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1. De interpretatiegeschiedenis van Dostojewski’s De idioot geeft 
er de voorkeur aan in ‘de idioot’ een wat simpele man met een 
buitengewoon goed hart te zien. Er zijn redenen om aan die 
voorkeur te twijfelen en de mogelijkheid van een intrigant te 
overwegen.

2. ‘Idioterieën’, in de zin van ongerijmd- en ongeregeldheden, zijn 
in de praktijk van techno-wetenschappelijk onderzoek eerder 
normaal dan uitzonderlijk, of de kwestie behoeft geen onder-
zoek.

3. De sectie ‘aanpak’ of ‘methode’, die onderzoekers gevraagd wor-
den in te vullen op formulieren voor subsidieaanvraag, is veeleer 
toegesneden op afgerond onderzoek, waaruit de geschiktheid 
van de vermelde aanpak of methode is gebleken. Derhalve is de 
noodzaak een voorgesteld onderzoek te subsidiëren omgekeerd 
evenredig met de mate waarin het zich laat omzetten in de kijk 
op wetenschap die spreekt uit het formulier voor subsidieaan-
vraag. 

4. In antropologische of zogenaamd ‘radicaal-constructivistische’ 
beschrijvingen van wetenschap en technologie schuilt een ethi-
sche gevoeligheid die vaak over het hoofd wordt gezien.
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5. De lezer die in Jane Austens Emma de verwezenlijking ziet 
van een droomhuwelijk tussen Emma Woodhouse en George 
Knightley is naïef en blind voor het geweld dat deze echtverbin-
tenis veronderstelt.

6. De representatie van de activiteit van het wetenschappelijke 
representeren is een literaire aangelegenheid.

7. Alleen door taal te reduceren tot het louter verbale, en woorden 
rigoureus te scheiden van het bestaan, kan Bruno Latour bewe-
ren dat taal steeds ‘in gebreke zal blijven’ voor zijn onderzoek 
naar de bestaanswijzen van de modernen. Die scheiding maakt 
taal overigens onbegrijpelijk.

8. De bijzondere intonatie van een uitspraak betekent het niet 
thematiseerbare ethische zeggen van de spreker en verbindt de 
uitspraak met de unieke evaluatieve contekst waarin de spreker 
spreekt. Feitelijke uitspraken vormen daarop geen uitzondering.

9. In de mediaties die een actor verricht, maakt de actor zich tot 
onstabiel teken van zichzelf-als-ander. Voor zover een actor 
functioneert als intermediair, heeft de actor in zijn anders-zijn 
geen betekenis.

10. De roman is een usurperend genre, een niet-genre dat zich 
wederrechtelijk andere genres toe-eigent. ‘Illegale roman’, zoals 
bij voorbeeld in de titel De Kapellekensbaan of de 1ste illegale 
roman van Boontje, is dus in feite een pleonasme. 

11. Zodra de roman, in de fictieve ruimte die hij doorkruist, zich-
zelf in overweging neemt, gaat hij ontegensprekelijk over reële 
zaken.

12. De etnograaf van wetenschap en technologie kan de verschil-
lende actoren die in een wetenschappelijke verwijzing of een 
technologisch apparaat worden verenigd, niet verbeelden in 
hun heterogeniteit zonder gebruik te maken van de centrifugale 
beweging van literaire taal.

13. Het is heel romantisch in de ruimte van de etnograaf.


