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INLEIDING: EEN VOORLOPIGE SITUERING VAN HET VERSCHIJNSEL 
WETENSCHAPSVOORLICHTING EN EEN BESPREKING VAN HET DOEL 

VAN DEZE STUDIE 

Natuurwetenschap en techniek vormen een belangrijk onderdeel van 
het totaal van menselijke aktiviteit. Ze belnvloeden de samenleving 
en worden op hun beurt door de samenlevinq gestimuleerd en gekoes
terd, doch ook aal)9evallen en verguisd. 
In dit inleidende hoofdstuk preluderen we op datgene wat in vol
gende hoofdstukken nader qestalte zal moeten krijgen. We geven een 
korte schets van een aantal opvattinqen over de relatie tussen na
tuurwetenschap, techniek en de rest Vé\n d.e sall!enlevinq. Wetenschaps
voorlichting is een onderdeel van die relatie. 
In het-voetspoor van Zu,ckerman, in de jaren zestig een belangrijk 
wetenschapsadviseur van de Britse overheid, kan ~arbij onder
scheid gemaakt worden tussen besloten wetenscb!!.p en publieke weten
schap. Bij de besloten wetenschap wordt er onder lllE!er nadruk qelegd 
op de noodzaak het wetenschappelijk denken en doen af te schermen 
voor belnvloeding van buitenaf. Wetenschappelijke en technische 
problemen kunnen dan in alle rust worden onderkend en geformuleerd. 
ze kunnen systematisch worden geanalyseerd en ze kunnen met geduld 
en inspanninq, !Bet vallen en opstaan, tot oplossinq worden gebracht. 
Vooral in recente tijden zijn echter veel onderzoekers zich onge
rust gaan maken over opdoemende maatschappelijke problemen. ze tre~ 
den uit hun besloten wetenschapsbedrijf en stellen zich in dienst 
van maatschappelijke groeperinqen, van politieke partijen of van de 
overheid, teneinde hun inzicht en vaardigheden daar te nutte te ma
ken. Zij dragen bij aan beeld-, oordeels- en besluitvormingsproces
sen omtrent wetenschappelijke en technische kwesties (issues), 
hete hangijzers vaak, waarbij een aantal alternatieven in het ge
ding kunnen zijn en politieke keuzen dienen te worden gemaakt. In 
de publieke arena bedrijven zij publieke wetenschap. 
Wetenschapsvoorlichting, op te vatten als hulp bij beeld-, oordeels
en besluitvorming (en eventueel van beleidsvorming) door middel van 
kommunikatie, heeft de afgelopen decennia vooral vanuit de publieke 
wetenschap sterke impulsen gekregen. Twee typen van wetenschaps-
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voorlichting hebben zich daarbij gaandeweg ontwikkeld. Ten eerste 
de radiale wetenschapsvoorlichting die uit de besloten wetenschap 
voortkomt en zich vooral toelegt op beeldvorming aan de hand van 
resultaten van wetenschappelijk en technisch onderzoek. Hierbij 
wordt nauw aangeleund tegen de wetenschappelijke theorie- en model
vorming. Door popularisering wordt getracht deze voor een breder 
publiek toegankelijk te maken. Ten tweede de tangentiale voorlich
ting waarbij publieke wetenschappers, vaak opererend vanuit pu
blieksgroepen met een bepaalde maatschappijvisie, wetenschapsvoor

lichting geven teneinde wetenschappelijke en technische kwesties 
aan de orde te stellen, het publieke debat in gang te zetten en bij 
te dragen tot beeld-, oordeels- en besluitvorming. 

Via een korte beschouwing over voorlichtingskunde worden voorts 
raakvlakken aangegeven tussen de zojuist genoemde nieuwe vormen 
van wetenschapsvoorlichting en oudere vormen van voorlichting be
trekking hebbend op natuurwetenschap en techniek, met name land

bouwvoorlichting. Een indikatie wordt gegeven dat er een relatie 
tussen wetenschapsvoorlichting en vorming bestaat. 

De voorlopige situering van wetenschapsvoorlichting mondt dan uit 
in de doelstelling van deze studie. Deze behelst geen proeve van 
wetenschapsvoorlichting over een bepaalde kwestie doch het geven 
van een bijdrage tot het bespreekbaar maken van wetenschapsvoor
lichting, toegespitst op natuurwetenschap en techniek. De studie 
hoopt daarmee tevens een bijdrage te zijn tot beeld-, oordeels- en 
besluitvorming omtrent wetenschapsvoorlichting, die.op het ogenblik, 
zeker in Nederland, sterk in beweging is. 

1.1 Wetenschap, techniek en samenleving 

In 1969, een jaar na de 'Parijse Revolte', werd een groep personen 
die vooraanstaande posities in dé maatschappij bekleedden, door de 
sekretaris-generaal van de OECD uitgenodigd om onder voorzitter
schap van Harvey Brooks, hoogleraar aan de Harvard University te 
Carnbridge, Massachusetts, VS, een rapport uit te brengen waarin een 
visie ontwikkeld zou moeten worden op het wetenschapsbeleid voor de 
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jaren 70. In het in 1971 voltooide rapport, dat onder de titel 

"Science, growth and society: a new perspective" werd gepubliceerd, 

wordt duidelijk uitgegaan van de gedachte dat wetenschapsbeleid 

in het grotere kader van elk regeringsbeleid dient te worden inge

past. De sekretaris van de kommissie Brooks, de Fransman Jean

Jacques Salomon, auteur van het in 1970 gepubliceerd boek "Science 

et politique" merkt hierover in een samenvatting voor de OECD 

Observer (1, pl) op: 

"The group thus interpreted its terms of reference in the 

broadest sense. Far from confining itself to a review, however 

critical, of policies for science and technology, it has 

concerned itself with the links between these policies and 

other fields of government . We conceived it 

to be our first task to take into account development outside 

the traditional area of science policy. From the outset we 

decided to adopt a more comprehensive approach 'that would 

include goals that cannot be related exclusively to the 

promotion of economie growth or to science for its own sake." 

Deze uitgangsstelling werd geschraagd door de opvatting dat natuur

wetenschap, techniek en politiek, en mêt dat laatste het maatschap

pelijk gebeuren, nauw met elkaar verweven zijn. Deze opvatting stel

de Salomon.op 1 juni 1977 nog eens uitgebreid in Brussel aan de 

orde. Daar werd toen onder auspiciën van de Europese Gemeenschappen 

een driedaagse konferentie gehouden met als thema "Science crisis 

in European societies?". Het vraagteken in dit thema was welbewust 

gekozen omdat de diskussies juist enige opheldering dienden te ver

schaffen over het wel of niet sprake zijn van een wetenschapskrisis. 

De konferentie, waarvoor een 45-tal onderzoekers en beleidsmakers 

uit verschillende wetenschapsgebieden waren uitgenodigd, vormde een 

onderdeel van een uitgebreider programma met meerdere meningvormen

de bijeenkomsten. Dit programma droeg de naam ESIST, acronym voor 

European Society and its Interaction with Science and Technology. 

En met deze ESIST-thematiek was tevens het kader gegeven waarbinnen 

zich de diskussies op de zojuist genoemde driedaagse konferentie 

afspeelden: de verhouding tussen natuurwetenschap en techniek ener

zijds en de (Europese) maatschappij anderzijds was in 't geding. 
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Zoals gezegd ging Salomon op deze konferentie nader in op de innige 

relatie tussen natuurwetenschap, techniek en maatschappelijk gebeu~ 

ren,. een relatie die voor ons thema relevant is. Want beoogt weten

schapsvoorlichting, hoe men dit begrip ook nader specificeert, niet 

altijd relaties tussen wetenschap/techniek en de rest van de samen

leving, of delen daarvan, te leggen, in stand te houden of te ver

beteren? 

We laten Salomon (2) nog eens aan het woord: 

•In spite of Bacon' s utopia and in spi te of Descartes' s 

theoretica! work, neither saw that it would be for a third man 

to achieve all the potentialities of active science which both 

heralded: for science to be conducted as a technique, what was 

needed, after the savant, but before the engineer, was the 

scientist. In his relation to authority, the scientist would 

be Cartesian in that he invokes values other than those of 

polities, but he would be no less Baconian in that these 

values do not preclude science from lending itself to the 

objectives of authority. All the terms of the relationship 

between science and polities were present from the beginning 

of modern science; the sole difference frorn the present state 

of affairs is that at that time science could only make 

promises owing to the lack of swift and significant applications 

and that for the same reason the State was prepared to support 

research only as a cultural activity which was not sufficiently 

utilitarian to be clearly distinguishable from other 

ihtellectual activities ( .•• ) and it was industrialization that 

from the end of the 19th century onwards increased and 

accelerated the influence of scientif ic research on social 

development. But above all the two World Wars were necessary." 

Wil men een meer kwantitatieve indikatie hebben van de verstrenge

ling van natuurwetenschap, techniek en samenleving, dan kan men 

bijvoorbeeld wijzen op het feit dat ekonomische groei vooral be

paald wordt door de produktiviteit. Naast maatschappelijke invloe

den, die samenhangen met het politieke klimaat, zijn dan vier in

vloedsfaktoren van belang: de stijging van de produktie-omvang, de 
substitutie van produktiefaktoren, wijziging in de 'struktuur• 
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(bijvoorbeeld het wegvallen van ondernemingen met lage produktivi
teit of het stopzetten van een verouderd produktieproces in een on

derneming) en de technische en organisatorische vooruitgang (die 
in dit verband moeilijk van elkaar zijn los te koppelen) . Uit on

derzoek dat zich over een lange periode uitstrekte, destilleerde 

een TNO-rapport (20) de volgende gewichten van de vier genoemde 

invloedsfaktoren: stijging van de produktie-omvang 12~ %, substi

tutie van produktiefaktoren 10 %, struktuurwijziging 12~ %, en 

technische en organisatorische vooruitgang 65 %. De invloed van 

de laatstgenoemde faktor op ons welvaartsnivo, en daarmee op onze 

samenleving, wordt met deze cijfers nog eens duidelijk in het 
zicht gesteld. 

1.2 Besloten en publieke wetenschap 

Nu is de genoemde relatie tussen natuurwetenschap, techniek en sa

menleving door vele auteurs op vele verschillende wijzen tot uit

drukking gebracht. Salomon wijst in het laatstgenoemde citaat op 

de 17e eeuwers Francis Bacon en René Descartes. Deze gaven mede 
de aanzetten voor het terugdringen van de invloed van theologie 

en metafysika op het sociale gebeuren ofwel, positiever geformu

leerd, zij behoorden tot diegenen die de 'machtsovername' door 

natuurwetenschap en techniek voorbereidden. 
We kunnen wijzen op de 19e eeuwer Auguste Comte die een positivis

tische ·wereldbeschouwing lanceerde, waarin de positieve wetenschap 
-de wetenschap die zich alleen beroept op waarneembare verschijnse
len- de basis moest leveren voor het samenleven en het oplossen van 

de problemen die. zich daarbij voordoen. In het in 1929 door Rudolf 

Carnap, Hans Hahn en Otto Neurath uitgegeven Wiener Kreis Manifest 
vinden we Comte's opvatting weer terug: sociale hervorming, veran

dering van de opvoeding, etcetera, moeten op basis van positieve 

wetenschap geschieden. 

De Britse bioloog Lord Zuckerman, die in de jaren zestig onder meer 

wetenschapsadviseur van de Britse overheid was en in die funktie 

bijdragen leverde aan het opzetten van een eigentijds wetenschaps
beleid, koos in zijn boek "Beyond the ivory tower, the frontiers 
of public and private science" (3), een andere invalshoek om de 
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relatie tussen natuurwetenschap, techniek en samenleving duidelijk 

te maken. Daartoe introduceerde hij het onderscheid tussen besloten 

wetenschap (private science) en publieke wetenschap (public science). 

In de sfeer van de besloten wetenschap, in de grotendeels neutrale 

ivoren toren, ligt het aksent op de objektieve theorie- en model

vorming. Herhaalde malen wordt daartoe een cyclus van observatie, 

induktie, hypothesevorming, deduktie, experimentele toetsing en her

nieuwde observatie doorlopen. Het wetenschappelijk onderzoek ver

loopt met vallen en opstaan, met veel geduld en inspanning. Vrucht

bare ideeën, die voor toepassing in aanmerking komen, kunnen in een 

innovatieproces, via ontwikkeling, massaproduktie en marketing in 

produkten worden omgezet. Via een aantal cycli kunnen delen van de 

innovatieketen opnieuw worden doorlopen hetgeen aanleiding geeft 

tot nieuwe generaties van deze produkten. Teneinde de wetenschappe

lijke vooruitgang binnen deze besloten wetenschap, met zijn funda

mentele en toegepaste kanten, niet te blokkeren, is het dienstig 

om deze min of meer af te schermen voor al te grote invloeden van 

buitenaf: het gaat om besloten wetenschap. 

Zuckerman (3, p.16): 

nif the hypotheses of the physical sciences did not possess the 

quality of exactness within the framework to which they relate, 

no one could ever have designed the steam engine, leave alone a 

nuclear reactor or a computer. The objective truths which we 

gai-n about physical phenomena, however they may be derived, 

must constitute an understanding which provides absolute 

assurance for future action ( •.• ) During the course of this 

process, which may take a very long time, explanations are bound 

to be proved wrong, that is to say, less useful than others. 

