
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_ We vinden het antwoord zo vanzelfsprekend dat we niet meer zien hoe een 
voudig en origineel het is. Het eenvoudigste middel om de losse verzameling 
van bondgenoten te veranderen in iets dat zich als één geheel gedraagt, is de 
verzamelde krachten met elkaar te verbinden, dat wil zeggen, een machine te 
bouwen. Een machine is, zoals de naam ~l zegt. in de eerste plaats een machi 
natie, een truc, een soort list, waar geleende krachten elkaar in bedwang 
houden zodat geen ervan de groep kan verlaten. Dit is het verschil tussen een 
machine en een stuk gereedschap, één element dat direct in de hand wordt 
gehouden door een man of een vrouw. 19 Hoe handig gereedschap ook is, het 
verandert de heer of mevrouw Ene nooit in de heer of mevrouw Velen! Het 
gaat erom de band tussen de stukken gereedschap en de lichamen te verbre 
ken en de stukken onderling te verbinden. De vijzel is een stuk gereedschap 
in de hand van de vrouw, het maakt haar sterker dan ze met haar handen 
alleen was, want nu kan ze graan vermalen. Maar als je de maalsteen met een 
houten raamwerk verbindt en dat weer met de wieken van een molen die op· 
wind draait, heb je een machine, een windmolen, die de molenaar een verza 
meling krachten in handen geeft die geen mens kan evenaren. 
Het is belangrijk te weten dat de vaardigheden, nodig om van de stamper op 
de molen te komen, precies symmetrisch zijn met de vaardigheden die we in 
Deel A tegenkwamen. Hoe kan de wind worden overgenomen? Hoe kun je 
ervoor zorgen dat de wind iets te maken krijgt met graan en brood? Hoe kan 
zijn kracht zo worden vertaald dat, wat hij ook doet of niet doet, het graan 
goed wordt gemalen? We kunnen net als in Deel A de woorden vertaling en 
interesse gebruiken, want het is niet moeilijker of makkelijker een groep te 
interesseren voor de produktie van een vaccin dan de wind te interesseren 
voor de produktie van brood. In beide gevallen moeten permanent ingewik 
kelde onderhandelingen worden gevoerd zodat de provisorische bondgeno 
ten het bondgenootschap niet verbreken. 
Zo kunnen de verzamelde groepen boeren, zoals ik heb laten zien, hun inte 
resse verliezen. En de wind, wat kan die doen? De windmolen wegblazen en 
de wieken afrukken. Wat moet de technicus doen om de wind in zijn systeem 
van bondgenootschappen te houden, ondank, het feit dat hij van richting en 
kracht verandert? Hij moet onderhandelen. Hij moet een machine maken die 
openstaat voor de wind en toch immuun is voor de kwalijke gevolgen ervan. 
Dat lukt door de band tussen het wiekmechanisme en de toren waaraan de 
wieken zijn bevestigd te verbreken. De top van de molen kan nu om zijn as 
draaien. Daar moet natuurlijk een prijs voor worden betaald, want nu zijn er 
meer assen en is er een ingewikkeld stelsel van raderen nodig, maar de wind 
is veranderd in een betrouwbare bondgenoot. Hoeveel de wind ook draait, 
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wat de wind ook wil, de hele windmolen zal zich gedragen als één stuk en 
niet uiteenvallen ondanks/dankzij het grotere aan.cal samenstellende delen. 
Wat gebeurt er met de mensen die zich rond de molenaar hebben verzameld? 
