
De invloed die wetenschap en technologie op onze __ 0 !,Ll.tóefenen en 
de autoriteit die zij genieten zijn immens, maar hoe wetenschap in haar werk 
gaat wordt nog altijd slecht begrepen. De gangbare opvatting over wetenschap 
heeft d~ Îaatste jaren door het werk van verschillende filosofen, sociologe~-en- · 
wetenschapshistorici nogal wat verandering ondergaan. In dit boek bespreekt 
Bruno Latour deze moderne benaderingen; hij verenigt ze tot een levendige 
en interessante analyse van het verschijnsel wetenschap en betoogt dat de 
sociale context en de technische inhoud beide essentieel zijn om het weten 
schappelijk bedrijf te kunnen begrijpen. 
Aangezien Latour meent dat de wetenschap alleen via de praktijk kan wor 
den begrepen, behandelt hij in dit boek wetenschap in actie: de rol die de 
wetenschappelijke tijdschriften spelen, het werk van de laboratoria, de institu 
tionele plaats van de wetenschap in de moderne maatschappij en de manier 
waarop uitvindingen en ontdekkingen geaccepteerd raken. Vanuit dit per 
spectief ontwikkelt hij een analyse van het verschijnsel wetenschap als het bou 
wen van netwerken. En bovenal laat Latour zien hoe een levendig en realis 
tisch beeld van wetenschap 'in de maak' niet alleen onze opvattingen over de 
natuurwetenschappen verandert maar ook die over de sociale wetenschappen 
en over de kennissociologie in het algemeen. 

Dit stimulerende boek maakt gebruik van talloze voorbeelden uit het gehele 
spectrum van de wetenschappen. Het zal iedereen interesseren die belangstel 
ling heeft voor wetenschap en het wetenschappelijk bedrijf, of dat nu een filo 
sofische, een sociologische of een historische belangstelling is. 

Bruno Latour doceert sociologie aan de École Nationale Supérieure des 
Mines, een technische hogeschool in Parijs. Hij is van huis uit filosoof en antro 
poloog, en publiceerde eerder Les Microbes en, samen met Steve Wool~r, 
Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. 

'Wetenschap in actie' is het belangrijkste boek over wetenschap dat de laat 
ste tien jaar is verschenen. Het is een rijk theoretisch werk, vol verrassende 
wendingen en gelardeerd met prachtige voorbeelden. Maar het fraaiste eraan is 
het feit dat het boek met zoveel humor is geschreven. In dat opzichiI; het boek 
volstrekt onvergelijkbaar met het saaie geleerdenproza dat hdt moderne 
wetenschapsonderzoek zo vaak kenmerkt.' 

LOUIS BOON - DE VOLKSKRANT 
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HOOFDSTUK III 

MACHINES 
INLEIDING: 

HET DILEMMA VAN DE FEITENBOUWER 
In het eerste deel van dit boek hebben we geleerd door de technowe 