~ut a wrong or less useful explanation cannot persist forever 

( ... ) . " 
Terzijde zij hier opgemerkt dat we de gedachte van de besloten we

tenschap ook terug vinden bij Salomon. In een recent interview in 

Le Monde (4) spreekt Salomon onder meer over wetenschap als 

'discours• en als 'institution'. Over het 'discours' zegt hij dan: 

"Quand le discours est en crise, dans une discipline ou un 

secteur donnê, c'est que la thêorie dont il se nourrit est 
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remise en question ( ••. ). Les problêmes en jeu dans ce type de 

crise ne sont vraiment accessible qu'aux spécialistes, ce qui 

ne veut pas dire que les batailles ils peuvent conduire ne sont 

pas parfois homériques. Mais enfin, ie théatre. de ces ba tailles 

n'intéressent que les scientifiques. Et quand la crise est 

résolue, c'est que ceux-ci disposent d'une théorie nouvelle: 

on dira que la science a progressé." 

DE' sfeer van de besl,oten wetenschap wordt hier duidelijk getekend. 

Slechts de betrokken deskundigen zijn in staat het 'discours' ge

r,ecl te do0rgronden. Vooruitlopend op, met name, hoofdstuk 4 kunnen 

··1€ nu al opmerken dat zich hier een moeilijke kwestie voor weten

schapsvoorlicht.ing aandient. Deze komt hierop neer dat slechts wei

nigen in staat zijn de vergaande wetenschappelijke inzichten 'wer

kelijk te begrijpen'. We signaleren deze kwestie hier slechts en 

gaan er later nader op in. 

Vooral in recente tijden zijn echter veel onderzoekers zich ongerust 

gaan maken over opdoemende maatschappelijke problemen die mede ver

oorzaakt worden door de invloed van wetenschap en techniek. 

Wetenschappers treden uit hun besloten wetenschapsbedrijf en stel

len zich geheel of gedeeltelijk in dienst van maatschappelijke groe

peringen, van politieke partijen of van de overheid. Ze maken daar 

hun wetenschappelijke inzichten en.verworven vaardigheden te nutte 

en dragen bij tot publieke beeld-, oordeels- en besluitvormings

processen, vooral dáár waar wetenschappelijke en/of technische 

kwesties in het geding zijn. Het gaat dan veelal om hete hangijzers 

-in het Angelsaksische taalgebied spreekt men van (hot) issues

waarbij alternatieve oplossingen mogelijk zijn, in het geding zijn 

(at issue) 1 en waarbij politieke keuzen over de te volgen weg ge

maakt moeten worden. Het moge duidelijk :i:ijn dat deze publiek-we

tenschappelijke bezigheden anders verlopen dan in de sfeer .van de 

besloten wetenschap. 

Zuckerman (3, p.188): 

"What I described as public science is the link between polities 

and private science, and a major problem today is to discover 

how scientists -obviously not all of them, but at least more 



12 

than today- can become better equipped, and readier than they 

now are, to help deal with the social problems for which 

their activities are ultimately responsible ( ••• ) the best 

chance scientists could have of influencing the events 

which flow from their discoveries, would be by engaging ( ••. ) 

in the controversies ( •.• ) and by entering the debate on the 

platform where these things are resolved, in the knowledge 

that the rules by which they are decided are not those which 

theoretically govern the search for objective truth." 

Via aparte ministeries voor wetenschaps- en technologiebeleid 

wordt getracht om een stuurmechanisme voor wetenschap en techniek 

te ontwikkelen; nieuwe methodieken, zoals technology assessment, 

komen in de belangstelling. vooruitlopend op volgende hoofdstukken 

stellen we nu alvast dat wetenschapsvoorlichting, vooral vanuit de 

zich aldus ontwikkelende publieke wetenschap, veel nieuwe impulsen 

heeft gekregen. We zullen daar in paragraaf 1.5 iets verder op in

gaan en in paragraaf 1.6 een eerste toelichting geven op de term 

wetenschapsvoorlichting. 

1.3 

Bij ons in Nederland laat men zich de laatste tijd ook niet onbe

tuigd om de samenhang tussen natuurwetenschap, techniek en samen

leving te benadrukken. In de eind 1974 door de toenmalige minister 

F. Trip uitgegeven Nota Wetenschapsbeleid wordt in dit verband op 

p. 12 gesteld: 

"Ook in de moderne opvatting is wetenschap een soort oorzaken

kennis, waarbij het begrip oorzaak echter alleen wijst op een 

standvastige verbinding of opeenvolging der verschijnselen. 

Daarmede laat de wetenschap in fei·te alle verband met het gewo

ne kennen losi ze blijft op het niveau der verschijnselen. Dit 

betekent dat de wetenschap zelf altijd weer vanuit dieper lig

gende verantwoordelijkheid haar plaats moet krijgen: de mens 

zal bij de wetenschap alleen niet leven. Het is daarom begrij

pelijk als de gemeenschap verlangt dat het door de overheid te 

voeren wetenschapsbeleid wordt afgestemd op de prioriteiten die 

vanuit de samenleving worden gesteld. In de loop van de historie 
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zijn inll11ers de resultaten van de wetenschap in toenemende mate 

een rol gaan spelen in het maatschappelijk proces." 

Ander voorbeeld: in een recente bijdrage voor Intermediair, die in 

een serie arti.kelen het thema van techniek en samenleving belichtte, 

wijzen de fysici Egbert Boeker en Eric Ferguson op het bestaan van 

een spiraal van wetenschap, technologie en samenleving (5). Ze doen 

dat in het voetspoor van H.B.G. Casimir, die al eerder de "onheil

spellende.wetenschap-technologie-spiraal" aan de orde stelde (6). 

Boeker en Ferguson gaan vooral in op de vraag of het mogelijk is om 

de technische ontwikkeling vanuit de samenleving te beheersen: "Wij 

i<'-1 ~veren voor de keuzen die gemaakt moeten worden .•. " aldus deze 

auteurs, die nader ingaan op de dimensies van besluitvorming die te 

onderscheiden zijn. 

Kortom, het thema van de relatie tussen natuurwetenschap, techniek 

en samenleving wordt door vele auteurs sinds lange tijd, en uit 

verschillende gezichtshoeken belicht. Tal van schakeringen zijn te 

onderkennen die onder meer verband houden met het soort· wetenschap 

-fundamenteel, toegepast, besloten, publiek- dat in het geding is. 

Wetenschapsvoorlichting vertoont, als onderdeel van deze relatie, 

verschillende facetten die we in deze studie nader onder de loep 

zullen moeten nemen. 

1.4 Subjekt, objekt en konjekt 

In de gekozen voorbeelden gaat het vooral om bespiegelingen over 

het doel, de funktie, de werkwijze en de bestuurbaarheid van weten

schap en techniek, de gevolgen van beide voor de samenleving en de 

invloed die de samenleving op wetenschap en techniek heeft of zou 

moeten hebben. Deze voorbeelden kunnen onder één noemer worden ge

bracht door op te merken dat ze, geheel in de natuurwetenschappelij

ke traditie, van 'buitenaf' bekeken zijn: wat voor soorten weten

schap kunnen we waarnemen, welke verbanden zijn er te leggen, etc. 

Het is echter ook mogelijk om meer van 'binnenuit' te starten en 

te proberen om zicht te krijgen hoe natuurwetenschap en techniek 

uit de mens -Homo sapiens, Homo faber- zijn voortgekomen. 

Ter inleiding op deze wijze van denken noemen we het volgende voor-
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val uit een recente periode in de Eindhovense regio, de periode 

van de zestiger jaren. In de tweede helft van dat decennium ont

wierp de Eindhovense hoogleraar Henk Goudappel, in opdracht van 

de toenmalige agglomeratieraad, een verkeersplan dat aangepast 

was aan de groeiprognoses die in die tijd opgeld deden (7). We 

woonden de presentatie van zijn plan bij en werden toen getroffen 

door een benaming, die ook direkt in zwang kwam: zijn hoofdver

keersaders (in rood op de door hem getoonde kaart aangegeven) 

werden schertsenderwijs de bloedbanen van Goudappel genoemd. 

Doordenkend op deze naamgeving kan men twee metaforen onderschei

den. De ene verwijst naar de potentiële gevaren, de andere direkt 

naar de woordbron, namelijk de menselijke bloedbanen. Volgen we 

de tweede metafoor dan lijkt het erop dat we geneigd zijn om onze 

(materiële) scheppingen in termen ontleend aan ons eigen organisme 

te omschrijven. 

In zijn "Cultuur in stroomversnelling" (8, p.114} wijst Van Peursen 

erop dat dit thema nader is uitgewerkt door de Duitse onderwijzer 

en denker Kapp, die in de vorige eeuw naar Amerika emigreerde en 

zich daar bezighield met het ontginnen en kappen van bossen. Daar

bij ontdekte hij dat hij veel beter kon werken met de Amerikaanse 

bijlen dan met de door hem uit zijn moederland meegebrachte Duitse 

bijl. Wat bleek bij nadere beschouwing? De steel van zijn Duitse 

bijl was recht terwijl die van de Amerikaanse bijl gewelfd was en 

daardoor leek op de menselijke arm. Dat bracht hem op het idee om 

de bijl op te vatten als een, al dan niet geslaagde, orgaanprojektie: 

als een geprojekteerde, of wel geëxterioriseerde, arm. 

Het viel ons op dat juist een onderwijzer een bijdrage leverde aan 

het denken over orgaanprojekties. Een onderwijzer, zo bedachten 

wij, zal, zoals alle onderwijsmensen dat doen, altijd wel getracht 

hebben met behulp van aansprekelijke voorbeelden kwesties ter spra

ke te brengen. Daarbij zal hij wel met zijn stok hebben gemanipu

leerd: hij leefde immers in de vorige eeuw. In deze stok waren dan 

een aantal funkties geakkumuleerd. Hij diende als aanwijzer (wijs

vinger-exteriorisatie) om datgene wat ter sprake werd gebracht nog 

eens extra te benadrukken; hij diende als scepter waarmee de onder
wijzer zijn macht kon benadrukken en, in dezelfde lijn, fungeerde 

de stok als geëxterioriseerde hand waarmee slagen konden worden ge-
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geven aan leerlingen die de voorbeelden niet wilden nabeelden. In 

de stok waren het denkend ter sprake brengen en het doen vertegen

woordigd. In Amerika ontdekte de denker Kapp wat hij aan het doen 

was met de bijl, door zijn aandacht voor het objekt waar hij mee 

bezig was (de boom die geveld moest worden) te verschuiven naar 

zich zelf, naar het subjekt, waarbij hij de 'bemiddeling' tussen 

subjekt en objekt (die bemiddeling is de bijl) als het ware ont

dekte. Pas wanneer bijl en hand ineen zijn gesmolten, de exteriori

satie is gelnterioriseerd, kan de gewenste funktie tot zijn recht 

komen. 

"!ensen zijn evenwel sinds eeuwen gewend om hun exteriorisaties 

;~rktuigelijk ter hand te nemen, en het vereiste dan ook een filo

sofische inspanning van Kapp om deze werktuigelijkheid te doorbre

ken, z'n aandacht te verschuiven, om zo de essentie van het werk

tuig denktuigelijk ter sprake te brengen. Techniek en weten kunnen 

daarna hand in hand gaan. 

Het moge duidelijk zijn dat Kapp niet probleemoplossend bezig is 

geweest -want dan had hij simpelweg een Amerikaanse bijl genomen

doch reflexief. 

Kapp bespreekt ook de camera obscura, een vinding waardoor de mens 

achteraf zicht kreeg op zijn eigen oog, en voorspelt dan dat men 

langs soortgelijke weg in de toekomst het menselijk zenuwstelsel 

via het funktioneren van telegraafdraden en telefooncentrales 

zal kunnen verklaren, omdat de mens.daarin iets van zich zelf ge

projekteerd moet hebben. In 1976 verscheen in de serie breinver

kenningen van het weekblad Intermediair een bijdrage onder de titel: 

"Het bedradingsschema van het zenuwstelsel: ontwikkeling en hersen

mogelijkheden", en een andere bijdrage met de titel: "Het in kaart 

brengen van de schakelelementen in de hersenen". Kapp's reflexie 

was zeker vooruitziend! 

Kwee Swan Liat heeft de thematiek van de aandachtsverschuiving van 

objekt naar subjekt en van exteriorisatie naar interiorisatie gron

dig uitgewerkt in "Denktuig en werktuig" (9), in "Mens tussen mythe 

en machine" (10) maar vooral in "Denken met de rechter hand" (11}. 

Daarmee geeft hij een inzicht en doorzicht in de verstrengeling van 
denken, weten, doen, maken, leven en samenleven. Uit het laatstge-
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noemde werk citeren we een passage die aansluit bij hetgeen we over 
Kapp schreven: 

"Daarmee (Kwee bespreekt de reimplantatie van een hand door een 

Chinese orthopedisch chirurg, N.W.) wil gezegd zijn dat het 

menselijke denken beslist primair niet is een hande-loos en 
werke-loos beschouwend nadenken, maar vooral een verwerkelij

kend mee-denken met alle manuale en mentale interiorisaties 
en exteriorisaties, met de instrumentale en institutionele 

attributen van onze menselijke cultuur." 

Voor ons thema, wetenschapsvoorlichting, is vooral het begrip 

'konjekt' dat door Kwee in de genoemde werken wordt gebruikt, van 
belang. Misschien kunnen we dit begrip het best maar weer aan de 

hand van het gegeven Kapp-voorbeeld bespreken. 
De bijl van Kapp heeft in feite een dubbele status. Aan de ene 

kant is het een objekt, resultaat van menselijke exteriorisatie, 
gevolg van het feit dat de mens de kunst ver-staat produkten te 

maken, objekten te kreëren. Het objekt, de bijl, krijgt echter 
pas betekenis als Kapp de bijl ter hand neemt, onderdeel van zijn 

arm laat zijn, om aldus gewapend de bomen te lijf te gaan. Het 

zijn dan de bomen die het nieuwe objekt vormen waarop Kapp's aan
dacht zich moet richten. De bijl heeft nu een nieuwe status: hij 
vervult een brugfunktie tussen Kapp en de bomen, tussen subjekt 

en objekt. De bijl is dan noèh subjekt, noch objekt doch konjekt. 
Dit laatste begrip is daarom van belang voor ons, omdat weten
schapsvoorlichting als konjekt te zien is tussen wetenschap/tech

niek en de rest van de samenleving. Subjekt en objekt kunnen daar
bij dan nog van plaats wisselen. 