Ook zij zijn definitief in de molen 'geïnteresseerd'. Wat ze ook willen, hoe 
handig ze ook waren met de vijzel, ze kunnen niet om de molen heen. Zo 
worden ze in het gareel gehouden, precies zoals de wind. 20 Als de wind de 
molen had afgetopt, hadden ze de molenaar de rug kunnen toekeren en hun 
gewone weg kunnen volgen. Nu de top van de molen draait, dankzij een 
ingewikkeld geheel van bouten en moeren, kunnen ze niet tegen de molen 
op. Het is een slimme machinatie, nietwaar, en dankzij die machinatie is de 
molen een verplichte halte voor de mensen, voor het graan en voor de wind 
geworden. En als deze draaiende windmolens dit niet alleen kunnen bewerk 
stelligen, kun je bij wet verbieden thuis graan te malen. En als de nieuwe wet 
niet direct helpt, gebruik dan mode of smaak, alles waardoor mensen aan de 
molen wennen en hun stampers vergeten. Ik zei al dat de bondgenootschap 
pen 'machiavellistisch' waren! 
Toch is het moeilijk in te zien hoe een grote hoeveelheid krachten met be 
trekkelijk eenvoudige machinaties als windmolens in het gareel gehouden 
kunnen worden. Eén probleem wordt duidelijk: het rekruteren en onder 
houden van bondgenoten vraagt om een steeds ingewikkelder machine. 
Zelfs de beste mecanicien zal het moeilijk vinden de machine af te stel 
len - de wind te bedwingen, de wieken te herstellen, de wet te stel 
len - zodat alle bondgenoten tevreden blijven. Naarmate de machines com 
plexer worden gaat het er alleen nog maar om wie/wat het het eerst begeeft. 
Het zou beter zijn als de verzamelde krachten elkaar in bedwang konden 
houden door voor elkaar de rol van mecanicien te spelen; als dat mogelijk 
was kon de mecanicien zich terugtrekken en toch profiteren van de collectie 
ve inspanningen van alle verzamelde elementen, die allemaal met een ander 
samenspanden om het doel van de mecanicien te verwezenlijken. Dit zou 
betekenen dat de verzamelde krachten in de praktijk uit zichzelf zouden 
bewegen! Op het eerste gezicht is dit een absurd idee, want het zou betekenen 
dat niet-menselijke elementen de rol van inspecteur, opzichter, controleur, 
en verslaggever zouden spelen om de verzamelde krachten in het gareel te 
houden. Het zou een nieuwe grensvervaging inhouden, de uitbreiding van 
sociale bezigheden naar de natuur. 
We zijn al zo gewend aan deze oplossing, dat we ons amper kunnen voorstel 
len hoe origineel de strategieën die automaten opleverden, waren. In de eerdere 
stoommachine van Newcomen bijvoorbeeld volgde de zuiger de condense 
rende stoom, gestuwd door de atmosferische druk, die daarmee werd ge- 
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dwongen kracht te geven aan de pomp die water oppompte waar de kolen 
mijn mee volliep, zodat de gang onbruikbaar werd ... 21 Er werd een lange 
reeks verbintenissen, zoals besproken in Deel A, opgesteld die het lot van 
kolenmijnen via de stoommachine verbond met de druk van de atmosfeer. 
Het punt is hier dat, op het moment dat de zuiger het laagste punt van de 
cylinder bereikte, een nieuwe stoomstoot moest worden ingebracht via een 
klep die geopend werd door een arbeider die deze vervolgens weer sloot op 
het moment dat de zuiger het hoogste punt van zijn slag bereikte. Maar 
waarom zou je het openen en sluiten van de klep overlaten aan een vermoei 
de, onderbetaalde en onbetrouwbare arbeider, wanneer de zuiger op en neer 
beweegt enje de zuiger de opdracht kunt laten geven aan de klep wanneer hij 
open en dicht moet gaan? De mecanicien die met behulp van een kruk de 
zuiger met de klep verbond, transformeerde de zuiger in een zelfcontrole 
rend object - het verhaal wil dat hij een vermoeide, luie jongen was. De 
zuiger is betrouwbaarder dan de jongen want via de kruk heeft de zuiger er 
direct belang bij dat de stoom op het juiste moment binnenstroomt. Hij heeft 
er zeker een directer belang bij dan een mens. Een automatisme is geboren, 
een van de eerste in een lange reeks. 