tenschap te reizen zonder ons door de technische literatuur of de laboratoria 
te laten intimideren. Als een controverse hoog oploopt, weten we wat we 
aan moeten met de opeenstapeling van verhandelingen en hoe we ons moe 
ten oriënteren in de laboratoria achter de verhandelingen. Maar om deze 
kennis te bemachtigen moesten we een prijs betalen die kan worden samen 
gevat als de drie methodologische regels die ik heb beschreven: eerst moes 
ten we iedere discussie of mening over de manier waarop wetenschap wordt 
gemaakt opschorten en wetenschappers in actie volgen; vervolgens moesten 
we iedere beslissing over de subjectiviteit of objectiviteit van een uitspraak 
op grond van de bestudering van die uitspraak alleen opschorten en de boch 
tige geschiedenis ervan volgen, waarbij ze van hand tot hand ging en ieder 
een er iets aan veranderde, haar meer tot een feit of een artefact maakte; ten 
slotte moesten we aanvaarden dat de Natuur niet volstond als belangrijkste 
verklaring voor het feit dat een controverse beslecht was en de heterogene 
lijst van versterkingen en bondgenoten tellen die de wetenschappers verza 
melden om een afwijkende mening uit te sluiten. 
Het beeld dat een dergelijke methode van de technowetenschap geeft is dat 
van een zwakke retoriek die met de tijd sterker wordt als er meer laboratoria 
worden uitgerust, artikelen gepubliceerd en nieuwe versterkingen ingezet in 
steeds verhittere controversen. Lezers, schrijvers en collega's zijn gedwon 
gen ofwel op te geven, ofwel stellingen aan te nemen ofwel deze te bekritise 
ren door het laboratorium weer helemaal door te worstelen. Deze drie mo 
gelijke uitkomsten kunnen veel. gedetailleerder worden onderzocht door 
meer studie te verrichten naar de wetenschappelijke literatuur en laborato 
ria. 1 Maar hoe nodig ook, dit zou geen oplossing zijn voor een van de belang 
rijkste beperkingen uit het eerste deel van dit boek: dissidenten zijn maar 
zelden zozeer in een confrontatie verwikkeld dat, als de rest gelijk blijft, 
degene met het grootste laboratorium of het beste artikel de winnaar is. Voor 
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de duidelijkheid ben ik met de bovenstaande drie uitkomsten begonnen, als 
of technowetenschap een soort bokswedstrijd is. In de praktijk is er nog een 
vierde, veel gebruikelijker uitkomst: als de rest niet gelijk blijft, is het mo 
gelijk met vele andere versterkingen dan artikelen en laboratoria te winnen. 
Zo is het mogelijk nooit een dissident of een geïnteresseerde tegen te komen, 
enje nooit te hoeven neerleggen bij de superieure kracht van anderen. Met 
andere woorden de sterkere retoriek van de wetenschap krijgt pas kracht als 
er eerst vele bolwerken zijn veroverd. 
Om een indruk te krijgen van dit voorbereidende ~erk moeten we te~ug 
denken aan ons eerste principe: het lot van een uitspraak hangt af van het 
gedrag van anderen. U kunt wel de beslissende verhandeling hebben ge 
schreven waarin u bewijst dat de aarde hol is en de maan uit Zwitserse kaas 
bestaat, maar deze verhandeling wordt niet beslissend als anderen haar niet 
overnemen en als een vanzelfsprekend feit gaan gebruiken. U hebt hen nodig 
om uw verhandeling beslissend te maken. Als ze u uitlachen, als ze onver 
schillig blijven, als ze het met een schouderophalen afdoen, is dat het einde 
van uw artikel. Een uitspraak loopt dus altijd gevaar, net als de bal bij rugby. 
Als geen enkele speler hem oppakt, blijft hij gewoon op het gras liggen. Hem 
weer in beweging te krijgen vraagt om actie, om iemand die hem oppakt en 
gooit; maar de worp hangt weer af van de vechtlust, snelheid, behendigheid 
of tactiek van de anderen. Op elk punt kan de baan van de bal door het andere 
team - dat hier de rol van de dissidenten speelt - worden onderbroken, ver 
anderd of afgebogen en door de spelers van het eigen team worden onder- , 
broken, veranderd of afgebogen. De totale beweging van de bal, van een 
uitspraak, van een artefact zal tot op zekere hoogte afhangen van je eigen 
acties, maar nog veel meer van die van een menigte waarop je weinig invloed 
hebt. Het construeren van feiten is dus net als een spel rugby een collectief 
proces. 
Iedere schakel in de keten van individuen die nodig zijn om de zwarte doos 
door te geven, kan op allerlei manieren handelen: de betreffende mensen 
kunnen de doos gewoon terzijde schuiven, de modaliteiten die ermee ge 
paard gaan veranderen, de uitspraak wijzigen, of zich deze toeëigenen en in 
een geheel andere context plaatsen. Ze zijn geen geleiders of halfgeleiders 
maar multi-geleiders, en nog onvoorspelbaar ook. Om te begrijpen wat het 
is om een feit vast te stellen, moet u zich een keten ~oorstellen van de duizen 
den mensen die nodig zijn om de eerste uitspraak in een zwarte doos te ver 
anderen, waarbij niet te voorspellen valt of iemand de uitspraak zal doorge 
ven, aanpassen, veranderen of in een artefact omzetten. Hoe kun je het lot 
van een uitspraak beheersen als het de uitkomst is van het gedrag van al deze 
onbetrouwbare bondgenoten? 
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Dit probleem is des te groter omdat alle acteurs iets met de zwarte doos doen. 
Zelfs in het beste geval geven ze haar niet gewoon door, maar voegen eigen 
elementen toe door de argumentatie te wijzigen, te versterken en in nieuwe 
contexten te plaatsen. De vergelijking met het rugbyspel gaat al snel mank 
want afgezien van een paar krassen blijft de bal gelijk, terwijl het object in dit 
technowetenschapsspel ook wel van hand tot hand gaat, maar daarbij ver 
andert. Het wordt niet alleen collectief doorgegeven onder de acteurs, maar 
ook collectief door hen samengesteld. Deze collectieve daad roept nog twee 
vragen op. Wie is er verantwoordelijk voor het spel? Welk object wordt er 
doorgegeven? 
Het probleem van de feitenbouwer kan worden verduidelijkt aan de hand 
van een voorbeeld. Diesel staat bekend als de vader van de dieselmotor. 2 Dit 
vaderschap is echter minder direct dan dat van Zeus, die Athene uit zijn 
hoofd baarde. De motor ontstond niet op een ochtend uit Diesels geest. Wat 
ontstond was een idee voor een volmaakte motor die volgens de thermody 
namische principes van Carnot zou werken. In deze motor zou de ontsteking 
plaatsvinden zonder dat de temperatuur steeg, een paradox die Diesel oplos 
te door nieuwe manieren te bedenken voor de brandstofinjectie en de ver 
branding. Op dit punt in het verhaal beschikken we over een boek dat hij 
publiceerde en een octrooi dat hij aanvroeg; kortom, we beschikken over een 
papieren wereld die vergelijkbaar is met de werelden die we eerder bestu 
deerden. Enkele critici, onder wie Lord Kelvin, waren overtuigd, maar an 
deren achtten het idee onuitvoerbaar. 
Diesel staat nu voor een probleem. Hij heeft anderen nodig om het tweedi 
mensionale project en het octrooi om te zetten in een driedimensionaal, 
werkend prototype. Hij zoekt enkele bedrijven die machines bou 
wen - Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, bekend als MAN, en 
Krupp - en interesse hebben, omdat ze uit zijn op meer rendement en op de 
veelzijdigheid van een volmaakte Carnot-machine, want het rendement van 
de stoommachine uit de jaren negentig van de vorige eeuw was bedroevend 
laag. Zoals we zullen zien heeft de werkelijkheid, net als objectiviteit, vele 
nuances en is ze totaal afhankelijk van het aantal met de bewering verbonden 
elementen. Vier jaar lang probeerde Diesel één motor aan het werk te krij 
gen, daarin bijgestaan door enkele technici en machinale gereedschappen van 
MAN. De realisering van de motor was mogelijk door de werkplaats uit te 
rusten met alle beschikbare versterkingen, net als een laboratorium. De vaar 
digheid en het gereedschap voor het maken van zuigers en kleppen waren het 
resultaat van dertig jaar praktijkervaring bij MAN en waren zonder meer be 
schikbaar. Al gauw bleek de kwestie van de brandstofverbranding ingewik- 
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kelder te zijn want lucht en brandstof moeten in een fractie van een seconde 
worden vermengd. Een oplossing was het injecteren van samengeperste 
lucht, maar hiervoor waren grote pompen en extra cylinders voor de lucht 
nodig; de motor werd log en duur, en kon niet concurreren met kleine veel 
zijdige wendbare motoren. Doordat Diesel het ontwerp van de motor vele 
malen herzag week hij af van het oorspronkelijke octrooi en de principes die 
hij in zijn boek uiteen had gezet. 
Het aantal elementen, verbonden met Diesels motor, neemt nu toe. Eerst 
hadden we Camots thermodynamica plus een boek plus een octrooi plus 
Lord Kelvins bemoedigende commentaar. Nu is dat alles aangevuld met 
MAN plus Krupp plus enkele prototypen plus twee ingenieurs die Diesel hel 
pen plus plaatselijke kennis plus enkele geïnteresseerde bedrijven plus een 
nieuw luchtinjectiesysteem enzovoort. De tweede reeks is veel langer maar 
de volmaakte motor van de eerste is ondertussen veranderd; in het bijzonder 
is men afgestapt van de constante temperatuur. Het is nu een motor met 
constante druk en het kost Diesel moeite om in een nieuwe editie van zijn 
boek de eerste meer 'theoretische' motor te verzoenen met de motor die nu 
langzaam wordt gerealiseerd. 
Maar hoe reëel is reëel? In juni 1897 wordt de motor plechtig aan het publiek 
gepresenteerd. De zorgen van een zwarte-doos bouwer zijn nu van een ande 
re dimensie. Diesel heeft nu anderen nodig die zijn motor veranderen in een 
zwarte doos waarvan over de hele wereld duizenden exemplaren soepel 
draaien als onproblematische onderdelen van fabrieken, schepen en vracht 
wagens. Maar wat gaan die anderen ermee doen? In hoeverre moet het pro 