1.5 Radiale en tangentiale wetenschapsvoorlichting 

Denken we verder in begrippen van subjekt, objekt en konjekt dan 

is het enerzijds mogelijk om het besloten wetenschapsbedrijf als 
subjekt te zien en de rest van de samenleving als objekt. Weten

schapsvoorlichting kan dan worden opgevat als exteriorisatie van 

het genoemde wetenschapsbedrijf. In plaats van over wetenschaps
bedrijf te spreken zullen we in het navolgende voornamelijk de 
term 'wetenschap-techniekschap' gebruiken om de totaliteit van 
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beslotenheid, natuurwetenschap, techniek en institutie tot uitdruk
king te brengen. 

Het wetenschap-techniekschap gebruikt wetenschapsvoorlichting als 

een van de instrumenten, als konjekt, om een relatie met de rest 

van de samenleving te leggen. Wetenschapsvoorlichting in deze zin 

is de 'betuiging' waarmee de goede wil, de vriendschap, de achting, 
betuigd kan worden. Voorlichting op deze wijze ontstaan, leunt nauw 

aan tegen de wetenschappelijke model- en theorievorming; weten

schappelijk onderzoek wordt via popularisering voor een breder pu

bliek toegankelijk gemaakt. Op die manier is er dus sprake van 

voorlichting vanuit een centrum van wetenschap en techniek naar het 

perifere publiek. Deze. vorm van voorlichting is zo langzamerhand 

redelijk bekend'. Zo heeft bijvoorbeeld de TH in Eindhoven sinds 

1976 een funktionaris in dienst die belast is met dit soort voor

lichting (12). Dit type wetenschapsvoorlichting hebben we radiale 

wetenschapsvoorlichting genoemd, voorlichting van middelpunt naar 
omtrek (13). 

Anderzijds kan ook de rest van de samenleving als subjekt worden 
gezien dat wetenschapsvoorlichting genereert, organiseert en han

teert, bijvoorbe~:'.d met het doel om wetenschap en techniek bestuur
baarder te maken en dienstbaar aan eigen doelstellingen, of om het 

debat over wetenschappelijke en/of technische kwesties publiekelijk 

te voeren. Objekt is dan niet zo zeer het wetenschap-techniekschap, 

doch veeleer de aktuele en potentiële mogelijkheden en onmogelijk
heden van wetenschap en techniek. Het gaat om kwesties met vele 

problematische kanten; interpretaties van feiten, van gegevens, en 
de formulering van problemen zijn vaak kwestieus. Onuitgesproken 

normen en waarden moeten aan de oppervlakte worden gebracht, taboes 

en denkblokkades moeten uit de weg worden geruimd. Zo ongeveer kan 

het doornige veld van kwesties die vaak in het geding zijn worden 
geschetst. Zodra de problemen geforlll!lleerd zijn kan het wetenschap

techniekschap in aktie komen om langs rationele weg geformuleerde 

problemen tot oplossing te brengen. In die zin is dit type weten

schapsvoorlichting ook een brug vanuit de samenleving naar het 
wetenschap-techniekschap. Doch vooral zien we dit type, zoals ge
schetst, als het ware loodrecht op de radiale voorlichting funktio-
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neren, namelijk vanuit publieksgroepen naar het publiek. Daarom 

hebben we deze vorm van wetenschapsvoorlichting tangentiale voor

lichting genoemd (13). Voorbeelden zijn er zo langzamerhand vele. 

Men denke aan groepen die wetenschapsvoorlichting ter hand nemen 

rond kwesties als geluidshinder in hun stad, het bouwen van kern

centrales in hun streek, enzovoorts. 

Gezien het bovenstaande heeft wetenschapsvoorlichting, beschouwd 

als konjekt, een dubbele status; er is sprake van een konjekt

dualiteit. Meer hierover volgt in hoofdstuk 3. 

Beschouwen we wetenschapsvoorlichting weer meer van 'buitenaf' 

dan is de mededeling dat er rekening moet worden gehouden met ten 

minste twee soorten van wetenschapsvoorlichting, radiale en tangen

tiale, misschien in zoverre verrassend, omdat men bij de term 

wetenschapsvoorlichting vooral zal denken aan voorlichting vanuit 

een wetenschappelijk, of aanverwant, instituut. 

Bij nader inzien heeft men hier echter een zelfde soort fenomeen 

als bij het innovatieproces dat zowel via een technologiedruk 

(technology push) als via een markttrek (market pull) gestalte 

krijgt • Een soortgelijk verschijnsel is bekend vanuit de bestu

dering van adoptieprocessen: adoptie van 'iets nieuws' kan geschie-· 

den omdat er iets nieuws is at omdat er een probleem is dat via 

een innovatie opgelost kan worden. In de hoofdstukken 3 en 5 wordt 

hier nader op ingegaan. 

Relateren we de twee genoemde typen van wetenschapsvoorlichting 

aan hetgeen we eerder schreven over· besloten en publieke wetenschap, 

dan kan men zeggen dat radiale voorlichting vaak gevoed wordt via 

de besloten wetenschap en tangentiale voorlichting via de publieke 

wetenschap. Het ontstaan van publieke wetenschap heeft echter de 

radiale voorlichting sterk beïnvloed. In volgende hoofdstukken zul

len we deze opvatting nader gestalte geven. 

1. 6 Wetenschapsvoorlichting en voorlichtingskunde 

Na.de wetenschapsvoorliçhting in het vorenstaande te hebben bena

derd vanuit de kant van natuurwetenschap, techniek, mens en samen

leving, willèn we nu de wetenschapsvoorlichting zeer kort bezien 
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vanuit de voorlichtingskunde, om daar later uitvoeriger op terug 

te komen. 

A.W. van den Ban, hoogleraar van de vakgroep voorlichtingskunde 

van de LH te Wageningen, definieert voorlichting als opzettelijke 

hulp bij besluitvorming door middel van kcmununikatie (14, p.12): 

"Besluitvorming is nodig als we een probleem hebben, doordat 

de door ons gewenste situatie niet overeenkomt met de door ons 

ervaren situatie en we hier een oplossing voor trachten te 

vinden .•. De verantwoordelijkheid voor het genomen besluit 

blijft bij voorlichting bij de cliënt berusten en niet bij 

de voorlichter. Bij het vinden van een oplossing voor een pro

bleem kan materiële hulp niet zelden nuttig zijn, maar dat 

noemen we geen voorlichting, want deze hulp wordt niet gegeven 

door middel van communicatie." 

In de voorlichtingskunde, aldus Van den Ban, probeert men kennis 

te verzamelen die van belang is voor voorlichters. Deze kunnen 

daardoor op hun beurt geholpen worden bij het nemen van beslis

singen ten aanzien van de wijze waarop de voorlichting gegeven 

zal worden. Van den Ban merkt daarbi) nog op dat de kern van de 

voorlichtingskunde ligt bij de vragen over de keuze en het gebruik 

van de toegepaste voorlichtingsmethoden. Dit moet echter geen reden 

zijn, zo schrijft hij, om de andere vragen, zoals die ten aanzien 

van de doelen, te verwaarlozen. 

Wat betreft de doelen merkt Van den Ban onder meer op dat steeds 

meer voorlichters, onder invloed van de andragologie, het vergroten 

van de autonomie van de kliëntals het meest wezenlijke doel van 

hun werk zien. Het is dan de bedoeling dat de kliënt meer mogelijk

heden krijgt om zijn eigen situatie te beinvloeden en zijn proble

men op te lossen. Van den Ban waarschuwt er echter voor in alle 

situaties aan dit doel voorrang te geven, gezien de verwevenheid 

van maatschappelijke processen: 

"Een tweetal tegenstrijdige tendenzen in onze samenleving ver

oorzaken een moeilijk vraagstuk bij de bepaling van de doelen 

van de voorlichting. Enerzijds neemt de wens toe om zelf vrij 

te zijn om te beslissen wat men doen en laten zal en zich dit 

niet door een of andere autoriteit te laten voorschrijven. 
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Anderzijds neemt de onderlinge verwevenheid van allerlei 

maatschappelijke processen steeds meer toe, zodat de wijze 

waarop wij van deze vrijheid gebruik maken steeds meer in

vloed heeft op het leven van anderen. Met name in ontwikke

lingslanden houden veel voorlichters ook zeer bewust reke

ning met de tweede tendens. Daar zien de landbouwvoorlichters 

het bijvoorbeeld als hun taak om de landbouwproduktie zo snel 

mogelijk te vergroten, niet alleen om het inkomen van de boe

ren te vergroten, maar ook om de economische groei van het 

land als geheel te bevorderen en om hongersnood te voorkomen." 

Het moet opvallen dat hier een zelfde soort 3panningsveld wordt 

blootgelegd als we al eerder aangaven bij het signaleren van_de 

konjektduali tei t. 

In het voetspoor van Van den Ban zouden we wetenschapsvoorlichting 

voorlopig willen omschrijven als intentionele hulp door middel van 

ko11UT1unikatie bij beeld-, oordeels- en besluit(om)vormingsprocessen 

(en, in latere fasen, wellicht ook bij beleids(om)vorrning, waarbij 

beleid opgevat wordt als ruimer kader waarin een aantal besluiten 

gevat kunnen worden) rond problemen en kwesties met een (natuur)

wetenschappelijk en/of technisch aspekt. 

Het is echter ook mogelijk om voorlichting te omschrijven als het 

proces dat zich in de 'voorlichteling' (vergelijk de term 'leer

ling') voltrekt. Met deze gedachtengang sluiten we aan bij Frese 

(15) en bij Axel Wiedenhof (om broederlijke verwarring te voorkomen 

zullen we hier in voorkomende gevallen stêêds de voornaam vermel

den) (16), die het begrip vorming op soortgelijke wijze omschre-

ven. 

Twee notities zijn in dit verband nog te maken. Ten eerste de op

merking dat het omschrijven van voorlichting als proces in de 

voorlichteling, weinig gangbaar is. Er dient dus voor spraakver

warring te worden gewaakt. Ten tweede, dat we ook deze manier van 

voorlichting te bezien introduceren, om er op te attenderen dat 

voorlichting en vorming raakvlakken hebben, die we nog nader in 

ogenschouw willen nemen. 
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Veel onderzoek dat op voorlichtingsgebied heeft plaatsgevonden is 

op voortreffelijke wijze samengevat door Ronald G. Havelock (17) 

van het Centre for Research on Utilization of Scientif ic Knowledge 

(CRUSK) van de Universiteit van Michigan te Ann Arbor. 

In een voordracht die Havelock in 1975 op uitnodiging van Van den 

Ban te Wageningen hield (18) gaf hij in volgelvlucht een inzicht 

in zijn ideeën. Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie 

onderscheidt Havelock een drietal voor de voorlichtingskunde 

relevante optieken. Ten eerste het sociale-interaktie-model, SI, 

waarbij de nadruk vooral op de sociale relaties bij de 'gebruikers' 

:igt. Nagegaan wprdt hoe innovaties zich verspreiden, geaksepteerd 

en ingevoerd worden. Ten tweede onderscheidt Havelock het research

development-dissemination-model, RD en D, waarbij het systematisch 

doorgeven van hanteerbare researchresultaten aan een passieve ge

bruikersgroep wordt benadrukt. De derde optiek die Havelock onder

scheidt is het problem-solving-model, PS. Daarbij formuleert de 

gebruiker uiteindelij~ het probleem en een 'change agent' helpt de 

gebruiker om tot een oplossing te komen. 

Aan de hand van deze drie optieken stelt Havelock een verbindings

model voor. Daarbij staat de hypothese centraal dat: 

" ••• there is a naturally existing interactionship between R&D 

communities and user communities which conform roughly to the 

configuration of a problem solving dialogue." 

Het gaat er dan om dat er een brug geslagen wordt tussen de gebrui

ker die een probleem heeft en het wetenschap-techniekschap. 

Havelock tekent daarbij aan dat: 

" ••• research people are therefore in certain ways specialists 

in problem solving distinct from the rest of humanity." 

In hoofdstuk 3 zullen we reeds lang bestaande vormen van voorlich

ting die gevoed worden via de toegepaste wetenschap, bijvoorbeeld 

landbouwvoorlichting, en typen zoals radiale en tangentiale weten

schapsvoorlichting van elkaar onderscheiden en met elkaar in ver

band brengen • 

We merken hier nog op dat de door Havelock gehanteerde hypothese, 

die we zojuist citeerden, aansluit bij hetgeen we al eerder aanga-



22 

ven: een natuurlijke relatie tussen natuurwetenschap, techniek en 

de rest van de samenleving. 

Tot slot willen we niet onvermeld laten wat het Rapport over de 

instelling van een Dienst Wetenschapsvoorlichting (19) te berde 

brengt over de wetenschapsvoorlichting. Onze nauwe betrokkenheid 

bij het tot stand komen van dit rapport heeft ons namelijk de no

dige impulsen geven ons te verdiepen in de thematiek van de weten

schapsvoorlichting, in het bijzonder die in Nederland. 