De vaardigheid van de technicus hangt a: van zijn vermogen het aantal trucs 
dat ieder element belang doet hebben bt het functioneren van de andere, te 
vermeerderen. Deze elementen kunnen vrij gekozen worden uit menselijke 
en niet-menselijke acteurs. 22 In de Britse katoenindustrie was een arbeider zo 
met de machine verbonden dat ieder gebrek aan aandacht niet leidde tot een 
eindprodukt met een klein gebrek dat kon worden verheeld, maar tot een 
enorme en in het oog springende afwijking, waardoor hij minder stukloon 
kreeg. In dit geval wordt een deel van de machine gebruikt om de arbeider te 
controleren. Het loon, het opsporen van fouten, de arbeider en de katoen 
spinmachine waren met elkaar verbonden om het geheel te veranderen in een 
soepel werkende automaat. De verzameling chaotische en onbetrouwbare 
bondgenoten wordt zo geleidelijk aan omgezet in iets dat veel weg heeft van 
een georganiseerd geheel. Als een dergelijke samenhang eenmaal is bereikt 
hebben we een zwarte doos. 
Tot nu toe heb ik deze term te veel en te gemakkelijk gebruikt voor vast 
staande feiten en onproblematische objecten. Ik kon de term pas goed defi 
niëren na de bestudering van de laatste machinaties die een verzameling 
krachten veranderen in een geheel dat vervolgens kan worden gebruikt om 
het gedrag van de geworven groepen te sturen. Pas als dit kan worden ver 
anderd in een automaat, vormen de elementen die de feitenbouwer in tijd en 
ruimte wil verspreiden een zwarte doos Daarvoor gedraagt het zich niet als 
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geheel en kan het ontbonden, ontmanteld, heroverwogen en opnieuw be 
sproken en toegeëigend worden. De Kodakcamera bestaat uit stukjes en 
beetjes, hout, staal, coating, celluloid. De semiprofessionele fotografen in 
die tijd openen hun camera en zorgen zelf voor de coating en het ontwikke 
len, ze maken hun eigen papier. Voor iedere nieuwe foto wordt het object uit 
elkaar gehaald, zodat het niet één versterking is maar een hele hoop verster 
kingen waaruit anderen kunnen plunderen. De nieuwe automatische Kodak 
kan niet geopend worden zonder dat er iets mis gaat. Hij bestaat uit veel 
meer onderdelen en wordt verhandeld via een veel ingewikkelder commer 
cieel netwerk, maar hij gedraagt zich als één geheel. Voor de pas overtuigde 
gebruiker is het één object, hoeveel onderdelen er ook in zitten en hoe inge 
wikkeld het verkoopsysteem van de Eastman Company ook in elkaar zit. 
Het is dus niet eenvoudigweg een kwestie van het aantal bondgenoten. Maar 
door het automatisme gaat een groot aantal elementen als één geheel werken 
en Eastman profiteert daarvan. Veel elementen die als één geheel gaan 
werken, noem ik een zwarte doos. 
Het is nu te begrijpen waarom er vanaf het begin van dit boek geen onder 
scheid is gemaakt tussen een 'wetenschappelijk' feit en een 'technisch' feit of 
artefact. Deze verdeling, die weliswaar traditioneel en gemakkelijk is, door 
snijdt op kunstmatige wijze de vraag welke bondgenootschappen je moet 
sluiten om tegen controversen opgewassen te zijn. Het probleem van de 
bouwer van een 'feit' is gelijk aan dat van de bouwer van 'objecten': hoe 
anderen te overtuigen, hoe hun gedrag te sturen, hoe voldoende versterkin 
gen op één plaats te verzamelen, hoe de bewering of het object over ruimte 
en tijd te laten verspreiden. In beide gevallen zijn het anderen die de macht 
hebben de bewering of het object te transformeren tot een duurzaam geheel. 