totype worden getransformeerd voor het wordt getransporteerd van Augs 
burg naar Newcastle, Parijs of Chicago? Eerst denkt Diesel dat het helemaal 
niet hoeft te worden getransformeerd: het werkt. Koopt u de licentie maar, 
betaal het auteursrecht en wij sturen u de blauwdrukken, enkele ingenieurs 
om u te helpen, enkele technici om de motor te onderhouden en als u niet 
tevreden bent krijgt u uw geld terug! In de handen van Diesel is de motor 
precies zo'n gesloten zwarte doos als voor Schally GRF een vaststaand feit was 
dat alleen nog maar çvergenomen hoefde te worden door latere wetenschap 
pelijke artikelen (zie Hoofdstuk 1). 
Maar de firma die de prototypen had gekocht dacht daar anders over. Die 
wilde wel dat de motor geen problemen opleverde, maar hij bleef horten en 
stoten en kapotgaan. De zwarte doos bleef niet gesloten maar ging open en 
moest iedere dag worden gereviseerd door verbaasde monteurs en technici 
die met elkaar ruzieden, precies zoals Schally's lezers als ze zijn GRF wilden 
gebruiken om in hun eigen laboratoria tibia's te verlengen. De licentiehou- 
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ders retourneerden de 'een na de ander hun prototypen aan Diesel en vroegen 
hun geld terug. Diesel ging failliet en kreeg een zenuwinstorting. In 1899 
nam het aantal elementen dat verbonden was met de dieselmotor afin plaats 
van toe. De motor werd minder in plaats van meer reëel net als het GRF van 
Schally. Van een feitelijk artefact werd het, als ik de twee betekenissen tege 
lijk mag gebruiken, een artefactieel artefact, een van die dromen waar de 
geschiedenis van de techniek zo vol van zit. 
Maar een paar technici van MAN bleven aan een nieuw prototype werken. 
Diesel heeft niet meer de leiding over hun acties. Een groot aantal wijzigin 
gen worden uitgevoerd bij één exemplaar dat overdag in een luciferfabriek 
draait en iedere avond wordt gereviseerd. Iedere technicus voegt iets aan het 
ontwerp toe en ontwikkelt het verder. De motor is nog geen zwarte doos, 
maar kan wel via meer exemplaren op meer plaatsen worden gebracht, 
waarbij hij steeds meer wijzigingen ondergaat. Hij wordt van de ene naar de 
ander plaats getransporteerd, zonder dat er een nieuw ontwerp nodig is. 
Rond 1908, als Diesels octrooi vervalt, kan MAN een dieselmotor te koop 
aanbieden als een onproblematische, zij het nieuwe, uitrusting die als één 
stuk techniek kan worden ingebouwd. Ondertussen nemen de licentiehou 
ders die zich eerst uit het project hadden teruggetrokken, het weer op, en 
dragen er het hunne toe bij door motoren voor specifieke doelstellingen te 
ontwerpen. 
Vlak voordat Diesel zelfmoord pleegde door op weg naar Engeland van een 
schip te springen, hadden de dieselmotoren zich eindelijk verspreid; maar 
waren ze Diesels motor nog wel? Sinds het octrooi van 1887 hadden zo veel 
mensen eraan gesleuteld dat zich nu een polemiek ontwikkelde over de vraag 
wie verantwoordelijk was voor de collectieve actie die de motor had verwe 
zenlijkt. Op een bijeenkomst van de Duitse Vereniging van Scheepsbouwers 
in 1912 stelde Diesel dat het oorspronkelijk zijn motor was die eenvoudig 
weg door anderen verder was ontwikkeld. Maar een aantal collega's van 
Diesel betoogde op dezelfde bijeenkomst dat er op zijn hoogst een zwak 
verband bestond tussen de gerealiseerde motor en het vroegere octrooi en 
dat de eer grotendeels toekwam aan de honderden technici die een onuit 
voerbaar idee hadden weten te transformeren in een verkoopbaar produkt. 
Diesel, zo betoogden zij, zou de naamgever kunnen zijn van de collectieve 
actie, maar hij was niet de oorzaak ervan; hij was hoogstens de inspirator, 
niet de drijvende kracht achter zijn motor. 
Hoe moeten we deze bewegende objecten volgen die van hand tot hand gaan 
en daarbij getransformeerd en samengesteld worden door zo veel verschil 
lende acteurs, tot ze een veilig onder de motorkap van een auto verstopte 
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zwarte doos worden die in werking wordt gezet door het omdraaien van een 
sleuteltje door een chauffeur die niets hoeft afte weten van de thermodyna 
mica van Carnot, de kennis van MAN of de zelfmoord v~n Diesel? 
Voor dit soort verhalen wordt traditioneel een serie termen gebruikt. Ten 
eerste, men kan zich voorstellen dat alle dieselmotoren langs één traject lig 
gen dat van idee tot markt verschillende stadia doormaakt. Deze weliswaar 
vaag omschreven stadia krijgen vervolgens ieder een eigen naam. Diesels 
idee van een volmaakte motor heet uitvinding. Maar omdat het idee, zoals 
we zagen, moet worden ontwikkeld tot een werkend prototype, heet dit 
nieuwe stadium ontwikkeling - vandaar de term Onderzoek en Ontwikke 
ling die we in Hoofdstuk 4 zullen tegenkomen. Het volgende stadium waar 
in enkele prototypen worden gemaakt om in duizenden kopieën over de hele 
wereld te worden verkocht, wordt vaak vernieuwing genoemd. 
Maar deze term.en hebben niet veel nut. Diesel had al van het begin af aan een 
volledig idee niet alleen van zijn motor, maar ook van de economische we 
reld waarin deze zou moeten werken, van de manier waarop hij de licenties 
zou verkopen, van de organisatie van het onderzoek en van de bedrijven die 
moesten worden opgezet om hem. te bouwen, In een ander boek ontwierp 
Diesel zelfs het type samenleving, gebaseerd op solidariteit, dat het meest 
geschikt zou zijn voor het soort technische vernieuwingen dat hij wilde in 
voeren. Het onderscheid tussen uitvinding en vernieuwing is dan ook niet zo 
duidelijk. In 1897 dachten de directeur van MAN, Diesel en de eerste inves 
teerders allemaal dat het stadium van de ontwikkeling voorbij was en dat van 
de vernieuwing begonnen, terwijl het nog tien jaar zou duren voor dat sta 
dium werd bereikt en Diesel ondertussen failliet ging. Dit onderscheid tus 
sen stadia ligt dus niet direct vast. Integendeel, onderscheiden maken tussen 
de stadia en deze dwingend opleggen is een van de problemen van de uitvin 
der: is de zwarte doos nu wel echt zwart? Wanneer zullen er geen dissidenten 
meer zijn? Kan ik nu gelovigen en kopers vinden? En ten slotte, het is niet 
eens zeker dat de eerste uitvinding moet worden toegeschreven aan de geest 
van Diesel zelf. Honderden technici zochten tegelijkertijd naar een verbran 
dingsmotor met meer rendement. De eerste intuïtie bestond misschien niet 
in één geest maar in vele geesten. 
Als het begrip stadia nutteloos is, geldt dat eveneens voor het begrip traject. 
Het beschrijft niets want ook dit is weer een van de psoblemen die moeten 
worden opgelost. Diesel beweerde wel dat er één traject was van zijn oor 
spronkelijke octrooi naar de gerealiseerde motoren. Alleen dan kunnen zijn 
octrooien' de oorsprong' zijn. Dit werd echter betwist door honderden tech 
nici die beweerden dat de motor een andere afstamming had. Trouwens, als 
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Diesel zo zeker was van zijn nageslacht, waarom zou hij het dan niet een 
Carnot-motor noemen aangezien het oorspronkelijke idee van Carnot 
kwam? Maar aangezien het oorspronkelijke octrooi nooit heeft gewerkt, 
waarom het dan niet een MAN-motor genoemd, of een luchtinjectiemotor 
met constante druk? Praten over stadia in een traject is kennelijk zoiets als 
plakken van een pastei snijden die uit honderden stukjes vlees bestaat. Ze 
mag dan smakelijk zijn, maar dat heeft niets te maken met de natuurlijke 
anatomie van het dier. Om een andere-metafoor te gebruiken, het gebruik 
van deze termen is te vergelijken met het kijken naar een rugbywedstrijd op 
televisie terwijl er alleen een lichtgevende bal wordt getoond. Dan worden 
alle bewegingen, schijnbewegingen, druk heen en weer rennende spelers 
vervangen door een betekenisloze zigzaggende stip. 
Hoe onbruikbaar deze traditionele termen ook zijn voor de beschrijving van 
het feitenbouwen, ze zijn wel nuttig voor de boekhouding, dat wil zeggen, 
als maatstaf voor de hoeveelheid geld en het aantal mensen die geïnvesteerd 
zijn (zoals we zullen zien in het volgende hoofdstuk). Het te investeren be 
drag neemt van uitvinding tot ontwikkeling en van daar naar vernieuwing en 
verkoop, exponentieel toe, evenals de per stadium te besteden tijd en het 
aantal bij de constructie betrokken mensen. De prijs voor de verspreiding 
'van zwarte dozen door ruimte en tijd is een ongelooflijke toename in het 
aantal elementen dat met elkaar verbonden moet worden. Bragg, Diesel of 
West (zie Inleiding) mogen slimme en goedkope ideeën hebben die enkele 
medewerkers een paar maanden bezighouden. Maar de bouw van een motor 
of een computer voor de markt vraagt meer mensen, meer tijd en meer geld. 
In dit hoofdstuk zullen we deze drastische toename in aantallen volgen. 
De toename in aantallen is onlosmakelijk verbonden met het probleem van 
de feitenbouwer: hoe bereik je verspreiding in ruimte en tijd. Als Schally de 
enige is die in GRF gelooft, blijft GRF op één plaats in New Orleans, als vele 
woorden in een oud jasje. Als Diesel de enige is die in zijn volmaakte motor 
gelooft, blijft de motor in een kantoorla in Augsburg. Om zich in de ruimte 
te verspreiden en zich te bestendigen kunnen ze (wij) niet zonder de acties 
van anderen. Maar wat zullen die acties zijn? Allerlei dingen, de meeste on 
voorspelbaar, die het getransporteerde object of de getransporteerde uit 
spraak zullen transformeren. We staan dus voor een dilemma: de anderen 
zullen de uitspraak wel of niet opnemen. Als ze het niet doen, zal de uitspraak 
beperkt blijven tot een punt in ruimte en tijd, mijzelf, mijn dromen, mijn 
fantasieën ... Maar als ze het wel doen transformeren ze haar misschien zo dat 
ze onherkenbaar wordt. 
Om uit dit dilemma te komen moeten we twee dingen tegelijk doen: 