Als fundamenteel uitgangspunt bij de algemene beschouwing over nut 

en noodzaak van wetenschapsvoorlichting kiest het rapport, onder 

meer refererend aan bet in 1950 gesloten Verdrag van Rome, artikel 

10, lid 1, waarin "la liberté d'opinion et la liberté de recevoir 

ou de communiquer des informations ou des idées" is vastgeled; het 

recht van de burgers om "te leren kennen, te weten". Bedoeld recht, 

aldus het rapport, is een essentieel element van de vrijheid van 

informatie, evenals de plicht van de overheid om de vrije doorstro

ming van informatie zoveel mogelijk te bevorderen en te beschermen. 

Deze plicht, zo zegt het rapport, moet mede betrokken worden op de 

vrije doorstroming van informatie naar het publiek, dus ook op de 

wetenschapsvoorlichting. 

Het deel van de wetenschapsvoorlichting is dan volgens het rapport: 

" ..• het algemene publiek en andere (meer specifieke, N.W.) 

doelgroepen voldoende en bruikbare informatie geven en aldus 

ook de mogelijkheid bieden betrokken te raken bij hetgeen er 

in de wetenschapsbeoefening gaande is. Die informatie moet zo

danig zijn dat het publiek niet alleen op de hoogte wordt ge

steld van hetgeen zich in de wereld van de wetenschap afspeelt, 

maar zich daar ook een mening over kan vormen, en vervolgens 

een bijdrage kan leveren tot de besluitvorming voor zover die 

besluitvorming het publiek raakt. Daarnaast heeft de weten

schapsvoorlichting een educatief aspect. Hierbij valt te denken 

aan de éducation permanente en een algemeen cultureel aspect." 

Op dit rapport komen we nog uitvoerig terug in het kader van een 

analyse van het wetenschapsvoorlichtingsgebeuren zoals zich dat in 
Nederland na de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. Het is echter 



23 

misschien wel goed om nu al op te merken, dat het recht om te leren 
kennen, te weten, geblokkeerd kan worden door een overmaat aan in

formatie. De beschrijving "voldoende en bruikbare informatie" in 

het zo juist gegeven citaat, dient in dit licht bezien te worden. 
Bij het opzetten van radiaal getinte voorlichtingsprogramma's 

vanuit een Dienst Wetenschapsvoorlichting zal men ter dege reke

ning moeten houden met de vraag wat wanneer aan wie zal moeten 

worden medegedeeld en op welke wijze dat zal moeten geschieden. 

De begrenzingen van de wetenschapsvoorlichting doemen hier op. 

Deze houden onder meer verband met het al dan niet beschikbaar 

zijn van gegevens, waarde-oordelen die in het geding zijn en 

waarbij de radiaal getinte voorlichter zal aarzelen om zelf een 

stelling in te nemen, de onmogelijkheid voor voorlichtelingen 

om zelf alles te begrijpen zodat men op anderen moet gaan ver
trouwen, en gebrek aan middelen of aan macht om een probleem of 

kwestie naar behoren publiek te maken. 

Daarnaast kan zo'n Dienst echter van belang zijn voor het bieden 
van hulp aan tangentiale voorlichtingsgroepen. Het recht om te 

kennen, te weten, kan dan mede via de tangentiale lijn gestalte 

krijgen. We attenderen voorts op de vormingskant, de permanente 

edukatie, waarvan in het gegeven citaat sprake is. Het vormings

aspekt brachten we al eerder kort te berde. 

1.7 Wetenschapsvoorlichting in 't geding1 doelstelling van de 
studie 

In deze inleiding hebben we in vogelvlucht een aantal aspekten 

van wetenschapsvoorlichting aangestipt. We hebben op twee manieren, 

van 'buitenaf' en van 'binnenuit', de relatie tussen natuurwe
tenschap, techniek en samenleving bezien, waarbij wetenschapsvoor

lichting als onderdeel van die relatie geplaatst kan worden. 

We hebben gewezen op het ontstaan van publieke wetenschap uit 
ongerustheid over opdoemende maatschappelijke problemen en de wil 

om vanuit het wetenschappelijk en technisch weten en kunnen daar 

meer aandacht aan te besteden dan vanuit de besloten wetenschap 

geschiedde. Tegelijkertijd probeerden ook vele overheden meer 
greep te krijgen op wetenschap en techniek. 
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Met dit alles werd de relatie tussen wetenschap, techniek en 

samenleving kwestieus. Wetenschapsvoorlichting, als onderdeel van 

de genoemde relatie, kwam daardoor tevens in het geding, In 

Nederland is het vooral de in 1974 gepubliceerde Nota Wetenschaps

beleid geweest die de kwestie van de wetenschapsvoorlichting in 

nieuw vaarwater heeft gebracht en het denken erover nieuwe impul

sen heeft gegeven. 

In deze studie willen we een eerste verkenning geven van het ver

schijnsel wetenschapsvoorlichting. Deze voorlichting krijgt ge

stalte in het bredere veld van maatschappelijke ontwikkelingen 

waarbij met name het extern funktioneren van natu-urwetenschap en 

techniek en de wetenschapsvoorlichting zelve in het geding zijn. 

We richten onze aandacht daarbij vooral op de situatie in Neder

land vanaf de Tweede wereldoorlog. Ons studieterrein zal vanuit 

een ideële optiek benaderd worden, en minder vanuit een instru

mentele of institutionele optiek (21), We hebben daarbij niet de 

pretentie om wetenschapsvoorlichting, als hulp bij beeld-, oor

deels-, besluit- en beleids(om)vorming, in al z'n wetenschappe

lijke aspekten van dergelijke (om)vormingsprocessen uit te wer

ken, doch wel de ambitie om de kwêstie wetenschapsvoorlichting 

met deze studie beter bespreekbaar te maken. 

Via een historiserende inventarisatie van opvattingen en een 

analyse van de zich ontwikkelende praxis zullen we nagaan welke 

vormen van wetenschapsvoorlichting gestalte beginnen te krijgen. 

voorstellen tot demarkatie en integratie van deze verschillende 

vormen zullen worden gedaan en getracht zal worden om relaties 

van wetenschapsvoorlichting met het interne en externe funktio

neren van natuurwetenschap en techniek te leggen. Langs deze weg 

wordt dan tevens een kleine bijdrage gegeven aan de externe ge

schied sschrijving van wetenschap en techniek, waarbij het niet 

alleen gaat om de ideeën en methoden van de wetenschap zelf, maar 

om wetenschap en techniek in externe relatie tot de rest van de 

samenleving. 

Het koncept van wetenschapsvoorlichting als hulp bij beeld-, 

oordeels-, besluit- en beleids(orn)vorming zal worden geïntrodu

ceerd en gedemonstreerd aan de hand van casestudies rond een 
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aantal kruciale kwesties waarbij natuurwetenschap en techniek in 

opspraak zijn gekomen. De verkenning zal dan uitmonden in enkele 

(meta)modellen waarin de in de hoofdstukken verzamelde gegevens, 

feiten, normen, waarden, kwesties, enzovoorts, schetsmatig gebun

deld worden, waardoor ze gemakkelijker voor bespreking toeganke

lijk blijven. 

Hoewel de studie geen proeve van wetenschapsvoorlichting inhoudt, 

hopen we toch een bijdrage te kunnen leveren aan het bespreekbaar 

maken van wetenschapsvoorlichting en aan beeld-, oordeels- en 

besluitvorming omtrent wetenschapsvoorlichting. Want wetenschaps

voorlichting is op het ogenblik nog steeds in het geding en pu

blieke besluiten. erover liggen in het verschiet. Doelgroepen die 

wellicht profijt van deze studie zouden kunnen hebben volgen uit 

het vorenstaande. We denken aan diegenen die zich met beleid op 

het onderhavige gebied bezig houden, zoals ambtenaren en adviseurs. 

Voorts aan radiale en tangentiale wetenschapsvoorlichters en aan 

studenten die zich in toenemende mate laten inschrijven voor de 

aan instituten voor wetenschappelijk onderwijs gegeven kursussen 

wetenschapsvoorlichting. Die studenten zullen straks een belang

rijke schakel tussen wetenschappers en niet-wetenschappers kunnen 

vormen en wellicht ook als publieke wetenschapper gaan funktioneren. 

Het lijkt ons van belang dat ook zij bijdragen blijven leveren aan 

de reflexie over de kwestie wetenschapsvoorlichting en niet blij

van steken in wetenschapspopularisatie sec. 
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2 WETENSCHAPSVOORLICHTING IN NEDERLAND; EEN INVENTARISATIE 

VAN EVOLUERENDE OPVATTINGEN 

Na in hoofdstuk 1 een aantal aspekten van wetenschapsvoorlichting 

te hebben aangestipt, willen we in d.it hoofdstuk nagaan hoe weten

schapsvoorlichting in Nederland, na de Tweede wereldoorlog, in de 

belangstelling kwam, ter sprake werd gebracht en kwestieus werd. 

We zullen daarbij aannemelijk maken dat de gedachtenvorming over 

dit onderwerp sterk bepaald werd door hetgeen zich op het terrein 

van de overheidsvoorlichting afspeelde. Daarmee kwam wetenschaps

voorlichting tevens in bet vaarwater van de publieke wetenschap 

terecht. 

De start van onze inventarisatie ligt in jaar 1946. Toen, pal na 

afloop van de Tweede wereldoorlog, ontstond een herbezinning op 

de rol die de overheidsvoorlichting diende te spelen. Het resultaat 

van die herbezinning was een 'koel' soort voorlichting. De term 

'koel' dient echter niet in de, tot participatie uitnodigende, zin 

van McLuhan (ll te worden opgevat. De hier bedoelde koele voor

lichting zou zich moeten beperken tot beleidsverduidelijking. 

In de jaren ná 1946 ging overheidsvoorlichting echter hand in hand 

lopen met public relations. Deze verstrengeling leidde ook tot 

assimilatie in het woordgebruik, en tot op de dag van heden zijn 

er aanhangers van deze assimilatie en bestrijders ervan. 

De eerste aanzet om wetenschapsvoorlichting in Nederland op een 

wat systematische wijze in beweging te brengen ontstond in 1957. 

Het ging toen in feite om wetenschaps-public-relations. In de tien 

jaren die daarop volgden raakte public relations echter in dis

krediet, althans in de sfeer van de overheidsvoorlichting. Het 

gevolg daarvan was dat een kommissie, de kommissie Biesheuvel, zich 

in 1968 opnieuw op de doelen en taken van de overheidsvoorlichting 

ging bezinnen. We bevinden ons dan in de tijd van de 'kulturele 
revolutie', de tijd dat Peking, Parijs en Amsterdam van zich doen 

spreken. 
Met een krappe meerderheid kwam de kommissie Biesheuvel tot de 

slotsom dat public relations en voorlichting uit elkaar dienden te 
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worden gehaald. Ongeveer in die zelfde tijd stelde een andere kom

missie, de kommissie Rooij, de wetenschapsvoorlichting opnieuw aan 

de orde. De kommissie Rooij meende dat het voor universiteiten.en 

hogescholen erg moeilijk zou zijn om voorlichting en public relations 

van elkaar te scheiden -iets dat overigens zeker ook voor weten

schapsvoorlichting vanuit industriële researchlaboratoria geldt. 

Het zou dan tot 1976 duren voordat, gestimuleerd door de Nota 

Wetenschapsbeleid van de toenmalige minister Trip, een nieuwe aan

zet zou worden gemaakt om wetenschapsvoorlichting van wetenschaps

public-relations te onderscheiden en de scheiding organisatorisch 

te realiseren, zodat de in hoofdstuk 1 genoemde radiale wetenschaps

voorlichting, niet gehinderd door FUblic relations, gestalte zou 

kunnen krijgen. 

De genoemde Nota leidde er tevens toe dat in 1977 idee~n werden 

uitgewerkt om tot ondersteuning van wetenschapsvoorlichting vanuit 

publieksgroepen te komen. Dit type voorlichting hebben we in hoofd

stuk l al aangeduid met de term tangentiale voorlichting. De op 

elkaar inwerkende en elkaar aanvullende radiale en tangentiale 

wetenschapsvoorlichting leiden tot het koncept van wetenschapsvoor

lichting als hulp bij beeld-, oordeels-, en besluit(om)vorming (en 

eventueel beleids(om)vorming) wanneer wetenschappelijke en/of 

technische kwesties in het geding zijn. 

De gegevens voor dit hoofdstuk hebben we vooral ontleend aan rap

porten en verslagen, en aan gesprekken die we met betrokkenen op 

dit gebied voerden. Voorts zal hier en daar onze deelneming aan 

kommissies die zich met wetenschapsvoorlichting bezig hielden 

doorklinken. 

De wetenschapsvoorlichting die in dit hoofdstuk ter sprake wordt 

gebracht is beperkt van omvang. Het gaat niet over vormen als 

landbouwvoorlichting, gezondheidsvoorlichting, enzovoorts, doch 

voornamelijk om 'wetenschapsvoorlichting die zich in het besproken 

tijdvak onder die naam aandiende'. Deze is nauw gelieerd aan het 

wetenschap-techniekschap en niet direkt bedoeld als hulp bij het 

oplossen van praktische problemen. Daarenboven is er in dit hoofd

stuk sprake van de, al aangeduide, tangentiale wetenschapsvoor

lichting. 
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Men zou het ook nog z6 kunnen zeggen: het gaat in dit hoofdstuk om 

'wetenschapsvoorlichting in engere zin', die door de publieke we

tenschap, waarin begrepen het denken over wetenschapsbeleid, 

technology assessment, enzovoorts, sterk in beweging is gekomen. 

Wat de realisering betreft bevindt deze wetenschapsvoorlichting 

in engere zin zich in een aarzelende opbouwfase. De diskussies 

erover zijn nog in gang en men slaat elkaar daarbij vaak duchtig 
om de oren (2). 