Zoals we al eerder zagen (Hoofdstuk 2) wordt een onomstreden feit zo snel 
mogelijk teruggevoerd naar de andere laboratoria. Maar de enige manier 
waarop nieuwe, onomstreden feiten kunnen worden teruggevoerd, de enige 
manier waarop een heel vaststaand wetenschappelijk terrein kan worden ge 
mobiliseerd op andere terreinen, is het te veranderen in een automaat, een 
machine, het zoveelste stuk apparatuur in een laboratorium, een zwarte 
doos. Techniek en wetenschappen zijn zozeer één dat ik terecht, zij het infor 
meel, de term zwarte doos gebruikte als omschrijving van hun uitkomst. 
Maar hoewel we geen onderscheid kunnen maken tussen wetenschap en 
techniek, kunnen we in het proces van bondgenoten rekruteren en sturen 
wel twee momenten ontdekken die het de lezer mogelijk maken zich meer te 
houden aan de heersende mening door een zeker verschil tussen 'weten 
schap' en 'technologie' te handhaven. Het eerste moment is wanneer er nieu- 
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we en onverwachte bondgenoten worden gerekruteerd - en dit komt het 
vaakst voor in laboratorie, in wetenschappelijke en technische literatuur en 
bij verhitte discussies; het tweede moment is wanneer alle opgetrommelde 
versterkingen als één ondeelbaar geheel gaan werken - en dit komt vaker 
voor bij motoren, machines en apparaten .. '\Is we wetenschappers en techni 
ci willen schaduwen bij het opbouwen van hun tere en veelzijdige bondge 
nootschappen is dit het enige onderscheid dat gemaakt kan worden tussen 
'wetenschappen' en 'techniek'. 

DEEL C 

VERSPREIDINGSMODEL VERSUS VERTALINGSMOOEL 
De taak van de feitenbouwers is nu duidelijk: er is een verzameling 

strategieën voor het werven en interesseren van menselijke acteurs, en er is 
een tweede verzameling voor het werven en interesseren van niet-menselijke 
acteurs die de eersten moeten vasthouden. Wanneer deze strategieën slagen 
wordt het gebouwde feit onmisbaar; het is een verplichte halte voor iedereen 
met interesses. Van een paar hulpeloze mensen die enkele zwakke punten 
bezetten worden het uiteindelijk mensen die bolwerken in hun macht heb 
ben. Iedereen neemt vrolijk de beweringen of prototypen van de succesvolle 
opposant over met als gevolg dat de beweringen vaststaande feiten, en pro 
totypen gewone gebruiksartikelen worden. Doordat nog iemand de bewe 
ring gelooft, het produkt koopt, het argument overneemt in nog een artikel 
of handboek en de zwarte doos in nog een motor inbouwt, verspreiden al 
deze zaken zich door ruimte en tijd. 
Als alles goed gaat, krijgt het er alle schijn van dat de zwarte dozen moeite 
loos door de ruimte glijden dankzij hun eigen impuls, dat ze duurzaam wor 
den dankzij hun eigen innerlijke kracht. En ten slotte, als alles echt goed gaat, 
lijkt het dat feiten en machines zich door geesten, fabrieken en huishoudens 
verspreiden en slechts worden afgeremd in een paar verafgelegen landen en 
door een paar sufkoppen. Succes in het bouwen van zwarte dozen heeft te 
vens het vreemde gevolg dat de volgende UFO's worden geproduceerd: de 
'onomkeerbare vooruitgang van de wetenschap', de 'onweerstaanbare 
macht van de technologie', die nog geheimzinniger zijn dan vliegende scho 
tels die zonder brandstof door de ruimte zweven en eeuwig blijven bestaan 
zonder te verouderen of te rotten! Is dit een vreemd gevolg? Niet voor ons, 
want ieder hoofdstuk heeft ons geleerd de gapende kloof tussen voltooide. 
wetenschap en wetenschap in wording te herkennen. Onze oude vriend· 
Janus spreekt weer eens twee talen tegelijk: de rechterkant spreekt over !1og 