VAN ZWAKKE PUNTEN TOT BOLWERKEN 141 

/ anderen werven zodat ze meedoen aan de constructie van het feit, en hun 
gedrag sturen om hun daden voorspelbaar te maken. 
Op het eerste gezicht is deze oplossing zo tegenstrijdig dat ze onuitvoerbaar 
lijkt. De anderen die worden geworven zullen de beweringen onherkenbaar 
transformeren. Hen erbij betrekken is dus iets dat de sturing van het gedrag 
bemoeilijkt. De oplossing van deze tegenspraak is het centrale begrip vertaling 
. De interpretatie die feitenbouwersvan hun interesses en die van de mensen 
die ze werven geven, noem ik vertaling. Laten we deze strategieën eens nader 
onderzoeken. 

DEEL A 

INTERESSES VERTALEN 

-- 
VERTALING ÉÉN: IK Wil WAT JIJ WILT 
Als we een bewering willen transformeren in een vanzelfsprekend feit 

kunnen we niet zonder anderen. De eerste en gemakkelijkste manier om 
mensen te vinden die onmiddellijk bereid zijn de uitspraak te geloven, in het 
project te investeren of het prototype te kopen is het object zo aan te passen 
dat het beantwoordt aan de expliciete interesses van deze mensen. Zoals het 
woord 'inter-esse' al zegt, zijn 'interesses' de dingen die tussen acteurs en hun 
doelstellingen in liggen, de belangen en de belangstelling, zodat er een span 
ning ontstaat waardoor acteurs uit de vele mogelijkheden alleen selecteren 
wat hen in hun eigen ogen helpt deze doelstellingen te verwezenlijken. Zo 
zagen we in de vorige hoofdstukken vele opposanten die in een polemiek 
verwikkeld waren. Om de aanvallen van hun opponent te weerstaan, moes 
ten ze hun positie verbinden met minder aanvechtbare argumenten, met een 
voudiger zwarte dozen, met minder betwistbare domeinen en moesten z_e 
grote en efficiënte laboratoria om zich heen bouwen. Als je een opposant een 
van deze zwarte dozen zou kunnen toesteken, zal hij die waarschijnlijk gretig 
aanpakken en sneller in een feit transformeren. Stel dat iemand, terwijl Die 
sel aan zijn prototype sleutelt, langskomt met een nieuw instrument dat op 
een eenvoudige indicator laat zien hoe de druk verandert met het volume bij 
de beweging van de zuiger in de cylinder, zodat de ?ppervlakte omsloten 
door de curve een maat is voor de verrichte arbeid. Diesel zal het met beide 
handen aangrijpen, omdat het een betere manier is om de beweging van de 
onzichtbare zuiger te 'zien' en omdat grafisch, voor iedereen zichtbaar, 
wordt weergegeven dat de oppervlakte in het diagram bij zijn motor groter 
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is dan bij iedere andere motor. Het punt is dat Diesel met het overnemen van 
de indicator om zijn eigen doelstellingen te verwezenlijken zijn steun ver 
leent aan de uitvinder ervan en daarmee diens doelstellingen verwezenlijkt. 
Naarmate er meer van dergelijke elementen zijn waarmee Diesel zich weet te 
verbinden, heeft hij meer kans zijn eigen prototype in een werkende motor te 
transformeren. Maar dit geldt evenzeer voor de indicator die nu een dagelijks 
onderdeel van de testbank wordt. De twee interesses gaan in dezelfde rich 
ting. 
We nemen nog een voorbeeld: stel dat Boas, de Amerikaanse antropoloog, 
betrokken is bij een felle controverse met eugenetici die het Congres van de 
Verenigde Staten zozeer van het biologisch determinisme hebben overtuigd 
dat het een einde heeft gemaakt aan de immigratie van mensen met 'gebrek 
kige' genen.3 Stel nu dat een jonge antropoloog aantoont dat althans op één 
eiland van Samoa er geen biologische oorzaak is voor een crisis bij meisjes in 
de adolescentie, omdat ze te zeer cultureel bepaald zijn. Zal Boas niet 'geïnte 
resseerd' zijn in het rapport van Mead - en eens te meer omdat hij haar er 
heen stuurde? Telkens als eugenetici Boas' culturele determinisme bekritise 
ren, zal hij zijn bedreigde positie koppelen aan het tegenvoorbeeld van 
Mead. Maar telkens als Boas en andere antropologen dat doen wordt Meads 
verhaal meer een feit. U kunt zich misschien voorstellen dat niemand geïnte 
resseerd is in het rapport van Mead, dat niemand het oppikt, en dat het voor 
goed veroordeeld blijft tot de vergetelheid van de Stille Zuidzee. Door haar 
stelling te verbinden met de strijd van Boas dwingt Mead alle andere culture 
le deterministen met haar mee te bouwen: tientallen jaren lang veranderen ze 
haar beweringen gewillig in een van de hardste feiten van de antropologie. 
Toen Freeman, een andere antropoloog, Meads feit wilde ondergraven, 
moest hij zijn strijd ook verbinden met een algemenere strijd, namelijk die 
van de sociobiologen. Tot die tijd stuitte iedere sociobioloog die het culture 
le determinisme bestreed, op dit feit van Mead, dat door de collectieve actie 
van opeenvolgende generaties antropologen formidabel was geworden. De 
sociobiologen grepen Freemans stelling dankbaar aan om dit ergerlijke te 
genvoorbeeld kwijt te raken, en ze verleenden hem hun formidabele steun 
(hun uitgeverijen, hun banden met de media). Met hun hulp werd wat een 
'belachelijke aanval' had kunnen zijn 'een moedige revolutie' die de reputatie 
van Mead dreigde te vernietigen. 
Zoals ik in Hoofdstuk 2 heb aangevoerd zal geen van deze ondersteuningen 
op zichzelf voldoende zijn om een einde te maken aan de controverse: men 
sen kunnen de indicator die Diesel overnam, of het rapport van Mead, of 
Freemans 'moedige revolutie' aanvechten. Maar de gemakkelijkste manier 
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om mensen te werven voor de constructie van feiten is je door hen te laten 
werven! Door hun expliciete belangen te bevorderen zul je ook de jouwe 
bevorderen. Het voordeel van op iemands rug meerijden is dat je geen ande 
re kracht nodig hebt om een bewering in een feit te transformeren; zo kan een 
zwakke strijder profiteren van een veel sterkere. 

!../ 
~ *~ ~00~~-g 

Terugkeer 

Vertaling 3 

Vertaling 1 Vertaling 2 

Afbeelding 3.1 

Er zijn ook nadelen aan verbonden. Ten eerste, omdat zo veel mensen je 
helpen bij het opbouwen van je bewering wordt het moeilijk te beoordelen 
wat je eigen bijdrage was. Zal die niet geminimaliseerd worden? Of erger 
nog, zullen anderen zich die bijdrage niet toeëigenen en zeggen dat zij het 
meeste werk hebben verricht, zoals met Diesel gebeurde? Ten tweede, om 
dat de opposanten van hun weg moeten afwijken om mee te gaan in de 
richting van de anderen (zie Afbeelding 3.1, vertaling 1) kunnen ze niet stu 
ren wat de menigte die ze volgen met hun beweringen gaat doen. Dit is 
vooral moeilijk als anderen te gemakkelijk te overtuigen zijn en jouw aarze 
lende uitspraken veranderen in beweringen van reusachtig formaat. Toen 
Pasteur bij de ontwikkeling van een vaccin tegen pluimveecholera eenmaal 
een paar kippen had genezen, wist hij zo veel invloedrijke groepen, zoals 
inspecteurs van de volksgezondheid, veeartsen en boeren, te interesseren dat 
ze de overhaaste conclusie trokken dat 'dit het begin van het einde was van 
alle infectieziekten bij mens en dier'. 4 Deze nieuwe bewering was een samen 
stelling die voor een klein deel gebaseerd was op Pasteurs studie bij een paar 
kippen en voor een veel groter deel op de belangen van de geworven groe 
pen. Het bewijs dat deze uitbreiding niet voortkwam uit Pasteurs studie 
maar uit andere belangen is dat vele andere beroepsgroepen die Pasteur nog 
niet had weten te interesseren - de gewone arts bijvoorbeeld - dezelfde ex 
perimenten gebrekkig, twijfelachtig, voorbarig en weinig overtuigend 
vonden. 
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Op iemands rug meerijden is dus riskant: soms moetje de onverschilligheid 
van de andere groepen overwinnen (ze weigeren je te geloven en hun steun te 
verlenen) en soms moet je hun plotselinge geestdrift intomen. Zo was een 
van de mensen die niet door Pasteur waren overtuigd, zijn Duitse rivaal, 
Koch. Later in zijn loopbaan moest deze zelfde Koch in Berlijn een lezing 
geven voor de bijeenkomst van het Internationaal Medisch Genootschap van 
1890. 5 Hij was er zo goed in geslaagd iedereen te interesseren voor zijn on 
derzoek naar tuberculose, had zijn wetenschap zo handig verbonden met het 
nationalisme van keizer Wilhelm, dat iedereen bereid was hem te geloven. 
Zo bereid zelfs dat toen hij het in zijn rede had over een mogelijk vaccin tegen 
tuberculose, men hem hoorde zeggen dat hij zijn vaccin al had. Iedereen 
sprong enthousiast op en applaudiseerde en Koch, verbaasd over deze collec 
tieve transformatie van zijn bewering in een feit, durfde niet te zeggen dat hij 
helemaal geen vaccin had. De tuberculoselijders die naar Berlijn stroomden 
voor injecties, werden bitter teleurgesteld, want Koch kon zijn schijnbare 
belofte niet waarmaken ... Beantwoorden aan andere expliciete belangen is 
geen veilige strategie. Er moeten betere manieren zijn. 