Een ruimer beeld van wetenschapsvoorlichting komt pas in hoofd

stuk 3 aan de orae. 

2.l Voorlichtinq en public relations 

In .hoofdstuk 1 hebben we, in het voetspoor van Van den Ban, een 

voorlopige omschrijving van wetenschapsvoorlichting gegeven. Van 
den Ban, zowel als Van Gent -die mede bij Van den Ban promoveerde

wij zen er echter op dat er naast voorlichting die hulpverlening 

aan de kliënt centraal stelt, ook nog voorlichting in de sfeer van 
public relations bestaat (3, p.13; 4, p.111). We zullen onze aan

dacht in deze paragraaf op deze laatste vorm van voorlichting 

richten omdat deze ons snel voert naar de overheidsvoorlichting en 

van daar naar wetenschapsvoorlichting zoals deze in de loop der 
jaren in Nederland heeft vorm gekregen. 

De grote plei.tbezorger van voorlichting in samenhang met public 

relations is hier te lande vooral het Nederlands Genootschap voor 
Public Relations (NGPR; vanaf 1978 NGPR, vereniging voor public 

relations en voorlichting) dat tot voor kort het PR-doel beschreef 

met: "het -in hoofdzaak door voorlichting- stelselmatig bevorderen 
van goede verhoudingen met groepen mensen van wier oordeel men als 

organisatie afhankelijk is" (5). De toenmalige voorzitter van dit 
genootschap, Seret, voegde hieraan nog de volgende zinsnede toe: 

"voor een optimale verwezenlijking van het beleid" (6, p.18). 

Voorlichting is hier een middel om een duidelijk omlijnd doel te 

bereiken. Het gaat niet zo zeer om hulp aan de voorlichteling 

(kliënt), doch meer om hulp aan de instantie in wiens naam de 

voorlichting geschiedt. 
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Inmiddels heeft het NGPR z'n definitie van public relations ge

wijzigd in: "Public Relations: het stelselmatig bevorderen van 

wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen" 

(7). Daarmee blijken public relations en voorlichting echter 

geenszins uit elkaar gehaald te zijn. In het eerste nummer van de 

"Cahiers Public Relations en Voorlichting" van het NGPR, dat in 

november 1976 mede door de toenmalige minister van wetenschaps

beleid, F. Trip, ten doop werd gehouden, zien we niet alleen de 

koppeling van beide begrippen in de naam van de Cahiers verschij
nen {en later in de naam van de vereniging), doch ook in het 

openingsartikel (8), geschreven door Denig, direkteur voorlichting 

en externe betrekkingen van het Ministerie van Landbouw en oud 

voorzitter van het NGPR. In dit artikel, onderdeel van hoofdstuk 8 
van zijn inmiddels verschenen boek "Macht en Informatie" lanceert 

hij drie stellingen, waarvan de eerste twee hier voor ons betekenis 

hebben: 

Een overheid die prijs stelt op een tweerichtingsverkeer met de 

burger, plaatst voorlichting in het ruimere veld van public 

relations. 

Een overheid die prijs stelt op ondersteuning van aanvaard beleid 
door de burger, beoogt met voorlichting niet alleen te informeren, 
doch ook te overreden. 

- Een overheid die prijs stelt op geloofwaardigheid van zijn be

stuur, is meer geïnteresseerd in de participatie van zijn burgers 
dan in het imago van zijn bewindslieden. 

Het beeld dat Denig met deze stellingen, die in ?.ijn artikel nader 

worden uitgewerkt, oproept is dat (overheids)voorlichting en 

public relations hand in hand met elkaar dienen te gaan. Het doel 

dat bereikt dient te worden ligt nog' steeds in de lijn van Seret's 

toevoeging: "optimale verwezenlijking van het beleid". 
Overigens is Oenig naar onze smaak niet 'erg duidelijk wat hij 

onder voorlichting wenst te verstaan. Enerzijds presenteert hij 

het volgende schema: 



doel 

kennis verbreiden 

mening vormen 

werven 
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aktiviteit 

instruktie 
inlichting 

voorlichting 
public relations 

propaganda 
reklame 

karakter 

objektief 

subjektief 

waarmee hij verschillende soorten kommunikatie naar doel en karak

ter onderscheidt. Daaruit zou blijken dat het doel van voorlichting 

gelegen is in het zich een mening laten vormen door de voorlich

teling. Daarbij wordt dan echter voorbijgegaan aan voorlichtings

typen die juist.mikken op gedragsverandering: men denke aan ver

keersvoorlichting die er naar streeft verkeersdeelnemers een 

adekwaat verkeersgedrag bij te brengen. 

Anderzijds zegt Oenig echter in hetzelfde artikel dat overheids

voorlichting drie kategorieën omvat: voorlichting over beleid, 
voorlichting over niet-beleid en voorlichting als beleidsmiddel. 

Hiermee valt Oenig terug op Dekker (10, p.492), die deze drie 

kategorieën al eerder invoerde. Bij het voorlichten over beleid 

(Oenig onderscheidt daarbij uiteraard beleidsvoorbereiding en 

beleidsuitvoering) gaat het volgens hém om informatie: 

"De voorlichting over beleid bestaat voor een gedeelte uit 

informatie over in de toekomst geprojekteerde overheids
activiteiten (beleidsvoorbereiding) en voor een ander ge

deelte uit informatie over beleid dat reeds wordt uitgevoerd 

(beleidsmededeling en beleidsverklaring). Het gaat dus dui
delijk om informeren". 

Daar informeren en inlichting geven synoniem zijn, worden voor

lichting en inlichting bij 'voorlichting over beleid' dus blijk

baar synoniem. Dat is dan echter in tegenspraak met Denig's 
eigen schema (11). 

De voorlichting als beleidsmiddel bestaat volgens Oenig uit: 

" ••. informatie gericht op uitvoering van het door de overheid 

aanvaarde en parlementair gesanktioneerde beleid. Het infor

meren bevat dus duidelijk elementen van aanvaarding en over-
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reding" (12). 

Het lijkt erop dat Oenig hier weer terugschakelt op z'n uitgangs

stelling, namelijk dat voorlichting meningsvorming (in een be

paalde richting, N.W.) tot doel heeft. Overreding kan dan nog 

de betekenis hebben van 'propaganda voor een goed doel' -bij 

het bespreken van de Nota Van Heuven Goedhart komen we hierop terug

rnaar ook het mikken op gedragsverandering. Dat laatste doel wordt 

echter niet genoemd in het schema, zoals we al opmerkten. 

Dan is er tenslotte nog de derde kategorie, de voorlichting over 

niet-beleid. Volgens Oenig omvat deze overzichtsinformatie 

(bijvoorbeeld de stand der gewassen of informatie over benoemingen, 

etc.) (13). Hier schuift Oenig in zijn schema weer naar inlichting 

toe (14). 

Alleen Denig's tweede kategorie voorlichting (als beleidsmiddel) 

is, per dekreet van zijn schema, ook werkelijk voorlichting. Daar 

deze voorlichting volgens zijn omschrijving elementen van aanvaar

ding en overreding bevat lijkt het erop alsof bij Oenig 'voor

lichting pas voorlichting is als zij public relations is'. De hele 

moeilijkheid schuilt hierin dat oenig zowel zijn schema presen

teert als de drie voorlichtingskategorieën van Dekker. Deze slui
ten niet op elkaar aan en daardoor is het moeilijk te achterhalen 

wat Denig onder voorlichting verstaat. 

Denig probeert wel het verschil tussen voorlichting en public 

relations aan te geven: 

"Public relations activiteiten kunnen, méér dan de eenzijdig 

gerichte voorlichting, helpen de kloof tussen bestuur en be

stuurden te overbruggen". 

maar zegt ook: 

"Mijns inziens gaat de taak van de overheidsvoorlichter van

daag duidelijk verder dan verklaring en toelichting op het 

regeringsbeleid. Het is algemeen aanvaard dat de departemen

tale woordvoerders de ondersteuning van het beleid ook tot 

hun doelstelling rekenen." 

En met deze verklaring belanden we in feite weer bij de PR-defini
tie van Seret, of bij 'overheidsvoorlichting is pas overheids-
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voorlichting als deze in public relations is ingebed'. 

Men kan Denig's schema echter ook op een wat andere wijze bezien. 

Afgezien van het wervende gedeelte is het op te vatten als een 

aanzet om een aantal relatie-zones in te voeren. Voor de weten
schapsvoorlichting kan zo'n zonering van belang zijn om de kloof 

tussen het wetenschap-techniekschap en het 'grote publiek' op 

meer dan ê~n manier te overbruggen. Zo'n zonering past dan in het 

kader van wetenschapsvoorlichting opgevat als hulp bij beeld-, 

oordeels- en besluitvorming. Deze opvatting komt echter bij Denig 

niet verder aan de orde. 

De genoemde Cahiers bevatten nog een tweede artikel waarin voor

lichting in public relations blijkt te worden geschoven (15). In 

dit artikel, van de hand van Van der Meiden (die in 1978 bijzonder 

hoogleraar in de leer der public relations aan de universiteit van 

Utrecht werd), wordt Habermas geciteerd en opgemerkt dat deze in 

dit citaat twee maal public relations en voorlichting noemt. Bij 
het nalezen van dit citaat -afkomstig uit J. Habermas' Struktuur

wandel der Oeffentlichkeit- zien we de woorden public relations 

inderdaad twee maal verschijnen, doch geen Duits woord voor voor

lichting (Information, Aufklärung, Beratung). van der Meiden deelt 

dan aan het einde van het Habermas-citaat mee dat de Frankfurters 
de term public relations zelden gebruiken. Men moet, zo meldt hij, 

meestal in andere termen, zoals Oeffentlichkeitsarbeit, Publizistik, 

Werbung, ook public relations begrijpen. Vat men deze mededeling 

op als een verklaring voor het onvindbaar zijn van het woord voor

lichting in het Habermas-citaat, dan geeft Van der Meiden hier 

blijkbaar aan dat voorlichting een onderdeel van public relations 
kan zijn. Desgevraagd bevestigde Van der Meiden onze konklusie: 

"Inderdaad kan in mijn redeneertrant voorlichting in public 

relations worden begrepen, althans in de Nederlandse begrip

penomschrijving" ( 16) • 

2.2 Twee nota's en een wetsontwerp 

De tot nu toe besproken recente (overheidslvoorlichtingsliteratuur 
laat ons voornamelijk de verstrengeling van voorlichting en public 
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relations zien. We graven daarom wat verder terug op zoek naar 

andere aspekten. Blijven we daarbij vooralsnog bij de voorlich

ting in het kader van het overheidshandelen dan vinden we de· 
wortels van haar hedendaagse verschijningsvorm in het jaar 1946 

(17). 

In dat jaar werd een ministeriële kommissie ingesteld die advies 

moest uitbrengen over de overheidsvoorlichting. De Tweede Kamer 
had de vroegere Regeerings-voorlichtingsdienst namelijk ernstig 

bekritiseerd. Het voorzitterschap van deze kommissie werd vrijwel 

vanaf de instelling bekleed door de toenmalige hoofdredakteur van 

't Parool, G.J. van Heuven Goedhart (18). In het najaar van 1946 
bracht de kommissie verslag uit. 

In hoofdstuk I van de Algemene Beschouwingen blijkt wat men in elk 

geval niet met voorlichting beoogt: propaganda. Daar had men ge

zien de recente oorlogservaringen veel aversie tegen. Het rapport 

noteert hierover: 

"Dagelijksche persconferenties gaven niet alleen toelichting 

op de gebeurtenissen van den dag, maar verschaften den 

nationaal-socialisten tevens een welkome gelegenheid om aller
lei publiciteitsaccenten te eischen of ook algemeene beschou

wingen, ten gebruike van hoofdartikelen, te leveren, beschou
wingen welker strekking was, den lezer vertrouwd te maken met 
wat "de nieuwe orde" werd genoemd". 

Ontdoet men dit citaat van het propaganda-aspekt en vervangt men 

het woord 'eischen' door leggen, dan wordt er blijkbaar toelichting 

gegeven, er worden aksenten gelegd en er wordt materiaal aangele

verd zodat het beleid verduidelijkt wordt. In een demokratische 
situatie zou men hier -met Dekker en Denig- kunnen spreken over 

'voorlichting als beleidsmiddel'. Daar het hier echter om een be

zettende macht gaat, er geen sprake is van parlementair gesanktio

neerd beleid noch van een openbare mogelijkheid tot kritiek, ~n het 
de bedoeling is een ideologie op te dringen, wordt dit type snel 

ontmaskerd als ongewenste propaganda. Het kader van normen en 

waarden beslist welke ideële doelstellingen in zulke gevallen 
akseptabel zijn. 
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De kommissie Van Heuven Goedhart denkt er ook ongeveer zo over: 

"Toch meent heden ten dage niemand dat overheidsvoorlichting 

kan worden gemist. Hier te lande was die erkenning al jaren 
v66r den overval van Mei 1940 motiveering geworden voor het 

inrichten van een Regeeringspersdienst (zie ook 17, N.W.) 

verbonden aan het Departement van buitenlandsche Zaken, bedoeld 

dan ook in de eerste plaats om het buitenland een juisten in

druk te geven van Nederlands politiek, doch allengs toch ook 

uitgegroeid tot een informatiebron van de binnenlandsche 

publiciteit. Elders deden zich soortgelijke ontwikkelingen 

voor. Maar ook daar gaf eerst het uitbreken van den oorlog een 

krachtige impuls aan het verlangen der Overheid om haar bedoe

lingen binnen en buiten de grenzen duidelijk te maken. Niet 

alleen de bezetter, ook de vrije wereld ging tot het inrich

ten van propagandaministeries over, zij het, dat het woord 

propaganda met zorgvuldigheid werd vermeden. De noodzakelijk

heid om het volk op te wekken tot een gigantische oorlogsin
spanning was al reden genoeg om van overheidswege krachtig 

leiding te geven aan de openbare mening ••. Daarenboven vond 

in de vrije wereld elke overheidspropaganda in de vrijheid 

van critiek een gezond en onmisbaar tegenwicht." 