-- 
VERTALING TWEE: IK WIL HET, WAAROM JIJ DAN OOK NIET? 
Het zou veel beter zijn als de mensen die gemobiliseerd worden om 

onze beweringen te construeren ons volgden in plaats van omgekeerd. Dat is 
inderdaad een goed idee maar er lijkt geen reden te zijn waarom mensen van 
hun weg zouden afwijken en jou zouden volgen (Afbeelding 3.1, vertaling 
2), vooral als je klein en machteloos bent en zij sterk en machtig zijn. Er is 
eigenlijk maar één reden: als hun gewone weg is afgesneden. 
Stel, een rijke zakenman met belangstelling voor filosofie wil een stichting in 
het leven roepen die de oorsprong van de logische vermogens in de mens 
moet onderzoeken. Het liefste wil hij dat wetenschappers de specifieke neu 
ronen voor inductie en deductie ontdekken. In gesprekken met wetenschap 
pers komt hij al gauw tot de ontdekking dat ze zijn droom voorbarig vinden, 
ze kunnen hem nog niet helpen zijn doel te bereiken, maar ze vragen hem 
toch zijn geld te investeren - nu zonder doel - in hun onderzoek. Vervol 
gens richt hij een stichting op voor mensen die onderzoek doen naar neuro 
nen, gedrag van kinderen, ratten in doolhoven, apen in tropische wouden 
enzovoort ... De wetenschappers doen met zijn geld wat zij willen, niet wat 
hij wilde. 
Deze strategie is, zoals te zien in Afbeelding 3.1, symmetrisch met de vorige. 
De interesses van de miljonair verschuiven en hij neemt die van de weten- 
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schappers over. Een dergelijke verschuiving van expliciete interesse is zeld 
zaam en niet erg waarschijnlijk. Om die verschuiving mogelijk te maken is 
er iets anders nodig. 

-- 
VERTALING DRIE: ALS JE ALLEEN MAAR EEN KORTE OMWEG MAAKT ... 
Deze tweede strategie is slechts zelden mogelijk, er moet een veel 

sterkere worden bedacht, even onweerstaanbaar als de raad van de slang aan 
Eva: 'Je kunt je doel niet rechtstreeks bereiken, maar als je mij volgt zul je het 
sneller bereiken, je moet dan de weg afsnijden.' In deze nieuwe voorstelling 
van andermans interesses proberen de opposanten hen niet van hun doelstel 
lingen af te brengen. Ze bieden gewoon aan hen langs een kortere weg te 
leiden. Dit is aantrekkelijk als aan drie voorwaarden is voldaan: de hoofdweg 
is duidelijk afgesneden, de nieuwe omweg is duidelijk aangegeven en de 
omweg lijkt kort. 
De hersenonderzoekers die door de bovengenoemde zakenman werden ge 
polst, zouden nooit op bovenstaande wijze hebben geantwoord. Integen 
deel, ze zouden juist hebben gezegd dat het doel van de miljonair wel degelijk 
bereikbaar was, maar niet direct. Een kleine omweg van een paar jaar langs 
hun neurologie zal nodig zijn om de neuronen van inductie en deductie waar 
hij naartoe wil uiteindelijk te ontdekken. Als hij onderzoek naar het gedrag 
van acetylcholine in twee synapsen wil financieren, zal hij over niet al te 
lange tijd de menselijke logische vermogens kunnen begrijpen. Volg de gids 
en heb vertrouwen. 
Aan het begin van deze eeuw hadden scheepsbouwkundigen geleerd met 
steeds grotere hoeveelheden staal steeds grotere en sterkere oorlogsbodems 
te bouwen. Maar de magnetische kompassen van deze slagschepen draaiden 
van het vele ijzer dol. Al waren de slagschepen sterker en groter, over het 
geheel genomen waren ze zwakker dan voorheen want ze verdwaalden op 
zee. 6 Op dat punt kwam een groep, onder leiding van Sperry, met een oplos 
sing: de scheepsbouwkundigen moesten afzien van het magnetische kompas 
en overgaan op gyrokompassen die niet afhankelijk waren van magnetische 
velden. Bestond er een gyrokompas? Niet helemaal. Het was nog geen 
zwarte doos die je kon kopen, daarom moest er onderhandeld worden over 
een omweg. De marine moest in Sperry's onderzoek investeren om zijn idee 
om te zetten in een werkende gyroscoop, zodat uiteindelijk hun slagschepen 
weer een rechte koers konden varen. Sperry had zich in zo'n positie gema 
noeuvreerd dat een vertaling van zijn belangen en die van de marine luidt: 
'Uw schepen zijn niet goed te besturen; ik kan mijn gyrokompas verwezen- 
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lijken, dan moet u even geduld hebben en mij volgen en over een poosje 
zullen uw schepen hun angstwekkende krachten weer ten volle kunnen be 
nutten en zullen mijn gyrokompassen zich over schepen en vliegtuigen ver 
spreiden in de vorm van goed gesloten zwarte dozen.' 
Dit samenvallen van belangen is het gevolg van een moeizame en gespannen 
onderhandeling die op elk moment kan mislukken en die in het bijzonder 
gebaseerd is op een soort impliciete overeenkomst: terugkeer naar de hoofd 
weg moet mogelijk zijn, en de omweg moet kort zijn. Wat gebeurt er als 
deze lang wordt, zelfs zo lang dat hij in de ogen van de geworven groep meer 
een wegomlegging dan een wegafsnijding is? Stel dat de miljonair tien jaar 
lang verhandelingen leest over de afvuringen in synapsen en elke dag de 
ontdekking van de neuronen voor inductie en deductie verwacht. Dan sterft 
hij misschien van verveling voor hij zijn dromen in vervulling ziet gaan. Of 
hij denkt dat dit niet de afgesproken omweg is, maar een geheel nieuwe 
richting. Misschien beseft hij zelfs wel dat hier eigenlijk de tweede strategie 
wordt toegepast, en niet de derde en besluit de onderhandelingen af te bre 
ken, de geldkraan dicht te draaien en de wetenschappers die hem niet alleen 
in de maling namen maar ook nog zijn geld gebruikten, te ontslaan. 
Dit overkwam Diesel. MAN was bereid een paar jaar te wachten en technici 
uit te lenen in de overtuiging dat deze al snel weer hun gewone werk, het 
fabriceren van motoren, zouden kunnen opnemen, maar dan op een grotere 
schaal. Als hun terugkeer uitblijft, kan de leiding zich bedrogen voelen, alsof 
ze de tweede soort vertaling waarnemen door de sluier van de derde heen. 
Als ze zo gaan denken, zien ze Diesel als een parasiet die de versterkingen van 
MAN gebruikt om zijn eigen egoïstische dromen te verwezenlijken. Belangen 
zijn rekbaar, maar net als bij elastiek is er een punt waarop ze breken of 
terugspringen. 
Dus al is deze derde manier om de interesses of belangen van anderen te 
vertalen beter dan de tweede, ze heeft tekortkomingen. Men kan altijd zeg 
gen datje 'smokkelt'; omdat de lengte van de omweg en de duur van het 
uitstel niet nader omschreven zijn, kan een omweg gezien worden als een 
regelrechte wegomlegging of zelfs een kaping. De steun kan dus worden 
opgezegd voordat Watson en Crick de structuur van de dubbele helix hebben 
ontdekt, Diesel zijn motor heeft kunnen maken, West zijn Eagle-computer 
en Sperry zijn gyrokompas hebben gemaakt en de hersenonderzoekers heb 
ben uitgevonden hoe een synaps afvuurt. Er is geen standaard voor het me 
ten van omwegen want de 'aanvaardbare' lengte van de omweg is het resul 
taat van onderhandelingen. Zo werd MAN al na een paar jaar ongerust, maar 
de particuliere medische stichtingen die in de enorme versnellers van Law- 
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rence in Berkeley investeerden niet, terwijl Lawrence de deeltjesfysica be 
vorderde met het argument dat hij grotere stralingsbronnen voor kankerthe 
rapie bouwde!' Een paar honderd dollar kunnen een onverdraaglijke geld 
verspilling lijken, terwijl de bouw van cyclotrons de enige rechte weg naar 
de genezing van kanker lijkt, al naar gelang de handigheid van de onderhan 
delaar. 
Er zijn twee andere beperkingen voor deze derde strategie. Ten eerste, als de 
gewone weg niet is geblokkeerd, als een groep niet ziet dat ze haar gewone 
weg niet kan vervolgen, wordt het onmogelijk haar over te halen een om 
weg te maken. Ten tweede, als de omweg is gemaakt en iedereen tevreden is, 
valt moeilijk uit te maken wie ervoor verantwoordelijk is. De marine die 
Sperry hielp kan de eer opeisen voor het hele gyrokompas dat anders een 
ruwe schets of de blauwdruk van een technicus was gebleven. Maar omdat 
de marine vreest dat zonder Sperry's gyrokompas haar slagschepen op zee 
verdwalen, kan Sperry heel goed stellen dat hij de drijvende kracht achter de 
marine is. Er kan een bittere strijd ontbranden over de eer, zelfs als alles goed 
gaat. 

-- 
VERTALING VIER: HERSCHIKKING VAN INTERESSES EN DOELSTELLINGEN 
Een vierde strategie is nodig om de tekortkomingen van de derde te 

compenseren: 
·a· wie wordt geworven mag niet in staat zijn de lengte van de omweg te 
schatten; 
·b· het moet mogelijk zijn anderen te werven zelfs als hun gewone weg niet 
duidelijk is geblokkeerd; 
·c- het moet onmogelijk zijn uit te maken wie geworven is en wie werft; 
·cl· toch moeten de feitenbouwers naar voren komen als de enige drijvende 
kracht. 

Een onoverkomelijk obstakel lijkt de uitvoering van deze schijnbaar onmo 
gelijke taak in de weg te staan: de expliciete interesses of belangen van men 
sen. Tot dusverre heb ik de term 'expliciet belang' op een ondubbelzinige 
manier gebruikt: de marine heeft belangen, de miljonair ook, MAN ook, en 
alle andere acteurs die we gevolgd hebben ook. Ze weten allemaal min of 
meer wat ze willen en zij of waarnemers kunnen, althans in principe, een lijst 
van hun doelstellingen opstellen. Zolang de doelstellingen van al deze ac 
teurs expliciet zijn is de vrijheid van de feitenbouwer beperkt tot de kleine 
kring die door de drie bovengenoemde strategieën wordt bepaald. De ge- 
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ronselde groepen weten dat ze een groep zijn; weten waar ze naartoe willen; 
weten of hun gewone weg is geblokkeerd; weten hoever ze ervan willen 
afwijken; weten wanneer ze er weer op zitten; en weten ten slotte hoeveel eer 
degenen die hen een poosje hielpen toekomt. Ze weten heel wat!8 Ze weten 
te veel want deze kennis beperkt de bewegingsvrijheid van de opposanten en 
verlamt de onderhandelingen. Het zal moeilijk zijn een groep die deze kennis 
bezit te werven voor de bouw van feiten en nog moeilijker om haar gedrag te 
sturen. Maar hoe kan dit obstakel worden omzeild? De oplossing is eenvou 
dig en drastisch. Als we feitenbouwers in actie volgen zullen we een van hun 
uitzonderlijkste prestaties aanschouwen: ze zullen expliciete interesses ter 
zijde schuiven om hun bewegingsvrijheid te vergroten. 

TACTIEK ÉÉN: DOELSTELLINGEN VERSCHUIVEN 

Zelfs de expliciete betekenissen van iemands doelstellingen kunnen 
verschillend worden geïnterpreteerd. Een groep met een oplossing zoekt een 
probleem, maar niemand heeft een probleem ... Ach, dan zorgen we toch dat 
ze een probleem krijgen? Kunnen we een groep die denkt dat haar gewone 
weg helemaal niet geblokkeerd is, niet een ander draaiboek bieden waarin ze 
wel een groot probleem heeft? 
Toen Leo Szilard in de jaren veertig van deze eeuw voor het eerst in gesprek 
kwam met het Pentagon, waren de generaals niet geïnteresseerd in zijn voor 
stel een atoomwapen te bouwen. 9 Ze betoogden dat het altijd een generatie 
kost om een nieuw wapensysteem te bedenken, dat in dit project geïnves 
teerd geld misschien ten goede kwam aan natuurkundigen die natuurkunde 
bedrijven maar niet aan soldaten die oorlog voeren. Szilards voorstel was dus 
voor hen een typisch voorbeeld van smokkelen: natuurkundigen moesten 
zich maar liever wijden aan de vervolmaking van bestaande wapensystemen. 
Omdat de generaals niet het gevoel hadden dat hun gebruikelijke manier 
voor het uitvinden van wapens was geblokkeerd, hadden ze geen enkele 
reden om Szilards voorstel als een oplossing voor een nietbestaand probleem 
te zien. Toen begon Szilard te werken aan de doelstellingen van de officieren. 
'Stel dat de Duitsers de atoombom eerst hebben? Hoe wilt u dan de oorlog 
winnen - uw expliciete doel - met uw oudere en verouderde wapens?' De 
generaals moesten een oorlog winnen - 'een oorlog' in de gebruikelijke zin 
van het woord is een conventionele oorlog; na de uitvinding van Szilard 
moesten ze nog steeds een oorlog winnen - wat nu een atoomoorlog bete 
kende. De verschuiving in betekenis is klein maar voldoende om de status 
van de atoomfysici te veranderen: nutteloos in de eerste versie, onmisbaar in 
de tweede. De oorlogsmachine wordt niet meer bestormd door smokkelen- 
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de natuurkundigen. Ze gaat nu op volle kracht vooruit naar de verwezenlij 
king van Szilards vaag omschreven octrooi in een minder vage bom ... 

TACTIEK TWEE NIEUWE DOELSTELLINGEN BEDENKEN 
De doelstellingen van de te werven groepen verschuiven om het pro 

bleem te scheppen en vervolgens een mogelijke oplossing te bieden is wel 
mooi, maar beperkt zich nog steeds tot de oorspronkelijke doelstellingen. 
Zo wist Szilard in dit voorbeeld het Pentagon er wel van te overtuigen dat er 
een kernoorlog gevoerd moest worden, maar niet dat ze deze moesten ver 
liezen of de klassieke dans moesten bevorderen. De bewegingsvrijheid zou 
sterk toenemen als er nieuwe doelstellingen zouden kunnen worden be 
dacht. 
Toen George Eastman probeerde een handel te beginnen in fotografische 
platen besefte hij al snel dat hij maar een paar, goed geoutilleerde amateurs 
kon overtuigen zijn platen en papier te kopen. 10 Deze waren gewend aan de 
quasi-professionele laboratoria in hun eigen huis. Anderen waren er niet in 
geïnteresseerd zelf foto's te maken. Ze wilden geen dure en zware zwarte 
dozen kopen - nu in de letterlijke zin van het woord! Toen bedacht Eastman 
het begrip 'amateurfotografie': iedereen van 6 tot 96 jaar kon en moest foto's 
nemen. Op grond van dit idee van een massamarkt moesten Eastman en zijn 
vrienden het object dat iedereen tot fotograferen moest overhalen herdefi 
niëren. Slechts een paar mensen waren bereid een omweg via dure laborato 
ria te maken. De Eastman Company moest de omweg zo klein mogelijk 
maken om iedereen aan te trekken. Om alle aarzelingen voor het nemen van 
foto's weg te nemen moest het object goedkoop en gemakkelijk te bedienen 
zijn zodat, zoals Eastman het formuleerde, 'je alleen maar op een knop hoeft 
te drukken en wij doen de rest', of, zoals we in het Frans zeggen: 'Che, clac, 
merci Kodak.' De camera bestond nog niet maar Eastman stond al voor ogen 
hoe het object dat zijn bedrijf onmisbaar zou gaan maken eruit zou gaan zien. 
Voordien hadden maar weinigen de doelstelling om te fotograferen. Als 
Eastman zou slagen zou dit ieders doelstelling zijn en de enige manier om dit 
doel te verwezenlijken was het kopen van een camera en films van de plaatse 
lijke verkoper van de Eastman Company. 

TACTIEK DRIE NIEUWE GROEPEN BEDENKEN 
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Interésses komen voort uit 