In een poging om de overheidsvoorlichting duidelijk te maken stelt 

de konmissie dat de overheidsvoorlichting teruggebracht dient te 
worden tot die onontbeerlijke, maar in beginsel aanvullende, rol 

die haar in een demokratisch bestel toevalt. Maar, zo meent de 

kommissie, men kan niet volhouden dat 'goede' voorlichting 'toe
lichting' is en 'slechte' voorlichting 'propaganda', want er is 

geen voorlichting die het geheel en al zonder propaganda en zeker 

geen propaganda die het zonder toelichting kan stellen. De koromis

sie werkt dit nader uit en meent dan dat de voorlichtende overheid 

bijvoorbeeld best propaganda mag maken voor veilig verkeer, voor 

méér sparen, voor het instandhouden van het leger, etc. Maar niet 
voor het wel of géén sport op zondag, kortom over "controversen 

van geestelijken aard". 

Daarmee voert de kommissie dus een type voorlichting in dat vooral 
niet te aktief moet zijn en zich moet beperken tot beleidsverdui-
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delijking. In een aantal 'afgesproken' (genormeerde) gevallen mag 

de voorlichting dan overgaan in 'propaganda' 1 in een meer heden

daags woordgebruik zouden we in het laatste geval spreken over 

•voorlichting gericht op het doen vertonen van algemeen aanvaard 

gedrag•. Het begrip public relations (19) was in die tijd nog niet 

in zwang. We veronderstellen dat de kommissie Van Heuven Goedhart 

zich anders ook uitgesproken zou hebben voor toelichting plus 

ietwat public relations (in de zin van Seret) om op die manier het 

soms noodzakelijke overredende karakter te benadrukken. 

Mede via de 'affaire Ben Korsten' (10, p.189) kwam public relations 

rond 1967 sterk in de kritische belangstelling. Het bleek dat over

heidsvoorlichting en public relations in de jaren n~ 1946 met el
,kaar waren opgetrokken. De vraag rees of die situatie gewenst was. 

Onder druk van de alom sterk om zich heen grijpende demokratiserings

trend (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4), werd in 1968 de "Commissie 

heroriëntatie overheidsvoorlichting" (kommissie Biesheuvel) inge

steld. Deze diende onder meer advies uit te brengen over de maat

schappelijke funktie van de overheidsvoorlichting en de openheid 
van het bestuur. De kommissie ving haar taak aan met het fornruleren 

van wat ze als grondprobleem van haar studie zag: de politieke 
demokratisering. Die werd door de kommissie omschreven als veran

deringen die zich in het proces van besluitvorming voordoen (20, 

p.3) tengevolge van het feit dat nieuwe machtsposities in dit pro

ces worden erkend. Niet alleen de macht van de overheid is toege
nomen, zo konstateert men, doch ook de macht van de burgers ten 

opzichte van de overheid is gegroeid. Het is dan aannemelijk, al-

dus de konunissie dat de relatieve machtsposities van beiden zich 

hebben gewijzigd en dat kan in elk geval verklaren waarom de roep 

om demokratisering zo sterk is geworden. En het is deze ontwikke
ling die noopt tot een herbezinning op de overheidsvoorlichting (21). 
Ingaand nu op de thematiek van de overheidsvoorlichting, zoals die 

in het rapport Biesheuvel aan de orde wordt gesteld, zien we dat 

de betreffende kommissie er op wijst dat er zich in de loop der 

jaren een aksentverschuiving op voorlichtingsgebied heeft voltrok

ken. Ging het er in 1946 nog om dat in elk geval duidelijk werd 

dat de overheid het recht had om voor te lichten, nu gaat het hoe 
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langer hoe meer om de plicht. Daarmee sloot de komnissie overigens 

aan op een door Rooij en Nieuwenhuis bepleite regeling voor een 

algemene voorlichtingsplicht van de overheid (22, p.5). Voorlich
ting is onderdeel van het beleid, aldus de komnissie, en elke 

minister moet zijn beleid verklaren en toelichten, waarbij voldaan 

moet worden aan de eis van optimale objektiviteit. Het gaat dus 

niet om "voorlichting op de grens van propaganda" (20, p.30). 

De komrnissie komt ook met een aantal duidelijke definities, waar

onder die voor voorlichting. Centraal hierbij staat, naar onze 
mening, het verschil tussen openheid en openbaarheid, dat al eer

der door Rooij en Nieuwenhuis werd genoemd (22, p. 21). Openheid is 

dan een mentaliteit die wordt gekenmerkt door bereidheid tot het 

verstrekken van informatie en door ontvankelijkheid voor de me

ningen van anderen. Openbaarheid is daarentegen een algemeen be

kend zijn, of het algemeen toegankelijk zijn van gegevens of pro

cedures. De definitie van voorlichting die door de kommissie 

Biesheuvel wordt gegeven luidt: openbaarmaking, verklaring en 

toelichting. 

Volgens de kommissie werd overheidsvoorlichting tot dan toe om
schreven als verklaring en toelichting van het beleid. In de prak

tijk viel ook het verstrekken van inlichtingen daaronder. In de 

gedachtengang van de komnissie is echter openbaarmaking ("het al

gemeen bekend maken of algemeen toegankelijk maken van die gegevens 

die slechts bekend zijn aan sommigen") (20, p.10) het meest we
zenlijke element in de overheidsvoorlichting. Openbaarmaking houdt 

.dan, blijkens de zojuist geciteerde omschrijving, meer in dan het 

verstrekken van inlichtingen. De begrippen verklaring en toelich
ting zou men volgens de kommissie Biesheuvel als volgt kunnen on

derscheiden. Verklaring bevat meer een element van motivering, 

men laat achtergronden zien. Bij toelichting ligt het aksent op 

verduidelijking, het laten zien van konsekwenties en toepassings
mogelijkheden. 

Ook over het doel van voorlichting spreekt de kommissie zich uit 

als ze het doel van een mogelijke wet 'Openbaarheid van bestuur' 

uiteenzet. Het gaat niet om de edukatie van de burger, doch om het 
scheppen van mogelijkheden tot verbetering en demokratisering van 
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het staatsbestuur (20, p.202). 

Overigens is het nog van belang dat het rapport Biesheuvel onder

schèid maakt tussen voorlichting in het belang van de staatsburger 

en die in het belang van- de onderdaan. 
In het eerste geval gaat het om het verschaf fen van de mogelijkheid 

om het gevoerde of te voeren beleid kritisch te volgen. Het gaat 

dan duidelijk om de genoemde verbetering en demokratisering van het 

staatsbestuur. 
In het tweede geval gaat het om toepassing van wettelijke maatrege

len (bijstandsuitkeringen e.d.), respektievelijk het bevorderen van, 

uit het oogpunt van algemeen belang of individueel welzijn, wense
lijk geachte gedragingen. Als voorbee~den worden dan onder meer 

voorlichting ter bevordering van de verkeersveiligheid (vergelijk 

het rapport Van Heuven Goedhart die het nog over 'propaganda' had), 
gezondheidsvoorlichting en landbouwvoorlichting genoemd. 

Het spanningsveld tussen voorlichting en public relations komt in 

het rapport Biesheuvel ook uitgebreid aan de orde (20, p.163). De 

meerderheid (waaronder één journalist) sprak zich tegen public 

relations uit in het kader van de overheidsvoorlichting; een minder
heid (twee journalisten en één public-relations-deskundige) meende 

dat public relations een essentieel middel is om tot een tweerich
tingsverkeer tussen overheid en publiek te komen. Een opvatting 

die we ook al bij de bespreking van Denig's artikel tegen kwamen. 
Het meerderheidsstandpunt werd in rigoureuze termen door de toen

malige regering De Jong overgenomen: deze was "ten principale van 
oordeel dat overheidsvoorlichting niet het karakter van public 
relations mag krijgen en ook niet beschouwd mag worden als onder
deel van public relations" (23). 

Interessant is tenslotte nog de opmerking die de kommissie maakt 

over het welslagen van de kommunikatie tussen bestuur en burgers 
(20, p.9). Deze liggen volgens het rapport Biesheuvel voor een ge

deelte buiten het bereik van de voorlichting, namelijk voorzover 

het hoedanigheden van de ontvanger betreft. Een verhoging van het 
gemiddelde opleidingsriivo van de bevolking zou de onderlinge ver

staanbaarheid zeker verhogen. En met die opmerking roert de kom-
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missie een kritieke kwestie aan. Studies naar de effekten van massa

korrmunikatie (24, 25) duiden er op dat veelal de kenniskloof tussen 

'veel-weters' en 'weinig-weters' toeneemt ten gevolge van voorlich

ting. Een zelfde soort verschijnsel werd pasgeleden nog door Ton 
Elias, onderwijsredakteur van NRC/Handelsblad gesignaleerd in ver

band met de open school. De groep die de aanvullende vorming het 

meest nodig heeft, krijgt men niet gemakkelijk binnen, aldus 
Elias (46). 

Het lijkt er op dat we hier te maken hebben met een 'voorlichtings

antinomie' die inhoudt dat verspreiding van kennis en het toenemen 
van een kenniskloof hand ir, hand gaan. 

Deze antinomie is wellicht terug te voeren tot de onlangs door De 

Valk besproken antinomie tussen vrijheid en gelijkheid (26). Als 

men de mensen vrij laat zullen er ongelijkheden ontstaan, omdat ze 

ongelijke kapaciteiten hebben. Als men daarentegen de gelijkheid 

nastreeft moet men de vrijheid wel aan banden leggen om te voorko

men dat sommigen hun macht uitbreid,en ten koste van anderen. 

Tot besluit willen we nog één kanttekening maken bij het rapport 

Biesheuvel en dan overgaan tot het wetsontwerp dat het gevolg van 

de werkzaamheden van de kommissie was. 

Door de overheidsvoorlichting in te bedden in een mentaliteit van 

openheid, wordt een pleidooi voor public relations in dit verband 

verzwakt. Door de gegeven definitie van openheid, waarbij ook 

sprake is voor het openstaan van meningen van buitenaf, wordt im

mers de weg tot een tweerichtingsverkeer geopend. 

In het op 28 mei 1975 ingediende wetsontwerp Oper.tleid en Openbaar

heid (27), dat begin 1977 de Tweede Kamer passeerde, wordt het be

grip voorlichting wat vager dan bij de kommissie Biesheuvel. In 

artikel 2 is er sprake van (uit eigen beweging) informatie ver

strekken over het gehele bestuursbeleid (van initiatief tot beleid 

tot en met beleidsevaluatie). De Biesheuvel-definitie van voor

lichting (openbaarmaken, verklaren en toelichten) komt in artikel 

3 ter sprake, waar het gaat om voorlichting over niet-ambtelijke 
adviezen. Als voorlichtingsdoel, en dat is interessant, wordt ex
pliciet gesteld: het leveren van een bijdrage tot de spreiding 
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van kennis en macht (27, p.5 memorie van toelichting). Ook het ver

schil tussen openheid en openbaarheid wordt benadrukt. Voor een 

uitvoerige analyse van dit wetsontwerp verwijzen we naar de be

schouwingen van Lelieveldt (28). Ons is het hier vooral te doen 

om de follow up van het werk van de kommissie Biesheuvel en om de 

voorlichtingsdoelstelling zoals die nu gestalte begint te krijgen. 

Overzien we de geschetste geschiedenis van de rijksoverheidsvoor

lichting vanaf 1946 dan hebben we blijkbaar met een drietal trends 

te maken. 

- Ten eerste het binnendringen van het verschijnsel public relations 

in het voorlichtingsgebeuren, geleidelijk aan vanaf de jaren vijf

tig tot heden. Daardoor kre.eg de ietwat terughoudende voorlich

ting ä la Van Heuven Goedhart een extra menselijk aksent. De 

spanning tussen public relations en voorlichting (bijvoorbeeld 

volgens de definitie .Biesheuvel) duurt nog steeds voort. 

- Ten tweede verschoof het voorlichtingsdoel. Ging het in 1946 nog 

om het vrij sec informeren om duidelijk te maken wat de overheid 

beoogde, in de jaren vanaf de 'kulturele revolutie' (Peking 1966, 

Parijs 1968, Provo 1966 etc.) ging het om demokratisering in de 

zin van inspraak en daarna om spreiding van kennis en macht. 

- De derde verschuiving die te signaleren valt omvat het 'voorlich

tingsterrein'. In 1946 ging het vooral om voorlichting over be

leidsbesluiten en -uitvoeringen. Thans gaat het om voorlichting 

omtrent alle beleidsfasen: initiatief tot beleid, beleidsvoorbe

reiding, -vorming, -uitvoering en -evaluatie (29). Deze verschui

ving hangt dan ook samen met de als tweede genoemde. Voorlichting 

over verschillende beleidsfasen staat de demokratisering ten dien

ste. 

De reden dat we zo uitvoerig stil stonden bij de overheidsvoorlich

ting is gelegen in het feit dat de eerste impulsen om hier te lande 

tot gesystematiseerde wetenschapsvoorlichting te komen, naar onze 

mening nauw verband houden met de geschetste beweging op het gebied 

van overheidsvoorlichting. In de volgende paragrafen zal deze mening 

worden geschraagd aan de hand van gebeurtenissen met betrekking tot 

wetenschapsvoorlichting. 