de bezigheden die een groep tevoren had. MAN bouwt stoommachines; het 
bedrijf kan er misschien toe worden overgehaald om dieselmotoren te gaan 
bouwen, maar minder gemakkelijk om yoghurt te gaan maken. Het Penta- 
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gon wil de oorlog winnen, het kan er misschien toe worden overgehaald een 
atoomoorlog te winnen maar minder gemakkelijk om te gaan dansen en 
zovoort. De mogelijkheid nieuwe doelen te bedenken wordt beperkt door 
het bestaan van reeds gedefinieerde groepen. Het zou veel beter zijn nieuwe 
groepen te definiëren en die vervolgens van nieuwe doelstellingen te voor 
zien, doelstellingen die weer alleen verwezenlijkt kunnen worden door de 
opposanten te helpen hun feiten te bouwen. Op het eerste gezicht is het 
onmogelijk nieuwe groepen te definiëren; in de praktijk is het echter de ge 
makkelijkste en verreweg de meest doeltreffende strategie. Zo kon Eastman 
geen nieuwe doelstelling - het maken van foto's - opleggen zonder een to 
taal nieuwe groep te bedenken, de amateurfotografen van 6 tot 96. 
Halverwege de negentiende eeuw waren rijk en arm, kapitalist en proletariër 
vanwege de klassenstrijd als groepen het duidelijkst gedefinieerd. Inspec 
teurs van de volksgezondheid die Europese en Amerikaanse steden veilig en 
hygiënisch wilden maken, ondervonden voortdurend weerstand door de te 
genstelling tussen arm en rijk.11 De eenvoudigste gezondheidsmaatregel 
werd als te radicaal beschouwd, of juist als de zoveelste stok voor de rijken 
om de armen mee te slaan. Toen Pasteur en de hygiënisten het idee van de 
microbe als de wezenlijke oorzaak van infectieziekten lanceerden, deelden ze 
de maatschappij niet in rijk en arm in maar in heel andere groepen: zieke, 
besmettelijke mensen, gezonde mensen maar gevaarlijke dragers van de mi 
croben, immune mensen, gevaccineerde mensen enzovoort. Ze voegden aan 
de definitie van de groepen zelfs een heleboel niet-menselijke acteurs toe: 
muggen, parasieten, ratten, vlooien plus de miljoenen fermenten, bacteriën, 
micrococcen en andere kleine beestjes. Na deze herschikking waren de be 
trokken groepen ook veranderd: de zoon van een heel rijke man kon sterven 
aan de tyfus bacterie van het heel arme dienstmeisje. Als gevolg daarvan ont 
stond een ander soort solidariteit. Zolang de maatschappij alleen maar be 
stond uit klassen wisten hygiënisten niet hoe ze zich onmisbaar moesten 
maken. Hun raad werd niet opgevolgd, hun oplossingen werden niet toege 
past. Zodra nieuw gevormde groepen werden bedreigd door de nieuw uit 
gevonden vijand onstond een gemeenschappelijk belang en daarmee een be 
hoefte aan de oplossingen van de biologen; hygiënisten sloten een verbond 
met microbiologen en vormden het centrum van alle regelingen. Vaccins, 
filters, ontsmettingsmiddelen, kennis die tot dan toe beperkt was gebleven 
tot een paar laboratoria, verspreidde zich over alle huishoudens. 
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TACTIEK VIER: DE OMWEG ONZICHTBAAR MAKEN 
Ook de derde tactiek heeft tekortkomingen. Zolang een groep - zelfs 

een bedachte groep - een breder wordende kloof kan bespeuren tussen haar 
doelstellingen - zelfs verschoven doelstellingen - en die van de wervende 
groepen wordt de onderhandelingsmarge van de laatste veel kleiner. Mensen 
zien nog steeds het verschil tussen wat ze wilden en wat ze kregen, ze mer 
ken nog steeds of ze bedrogen worden. Er is dus een vierde beweging nodig 
die de omweg een progressieve tendens moet geven zodat de geworven 
groep blijft denken dat ze in een rechte lijn gaat zonder ooit haar eigen belan 
gen uit het oog te verliezen. 
In Hoofdstuk 1 hebben we een dergelijke tendens bestudeerd. De leiding van 
een groot bedrijf wilde nieuwe, rendabeler auto's. Hun onderzoeksafdeling 
had hen ervan overtuigd dat elektrische auto's voortgedreven door brand 
stofcellen de sleutel tot de toekomst vormden. Dit was de eerste vertaling: 
'rendabeler auto's' staat gelijk met 'brandstofcellen'. Maar omdat er niets 
bekend was over brandstofcellen kon de onderzoeksleider hen ervan over 
tuigen dat het gedrag van elektroden in catalyse het cruciale probleem was 
dat moest worden aangepakt. 12 Dit was de tweede vertaling. Het probleem, 
zo vertelden de technici hun later, was dat de elektrode zo complex was dat 
ze zich moesten bezighouden met één enkele porie van één enkele elektrode. 
De derde vertaling luidt nu: 'bestudering van catalyse' = 'bestudering van 
één porie' (zie Hoofdstuk 1, zin 8). Maar omdat de serie vertalingen een 
transitieve relatie is, was de uiteindelijke door de directie gehuldigde versie: 
'nieuwe rendabele auto's' = 'onderzoek van het één-porie-model'. Hoe ver 
ook wordt afgeweken, het wordt niet meer als een omweg beschouwd. Inte 
gendeel, het is de enige rechte weg geworden om die te bereiken. De belan 
gen van de directie moeten door die ene porie zoals de kameel door het oog 
van de naald! 
Een ander voorbeeld is dat van een Franse columnist die in 1871 na de Frans 
Pruisische oorlog betoogde dat de Fransen verslagen waren doordat de Duit 
se soldaten gezonder waren. Dit is de eerste vertaling die een nieuwe versie 
van de militaire ramp geeft. Vervolgens stelt hij dat de betere gezondheids 
toestand te danken was aan de wetenschappelijke voorsprong van de Duit 
sers. Vertaling twee vertolkt een nieuwe interpretatie van het nut van funda 
mentele wetenschap. Vervolgens legt hij uit dat de D;1itse wetenschap beter 
was omdat er meer geld voor was. Derde vertaling. Daarna vertelt hij de 
lezer dat de Franse Assemblée op dat moment bezuinigde op fundamentele 
wetenschap. Dit levert een vierde verschuiving op: zonder geld zullen we 
ons nooit kunnen revancheren, want geen wetenschap zonder geld, geen 
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gezonde soldaat zonder wetenschap en geen revanche zonder soldaat. Ten 
slotte zegt hij de lezer wat te doen: schrijf naar uw afgevaardigde zodat hij 
anders zal stemmen. Alle kleine verschuivingen zijn netjes in elkaar ingebed 
zodat de lezer die klaar stond zijn geweer op te nemen en naar de Elzas op te 
rukken om de Duitsers te verslaan, nu met dezelfde energie en zonder zijn , 
doel te laten vallen, een verontwaardigde brief aan zijn afgevaardigde 
schrijft! 
Het woord vertaling wordt hier dus gebruikt in de zin van translatie, dat 
naast een linguïstische ook een meetkundige betekenis heeft. Het vertalen 
van interesses betekent nieuwe interpretaties van die interesses geven en bo 
vendien mensen in andere richtingen stuwen. 'Neem revanche' gaat 'schrijf 
een brief betekenen; 'bouw een nieuwe auto' wordt 'bestudeer één porie van 
een elektrode'. Het resultaat van dergelijke weergaven is een langzame be 
weging van de ene plaats naar de andere. Het belangrijkste voordeel van zo'n 
langzame mobilisatie is dat specifieke kwesties (zoals de wetenschapsbegro 
ting of het één-porie-model) nu stevig verbonden zijn i,i.et veel algemenere 
(het voortbestaan van het land, de toekomst van de auto), en wel zo stevig 
dat elke bedreiging van de eerste een bedreiging van de laatste betekent. Dit 
zeet fijnmazige, zorgvuldig uitgeworpen net kan heel handig zijn om groe- 

' pen mee te vangen. 

TACTIEK VIJF: TOESCHRIJVINGSPROCESSEN WINNEN 

De bewegingsvrijheid van de opposant wordt enorm vergroot door 
alle bovengenoemde manoeuvres, vooral door de laatste waarbij het begrip 
expliciete interesse overboord wordt gezet. Het is niet langer mogelijk uit te 
maken wie geworven is en wie werft, wie van zijn weg afwijkt en wie niet. 
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Maar dit succes levert weer nieuwe problemen op. Hoe weten we wie het 
werk heeft gedaan en hoe weten de feitenbouwers of de uiteindelijk gebouw 
de feiten inderdaad de hunne zijn? Dit probleem duikt steeds weer op: bij de 
motor van Diesel, bij het vaccin van Pasteur, bij het gyrokompas van Sper 
ry. Het hele wervingsproces, hoe knap ook uitgevoerd, kan voor niets zijn 
geweest als anderen met de eer gaan strijken. Omgekeerd kan enorme winst 
worden geboekt door het eenvoudigweg op te lossen, zelfs .al is het wer 
vingsproces slecht uitgevoerd. 
De Engelse chirurg Lister, had na lezing van een beroemd werk van Pasteur 
over gisting, 'het idee' dat de wondinfecties - waaraan de meeste zo niet al 
zijn patiënten overleden - misschien wel eens hetzelfde zouden kunnen zijn 
als gisting. 13 Lister stelde zich voor dat volgens Pasteurs procédé bij gistende 
wijn de infectie zou stoppen en de wond netjes zou helen als de bacillen in de 
wonden werden gedood en zuurstof door het verband werd gelaten. Na 
jaren experimenteren ontdekte hij de asepsis en de antisepsis. Wacht eens! 
Ontdekte hij dat? Dit is het begin van een nieuwe discussie. Nee, want veel 
chirurgen voor hem waren op het idee gekomen om infectie en gisting met 
elkaar in verband te brengen en een luchtdoorlatend verband te gebruiken; 
heel wat collega's werkten jarenlang met en tegen hem voordat asepsis een 
ingeburgerde zwarte doos werd op alle chirurgische afdelingen. Bovendien 
was Lister zo fatsoenlijk zijn oorspronkelijke ideeën Joe te schrijven aan het 
werk van Pasteur. Dus in zekere zin 'ontwikkelde' hij alleen wat in de kiem 
aanwezig was in Pasteurs uitvinding. Maar Pasteur heeft de asepsis en 
antisepsis nooit in praktijk gebracht in de operatiekamer en Lister wel. Dus 
in een andere zin deed Lister alles. De historici genieten evenveel als de ac 
teurs zelf van het bepalen wie wie beïnvloedde, wie slechts een marginale 
bijdrage en wie de belangrijkste bijdrage leverde. Met iedere nieuwe getuige 
gaat iemand anders of een andere groep met de eer voor de hele manoeuvre 
of een gedeelte daarvan strijken. 
Om niet in verwarring te raken moeten we onderscheid maken tussen het 
rekruteren van bondgenoten om collectief een feit of een machine te bouwen 
en de toeschrijving van de verantwoorde/ij kheid aan degenen die her meeste 
werk verrichtten. Volgens ons eerste principe _is iedereen per definitie even 
noodzakelijk, want de constructie van feiten is een collectieve actie, iedereen 
is even hard nodig. Toch is het ondanks deze noodzaak mogelijk om ieder 
een zover te krijgen dat ze een paar mensen, of zelfs één persoon, accepteren 
als de belangrijkste oorzaak van hun collectieve werk. Zo rekruteerde Pas 
teur niet alleen vele hulpmiddelen maar streefde hij er ook naar zijn laborato 
rium te handhaven als de bron van de algehele beweging die uit vele weten- 
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schapsmensen, ambtenaren, technici en bedrijven bestond. Hoewel hij hun 
opvattingen moest accepteren en hun manoeuvres moest volgen - om zijn 
laboratorium uit te breiden - moest hij ook zijn best doen om hun de indruk 
te geven dat ze allemaal slechts zijn ideeën 'toepasten' en hem volgden. Deze 
twee manoeuvres moeten nauwkeurig van elkaar worden onderscheiden 
want, al vullen ze elkaar aan in een geslaagde strategie, ze leiden in tegenge 
stelde richting: de rekrutering van bondgenoten brengt met zich mee datje 
zo ver mogelijk gaat en zo veel mogelijk compromissen sluit, terwijl je voor 
de toeschrijving van de verantwoordelijkheid het aantal acteurs zo beperkt 
mogelijk moet houden. De vraag wie volgt en wie wordt gevolgd moet 
helemaal niet worden gesteld wil de eerste manoeuvre slagen en moet toch 
worden beantwoord voordat de tweede manoeuvre voltooid kan worden. 
Hoewel Diesel veel van de mensen die hij rekruteerde volgde en hun ge 
meenschappelijke belangen vertaalde in een onduidelijke mengeling, moest 
hij er uiteindelijk voor zorgen dat ze zijn wetenschap beschouwden als de 
leider die ze volgden. 
Het mechanisme dat het mogelijk maakt het wervingsprobleem op te lossen 
en de collectieve actie van veel mensen te veranderen van 'kiemen' in 
werkelijke asepsis, gyrokompassen, GRF of diesefmotoren zal ik het primaire 
mechanisme noemen. Hieraan moet een secundair mechanisme worden toege 
voegd dat misschien geen enkel verband houdt met het eerste en even om 
streden en scherp is als het andere. 
Misschien kunnen we dit essentiële punt beter onthouden door middel van 
een militaire metafoor. Wanneer een historicus zegt dat Napoleon het Grote 
Leger door Rusland leidt weet iedere lezer dat Napoleon niet alleen met zijn 
eigen lichaam bijvoorbeeld de slag bij Borodino kan winnen.14 Tijdens die 
slag nemen een half miljoen mensen initiatieven, combineren commando's, 
negeren bevelen, vluchten of sterven een heldhaftige dood. Dit gigantische 
mechanisme is veel groter dan Napoleon aankan of zelfs kan overzien vanaf 
een heuveltop. Maar na de slag schrijven zijn soldaten, de Tsaar, Kutuzov die 
het Russische leger aanvoerde, de Parijzenaars, de historici alle verantwoor 
delijkheid voor de overwinning aan hem toe - een overwinning die in dit 
geval later een nederlaag bleek. Iedereen zal het erover eens zijn dat er wel 
enig verband bestaat tussen wat Napoleon gedurende de slag deed en wat de 
honderdduizenden anderen deden, maar ze zullen het er ook over eens zijn 
dat dit verband niet kan worden gevat in de zin: 'Napoleon won omdat hij de 
macht had en de anderen gehoorzaamden.' Precies hetzelfde geldt voor de 
verbanden tussen de handvol wetenschappers en de miljoenen anderen. Hun 
ingewikkelde en onvoorspelbare verhoudingen kunnen niet worden gevat in 
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een eenvoudige bevelstructuur die zich via toegepaste wetenschap en ont 
wikkeling van fundamentele wetenschap naar de rest van de samenleving 
uitstrekt. 
Andere mensen zullen beslissen dat Diesel niet meer dan een voorloper was 
of dat Pasteur al het voorbereidende werk over asepsis deed of dat de inbreng 
van Sperry in het gyrokompas marginaal was. En als al deze vragen worden 
onderzocht door historici dan voegt hun onderzoek weliswaar een belangrij 
ke verklaring van een getuige-deskundige toe aan de processen maar maakt 
er geen einde aan, en neemt ook niet de plaats van de rechtbank over. In de 
praktijk echter maken mensen sommige versies geloofwaardiger dan ande 
re. Iedereen kan uiteindelijk accepteren dat 'het idee' van de motor van Diesel 
was, dat Lister met behulp van de memoires van Pasteur asepsis 'uitvond' of 
dat Napoleon het Grote Leger 'leidde'. Om redenen die in Deel C nog duide 
lijker worden moet deze secundaire toeschrijving van de eer en vlag en wim 
pel nooit worden verward met het primaire proces. 

- 

r- 

VERTALING VIJF: ONMISBAAR WORDEN 
' De opposanten verliezen nu door deze vijf tactieken veel tijd bij fiun 

pogingen mensen te interesseren voor de uitkomst van hun beweringen. 
Met list en geduld moet het mogelijk zijn iedereen te laten bijdragen aan de 
verspreiding van een bewering in ruimte en tijd - die dan een ingeburgerde 
zwarte doos in ieders hand zal worden. Als dat punt zou worden bereikt zou 
geen andere strategie meer nodig zijn: de opposanten waren eenvoudigweg 
onm is baar geworden. Ze hoefden niet te voldoen aan de interesses van ande 
ren - eerste vertaling - noch hen ervan te overtuigen dat hun gewone weg is 
geblokkeerd - tweede vertaling - hen evenmin te verleiden tot een kleine 
omweg - derde vertaling; het zou zelfs niet meer noodzakelijk zijn nieuwe 
groepen en nieuwe doelstellingen uit te vinden, heimelijk interesseverschui 
vingen teweeg te brengen of bittere strijd te leveren over de toeschrijving 
van verantwoordelijkheden. De opposanten zouden gewoon op een bepaal 
de plek zitten en de anderen zouden moeiteloos door hen heen stromen, hun 
beweringen overnemen, hun produkten kopen en gewillig meewerken aan 
de constructie en verspreiding van zwarte dozen. Mensen zouden gewoon 
weg staan te popelen om de Kcdakcamera's van Eastman te kopen, de injec 
ties van Pasteur te krijgen, de nieuwe motor van Diesel te proberen, nieuwe 
gyrokompassen te installeren, Schally's beweringen zonder enige twijfel te 
geloven en de eigendomsrechten van Eastman, Pasteur, Diesel, Sperry en 
Schally plichtsgetrouw te erkennen. 

r 
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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: watje 
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. 
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DEEL B 

DE GEÏNTERESSEERDE GROEPEN IN HET GAREEL HOUDEN 
In ge inleiding bij di] hoofdstuk zagen we dat er twee dingen nodig 

zijn voor het bouwen van een zwarte doos: ten eerste, anderen werven zodat 
Zè hem gelovën, kopenen 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: Carnotsthermodynarnica, 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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