41 

2.3 Wetenschapsvoorlichting in beweging 

In deze paragraaf moeten we een zevental nota's en rapporten be

spreken, teneinde enig zicht te krijgen op de zich in Nederland 

ontwikkelende wetenschapsvoorlichting. 

Het eerste rapport betreffende wetenschapsvoorlichting werd in 

1957 uitgebracht door een kommissie van het toenmalige inter

universitaire kontaktorgaan, onder voorzitterschap van F. Bender. 

Het kontaktorgaan was de voorloper van de Akademische Raad. Uit de 

inleiding van het rapport Bender (30) blijkt dat de kommissie 

de public-relations-aktiviteiten van universiteiten op het oog 

heeft: 

" ..• tot.de instelling van de commissie welke tot taak kreeg 

na te gaan hoe de voorlichting (public relations) aan de Neder

land se instellingen van hoger onderwijs •.. " 

In een toelichting op de beide begrippen, public relations en 

voorlichting, wordt gesteld dat het begrip public relations een 

groter terrein bestrijkt dan het begrip voorlichting. De kommissie 

heeft er echter de voorkeur aan gegeven in haar rapport het Neder

landse woord voorlichting te gebruiken, evenals de term voorlich

tingsambtenaar in plaats van public relations officer. "Men mo.et 

het woord voorlichting dan echter in een ruimere zin lezen dan in 

het gewone gebruik van dit woord", meldt het rapport. Onder public 

relations verstaat het rapport Bender: 

" •.• het op systematische wijze bevorderen van de goede betrek

kingen met die groepen van relaties waarvan het betrokken or

gaan in zekere mate afhankelijk is". 

en ook: 

" ••• the art of bringing about better public understanding 

which breeds again greater public confidence for any individual 

organization". 

Het gaat dus om het scheppen van goede betrekkingen en het winnen 

van vertrouwen, daar bij velen, zo stelt de kommissie, de waarde

ring voor en de bekendheid met het wetenschappelijk onderzoek ont

breekt, dat immers van zo groot praktisch en maatschappelijk belang 
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is gebleken. 
Het rapport bevat daarna een aantal technische aspekten verband 

houdende met het public-relationswerk. Op aanbeveling van dit rap

port gingen alle universiteiten en hogescholen, de ene eerder, de 

andere later, over tot het aanstellen van een voorlichtingsambte

naar. 

Het tweede rapport dat we bespreken werd bijna 10 jaar later uitge
bracht, in 1966, door de inmiddels opgerichte informele raad van 

voorlichtingsambtenaren van de Nederlandse universiteiten en hoge

scholen (thans raad van voorlichtingsambtenaren bij het wetenschap
pelijk onderwijs, RVAWO, geheten). De titel van het rapport luidt: 

"Meningsvorming over de instelling van wetenschappelijk onderwijs". 

Hoofdstuk l van dit rapport begint met de volgende zinnen: 

"Na de publicatie in 1957 van het rapport Eender, zijn alle 

universiteiten vroeger of later overgegaan tot de aanstelling 

van een voorlichtingsambtenaar. Er is gebleken dat er enkele 

basisproblemen zijn waar deze public relations-deskundige 
(let op de terminologie! N.W.) vanaf het begin mee worstelt, 

zoals: het inzicht doen postvatten dat public relationsbeleid 

een integrerend bestanddeel is van het algemeen beleid". 

We zien dat dit tweede rapport de •lijn-Bender' volgt en voorlich

ting geheel binnen het public-relationsgebeuren brengt. Het be
schrijft de aanloopproblemen van de public-relationsaktiviteiten 

aan universiteiten en hogescholen. 

Het derde rapport dat we moeten bespreken verscheen in 1969 en is 
getiteld "Verbetering van publiciteit over wetenschappelijk onder
wijs en onderzoek"(31). Het werd geschreven door een ad hoc kom

missie van de Akademische Raad, de kornmissie Rooij. In dit rapport 

wordt een beschouwing gegeven van de wijze waarop het in de toe

kqmst te voeren beleid ten aanzien van de voorlichting over weten
schappelijk onderwijs en onderzoek kan worden gegrondvest. Het 

rapport haakt daarbij aan op de gebeurtenissen die ook hebben ge
leid tot de instelling van de kommissie Biesheuvel in 1967. Deels 

voorafgaand aan deze ontwikkeling is ook het voorlichtingswerk aan 
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de universiteiten sterk in de belangstelling gekomen. Er heeft 

een verstrengeling van wetenschap en maatschappij plaats gevonden, 

aldus het rapport, en de universiteit doet er goed aan zich op 

deze verhouding te bezinnen. Het behoort tot de verantwoordelijk
heid van de universiteit om alles in het werk te stellen zich uit 

z'n feitelijke isolement te verlossen, en wel door een systema

tisc.he bezinning op het beleid dat zij voert, ook ten aanzien van 
de publiciteit. Opdat universiteit en maatschappij elkanders no

den en behoeften leren kennen, zijn goede vormen van kommunikatie 
noodzakelijk. De maatschappij mag ook best weten welke goede 

prestaties de universiteit levert, zo zegt de kommissie Rooij. 

Daar komt dan nog bij. dat de financiële offers die het Nederland

se volk voor de universiteiten brengt aanzienlijk zijn. De uni

versiteit dient zich dus te verantwoorden •.. Ontwikkelingsplannen 

zouden een element in de voorlichting kunnen worden en men zou 

z6 blijk kunnen geven van een positieve en groeiende bereidheid 

tot informatie. 

Ingaande op de terminologie merkt de kommissie Rooij op dat over

heidsinstellingen gewoonlijk het woord voorlichting gebruiken als 

ze public relations bedoelen •. Bedrijven daarentegen gebruiken 
wel de term public relations als ze het daarover hebben: 

Het rapport vervolgt dan met de konstatering dat voorlichting 

voor het gevoel een objektievere benadering geeft, terwijl public 

relations een wat bredere inhoud heeft. Dit wordt mede veroor

zaakt, aldus het rapport, door het feit dat voorlichting, naast 
het vakgebied public relations, ook nog een andere betekenis 

heeft. Me11 neemt aan dat public relations (voorlichting) geschiedt 
ten bate van het bedrijf en de instelling zelf. voorlichting in 

een andere betekenis geschiedt ten bate van de voorgelichte, al

dus nog steeds het rapport, en is dan géén public relations, bij

voorbeeld landbouwvoorlichting of sexuele voorlichting. We her

kennen in deze bewoordingen het reeds besproken onderscheid dat 

door Van den Ban wordt gemaakt. Van den Ban was dan ook een der 
leden van de kommissie Rooij. Aan universiteiten is het nu erg 

moeilijk -aldus de kollltlissie- om voorlichting ten bate van de 

voorgelichte te scheiden van public relations. 
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Het lijkt er op alsof de komrnissie hier voor een soortgelijk di

lemma stond als de komrnissie van Heuven Goedhart (18) in 1946, 

toen men besloot tot voorlichting plus geoorloofde propaganda. 

Anderzijds kan men echter opmerken dat de koI!1llissie blijkbaar 

erg pragmatisch te werk is gegaan. In de woelige eind zestiger 

jaren is het de universiteiten zeker veel aan gelegen om goede 

externe betrekkingen ten bate van de eigen instelling op te bou

wen. 

Het rapport Rooij komt daarna met voorstellen om tot een goede 

voorlichtingsstruktuur te komen. Voorlichtingsdoel is dan -in 

algemene zin geformuleerd, maar het gaat dan ook om de totale 

universitaire voorlichting- het stelselmatig bevorderen van 

onderling begrip teneinde tot optimale beleidsverwezenlijking 

te komen. En het rapport Rooij zou natuurlijk geen rapport Rooij 

zijn als er niet ook op gewezen zou zijn dat voorlichting in 

een sfeer van openheid bedreven dient te worden en gericht 

dient te zijn op openbaarheid. Dat laatste is dan, aldus het 

rapport, de wettelijke of reglementair verplichte zichtbaar

making van de beleidsverwezenlijking op de verschillende nivo• s. 

De in het rapport geopperde gedachte om een clearing house in 

te stellen werd twee jaar later verworpen (32), nadat een on

derzoekje onder journalisten had uitgewezen dat daar geen 

behoefte aan was. 

Samenvattend kan men zeggen dat het rapport Roe.ij een aanzet 

geeft om de begrippen public relations en voorlichting wat ui.t · 

elkaar te rafelen, hoewel het bevorderen van wederzijds begrip 

op de voorgrond blijft staan. Het gaat er voorts om dat men 

universiteiten en hogescholen probeert duidelijk te maken dat 

men een informatieplicht heeft die voortvloeit uit ons demokra

tische stelsel. 

De vierde publikatie die we de revue laten passeren is de Nota 

Wetenschapsbeleid (33) van de toenmalige minister F. Trip, die 

in december 1974 werd aangeboden. In deze nota wordt onder meer 

gesteld dat bij grote groepen het besef is doorgedrongen dat 
wetenschapsbeoefening van doorslaggevende betekenis is voor onze 

samenleving. Er is dan ook een kritische instelling gegroeid 
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jegens deze wetenschapsbeoefening. Het is daarom zowel voor de 

samenleving als voor de wetenschapsbeoefenaars van belang dat 

mogelijkheden ontstaan om onderzoekprojekten in een vroegtijdig 

stadium ter diskussie te stellen. Met instemming wordt dan ook 

een toespraak van J. Terlouw geciteerd die stelt dat wetenschap

pers de politieke besluitvorming moeten versterken rnet hun in
breng. 

In dit verband wijzen we op een publikatie van Kwee (34) die 

daarin verslag doet van een gesprek met enkele leden van de 
Kamerkommissie voor kernenergie. Kwee wijst er daarbij op dat we, 

in kwesties van wetenschap en/of techniek,. een viervoudig ver

sneld en verhevigd proces van beeld-, oordeels-, besluit- en 
beleidsomvorming doormaken. Op grond van vaak ontoereikende 

·beelden proberen we een oordeel te vormen. Op grond van vaak 

tegenstrijdige oordelen nemen we op verschillende nivo's beslui

ten, plaatselijk, regionaal, nationaal of internationaal. Op 

grond van vaak onderling niet gekoördineerde besluiten trachten 

we een beleid op korte of lange termijn uit te stippelen, al

dus Kwee. 

Spitsen we deze gedachtengang toe op de wetenschapsvoorlichting, 

die we in dit hoofdstuk aan de orde stellen, dan kunnen we het 

volgende opmerken. De beeld(om)vorming via wetenschapsvoorlich

ting is sterk gelieerd aan de wetenschappelijke theorie- en 
modelvorming. Via popularisering wordt wetenschappelijke infor

matie toegankelijk gemaakt voor een groter publiek. Voorlichting 

zou hier met zijn Duitse benaming 'Information' kunnen worden 

aangeduid of met hèt Angelsaksische 'public understanding of 
science'. Bij de oordeels(om)vorming wordt de objektiverende, 

tegen de wetenschappelijke model- en theorievorming aanleunende 

aanpak aangevuld doordat maatschappelijke normen en waarden in 
het geding worden gebracht. Voorlichting krijgt hier het aksent 

van 'Beratung' of 'counseling' of ook van 'public involvement 

in science'. Het gaat er om gemeenschappelijk tot een (ander) 

oordeel te komen, tot overeenstemming of, zo dat niet mogelijk 

is, tot een beter begrip van de verschillende standpunten. 
De oordeels(om)vorming kan dan tenslotte uitmonden in een goed 
afgewogen besluit{om}vorming, waarmee we de 'public involvement 
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in science' vervolmaken via 'enlightened decisions' (49). In de 

Duitse terminologie zou men in dit verband van 'Aufklärung' kun

nen spreken. 

Terlouw nu in het licht van het vorenstaande aanvullend, kan men 

zeggen dat wetenschappers via 'Information' kunnen meewerken aan 

beeld(om}vorming doch ook, optredend als publieke wetenschapper, 

mee kunnen helpen bij oordeels- en besluit(om)vorming. Gremia van 

'wijze mannen' -bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid- kunnen, op hun beurt bijdragen aan het vormen 

van bredere beleidskaders waarin besluiten kunnen worden ingebed. 

Terug nu naar de Nota Wetenschapsbeleid. Deze volgt geheel de 

'lijn-Biesheuvel', waar het ook ging om verbetering van demokra

tische besluitvormingprocedures. Een goede wetenschapsvoorlichting 

is daar een bijdrage toe. Een mogelijke publikatieplicht wordt 

daarbij aangestipt. De nota geeft voorts in bijlage 6 een aantal 

richtlijnen en adviezen die tot publieksvoorlichting zouden kunnen 

bijdragen. Met name wordt een onafhankelijke Nederlandse weten

schapsdienst bepleit, ondergebracht bij de Koninklijke Akademie 

van Wetenschappen (KNAW). Deze dienst zou zich moeten richten 

op integrale voorlichting en het 'vertalen' van wetenschappelijk 

onderzoek. Het gaat hier om, wat wij noemden, radiale voorlich

ting. De nota wijst daarnaast nog op een andere interessante mo

gelijkheid om wetenschap en samenleving in 'bewuster' kontakt 

met elkaar te brengen. De nota denkt daarbij aan (tangentiale, 

N.W.) groepen die zich op een wetenschappelijk-technisch pro

bleem werpen en daarvoor financiële of wetenschappelijke onder

steuning nodig hebben. Bij de bespreking van het werk van de 

komrnissie Boeker komen we hier nader op terug. De Nota Weten

schapsbeleid heeft, zo kunnen we nu (1978) vaststellen, een 

grote invloed gehad op het in beweging brengen van wetenschaps

voorlichting. 

We komen nu aan de bespreking van het vijfde rapport. Een van de 

gevolgen van de Nota Wetenschapsbeleid was de instelling van een 

Voorlopige Dienst Wetenschapsvoorlichting onder hoede van de 

KNAW. In het najaar van 1976 bracht de KNAW een interimrapport 
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hierover uit aan minister Trip (35). Dit rapport werd, na dis

kussie met een tweetal kommissies, geschreven door M. Rooij en 

H. Hermans, zodat we bijna van een tweede rapport Rooij kunnen 

spreken. Terzijde zij hier opgemerkt dat Rooij ook lid was van 

van de kommissie Van Heuven Goedhart en van de kommissie Bender! 

Het interimrapport ondersteunt de gedachten neergelegd in de 

zojuist besproken Nota Wetenschapsbeleid met de aantekening dat 

de overheid verplicht is voorlichting over wetenschapsbeoefe

ning .te bevorderen, wil ze reële inhoud geven aan demokratische 

besluitvormingsprocedures. 

In een poging om het begrip (wetenschaps)voorlichting te omschrij

ven en een doel te bepalen zet het interimrapport -anders dan in 

het reeds besproken rapport Rooij- zich af tegen public relations: 

"Public relations en propaganda kunnen worden gebruikt voor 

algemeen aanvaarde doelen. Ze hebben echter een ander uit

gangspunt dan voorlichting. Kort samengevat: voorlichting 

dient alle beJ.anqrijke kanten van een zaak te presenteren, 

de goede en de kwade. Aa.n de hand daarvan moeten de mensen 

in de do_elgroei;>en in staat zijn zich een mening te vormen 

over de zaak en ernaar te handelen •.• Daarnaast heeft de 

wetenschapsvoorlichting een edukatief aspekt, een funktie 

in de éduca.tion permanente." 

Op dit laatste aspekt werd trouwens al enigszins in het rapport 

Rooij gepreludeerd (31, p.16). 

Het is duidelijk dat wetenschapsvoorlichting hier wordt losge

weekt uit het public-relations-kader. Wat het 'handelen' betreft, 

waarvan in het gegeven citaat sprake is, hebben we de indruk (36) 

dat de bedoeling daarvan niet te maken heeft met een toegepast

wetenschappelijk-aspekt, doch met het verruimen van de handelings

mogelijkheden van de voorlichteling. Of, om met Van den Ban te 

spreken (3, p.13), draagt voorlichting hier bij om de in aan

merking komende alternatieven tot handelen in het zicht te stel

len, zodat de voorlichteling een verantwoorde keuze kan maken. 

Mêt Van den Ban zou men daaraan dan nog toe willen voegen dat 

inzicht in de konsekwenties van de verschillende mogelijkheden 

nuttig, nodig en noodzakelijk is. De nota konkludeert dat er 
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plaats is voor een zelfstandige (i.e. onafhankelijke) voorlich

tingsdienst. Deze gedachte is ook wel logisch, daar men het oog 

niet op public relations doch op 'voorlichting sec' heeft ge

richt. 

Het zesde rapport dat we nu ter sprake moeten brengen -we stap

pen nu af van de chronologische volgorde- is het definitieve 

rapport over de instelling van een dienst wetenschapsvoorlich

ting dat de KNAW in mei 1977 aan minister Trip uitbracht (37). 

We zullen wat langer bij dit rapport stil staan daar de hierin 

neergelegde gedachten waarschijnlijk in sterke mate richting 

zullen geven aan de radiale wetenschapsvoorlichting, zoals die 

zich in Nederland zal gaan ontwikkelen. 

Een aantal basisgedachten uit het zojuist besproken interimrap

port worden in het definitieve rapport, wederom voornamelijk 

door Rooij en Hermans neerge·schreven, aangescherpt. Als funda
menteel uitgangspunt voor het vaststellen van de noodzaak en 

het nut van wetenschapsvoorlichting baseert het rapport zich 

op het recht van de burgers om individueel en in groepsverband 

'te leren kennen, te weten', op het 'public's right to know•, 
zoals dat erkenning heeft gekregen bij de internationale 
rechtsontwikkeling met betrekking tot de vrijheid van infor

matie sinds de Tweede wereldoorlog. Met name wordt het in 1950 

gesloten Verdrag van Rome, de Europese konventie inzake de 
rechten van de mens, aangehaald. In artikel 10, lid l van dit 

verdrag is vastgesteld dat: 

"Een ieder recht (heeft} op vrijheid van meningsuiting. Dit 

recht omvat de vrijheid van mening te koesteren en de vrij
heid om inlichting of denkbeelden te ontvangen of door te 

geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht 

grenzen." 

Terecht '<IOrdt daarbij in het rapport opgemerkt dat deze Neder

landse vertaling (overgenomen uit het Tractatenblad) op twee 
punten wat mager is namelijk dáár waar het woord expression 

uit de oorspronkelijke Franse tekst vertaald is door menings

uiting en communiquer door doorgeven. Expression (volgens 
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Larousse "manifestation de la pensêe, du sentiment par la 
parole, la physionomie, le geste", N.W.) omvat mêêr dan alleen 

meningsuiting, terwijl corranuniquer letterlijk mededelen bete

kent, zodat doorgeven een wat schrale vertaling is. 

Eet moet dan opvallen, zo stelt het rapport, dat in de gegeven 

omschrijving .de vrijheid om inlichting of denkbeelden te ont
vangen niet a1leen uitdrukkelijk is vastgelegd, doch bovendien 

in de kontekst voorafgaat aan de vrijheid deze mede te delen. 

Deze volgorde sluit aan bij de werkelijkheid, want relatief 

weinigen willen en kunnen zich uiten. Daarentegen is de zin 

van de persvrijheid en de informatievrijheid voor de overgrote 
meerderheid der burgers juist dat ze vrijelijk kennis kunnen 

nemen van denkbeelden die tot uiting worden gebracht en van 

informatie die ter beschikking komt. 

Parallel hiermee lopen de door de Verenigde Naties en de Raad 
van Europa ontwikkelde rechtsinstrumenten waarin ook een ander 

essentieel element van de vrijheid van informatie tot ontwik
keling is gekomen. Dat is de plicht van de overheid om de vrije 

doorstroming van informatie zoveel mogelijk te bevorderen. 

Naleving van deze algemene plicht door de overheid kan er toe 
bijdragen dat het 'public's right to know' zoveel mogelijk 

verwezenlijkt kan worden. Los echter van de vraag van de juri

dische fundering van een plicht tot informatie is er echter in 

het algemeen de maatschappelijke plicht om informatie in rede
lijkheid te verstrekken, zo stelt het rapport. Naleving van de

ze plicht kan in aanzienlijke mate bijdragen tot de verwezen
lijking van het aan ieder toekomende recht op deelneming aan 

de publieke zaak, zowel in staatkundige als in algemeen maat

schappelijke zin opgevat (37, appendix C). 
Zoals wellicht al te verwachten viel gaat het rapport ook nader 

in op de al in het interimrapport aangesneden begripsverwarring 

tussen public relations en voorlichting. Vele van de in omloop 

gebrachte definities van public relations komen er, aldus het 
rapport, hier op neer dat ze de bescherming van de goede naam 

van de opdrachtgever, dus de onderneming, de organisatie of de 
instelling, betreffen. Bij voorlichting is het echter de bedoe
ling bij te dragen tot de 'public's right to know' en wel door 
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een systematische publieksgerichte informatie te geven. De claim 

dat alleen public relations bijdraagt tot tweerichtingsverkeer (8) 

wordt in het rapport verworpen met de mededeling dat voorlichting 

er mede op gericht moet zijn om terugkoppeling naar de bron van 
informatie of andere betrokkenen mogelijk te maken. Dat is ook 

wel logisch, daar het alleen op die manier mogelijk is om voor

lichting af te stemmen op de behoefte aan informatie bij de doel

groepen. Zonder een dergelijke afstermning zal voorlichting weinig 
effektief zijn. 

Voor de wetenschapsvoorlichting, zo scherpt het rapport dan nader 

aan, is het van belang het onderscheid tussen voorlichting en 
public relations goed in het oog te houden (37, p.17). Omdat de 

wetenschapsvoorlichters namelijk informatie verstrekken die 

betrekking heeft op wetenschapsbeoefening en de daarbij verkregen 
resultaten, zullen zij ieder bewust ingebracht element van public 

relations moeten weten te vermijden. 

We roepen op dit punt gekomen nog even in herinnering dat het 
rapport Rooij (31) aangaf dat het voor universiteiten erg moeilijk 

zou zijn om voorlichting sec te scheiden van public relations 

(voor de instelling). Nu hoeft er echter minder dilermna te zijn 
omdat er sprake is van een Dienst ~'etenschapsvoorlichting onder

gebracht bij de KNAW, die daar op basis van een statuut een eigen 
plaats zal krijgen en zelfstandig zal funktioneren, dus niet als 

public relations buro voor de Akademie. 
Op ideële gronden lijkt ons de genoemde scheiding tussen public 
relations en voorlichting juist. Maar in de praktijk kan deze 

natuurlijk wel tot moeilijkheden aanleiding geven, bijvoorbeeld 

als voor de een of andere invloedrijke partij niet welgevallige 
informatie naar buiten komt. Het genoemde statuut zal in derge

lijke gevallen zijn nut moeten bewijzen en de status van de 

kormnissie van toezicht waarin bij deze ,Dienst is voorzien, zal 
dan in het geding kunnen worden gebracht. 

Het hier ter disussie staande rapport omschrijft wetenschaps
voorlichting, zo volgt uit het vorengaande, met: "Het geven van 

systematische en publieksgerichte informatie betrekking hebbend 
op wetenschapsbeoefening en de daarbij verloregen resultaten". 
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Ingaande op het werkdoel van de wetenschapsvoorlichting stelt het 

rapport dat de bovengenoemde systematische publieksgerichte infor

matie bijdraagt tot de verwezenlijking van de 'public's right to 

know'. Ingaande op de vraag of wetenschapsvoorlichting attitude

verandering ten aanzien van de wetenschap dient na te streven 

merkt het rapport op dat het doel van de wetenschapsvoorlichting 

mede is: 

" •.• het scheppen van de mogelijkheden voor de doelgroep om 

tot een ander inzicht en een ander standpunt te komen. Deze 

verandering van opvatting dient echter een vrije keuze te 

zijn van de mensen en doelgroepen. Zij moeten daarbij gehol

pen worden.door doeltreffende informatie ••• Het geven van 

(deze) informatie geeft geen garantie tot attitude-wijzi

ging. Kort samengevat: voorlichting dient alle belangrijke 

kanten van een zaak te presenteren. Aan de hand daarvan 

moeten de mensen in de doelgroep in staat zijn zich een 

mening te vormen over de zaak en ernaar te handelen. Daar

bij zal het zeker voorkomen dat er van sommige zijden be

zwaren zullen worden aangevoerd tegen alzijdige informatie, 

vooral als men als gevolg daarvan verzwakking van zijn 

eigen standpunt vreest ••. " 

Met dit laatste wordt een punt aangeroerd dat we zojuist ter 

sprake brachten: de vraag in hoeverre de wetenschapsvoorlichting 

zich los kan maken van wetenschaps-public-relations. 

Zich dan nader beradend over het algemene doel van de wetenschaps

voorlichting zegt het rapport dat het erom gaat het algemene 

publiek en andere doelgroepen voldoende en bruikbare informatie 

te geven en aldus de mogelijkheid biedend dat dit publiek be

trokken raakt bij wat er in de wetenschapsbeoefening gaande is. 

Die informatie moet zodanig zijn, aldus het rapport, dat het 

publiek niet alleen op de hoogte wordt gesteld van hetgeen zich 

in de wereld van de wetenschap afspeelt, maar zich daar ook een 

mening over kan vormen en vervolgens een bijdrage kan leveren 

tot de besluitvorming voorzover die besluitvorming het publiek 

raakt. Daarnaast heeft de wetenschapsvoorlichting een edukatief 

aspekt, waarbij te denken valt aan de éducation permanente, en 
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een algemeen kultureel aspekt. 

In het rapport wordt ook gesproken over een bestaande informatie

kloof (bedoeld wordt de kloof tussen het wetenschap-techniekschap 

en het algemene publiek). Om die kloof te overbruggen aanvaardt 

men het begripsnivo van de respektieve publieksgroepen als gege

ven en wil van daaruit een gedifferentieerd voorlichtingsplan 

opstellen en uitvoeren. De volgende kanttekening is hierbij op 

z'n plaats. Bij de bespreking van het rapport Biesheuvel wezen 

we op een moge1ijke voorlichtingsantinomie die inhoudt dat het 
verspreiden van kennis, van informatie, gepaarè. gaat met het 

toenemen van een kenniskloof, die men ook wel informatiekloof 

noemt. Onderzoekingen van Tichenor (24) waar we al op wezen, 
laten echter ook zien dat mèt het verwijden van de kloof tevens 

een verhoging van het absolute kennisnivo van een aantal ver
schillende doelgroepen gepaard gaat. In principe kan men nu' als 

voorlichter twee posities innemen. Men kan ten eerste de kennis 
'free for all' verspreiden en hopen dat ook het nivo van de 

'weinig-weters' dusdanig hoog zal worden dat een 'kwestie
gevoeligheidsdrempel' wordt overschreden (figuur 2.1). Men kan 

ook, door de aandacht selektief op de weinig-weters te richten, 
de kenniskloof proberen te vernauwen. De laatste is dan een 

tweede positie die men als voorlichter kan innemen. Het lijkt 
erop alsof men in het rapport een soort tussenpositie kiest 

(iedereen krijgt op zijn nivo aangepaste informatie). Op die 
manier kan dan weliswaar een informatiekloof tussen het weten

schap-techniekschap en het grote publiek wat kleiner worden, 
maar dan ontstaat tevens de door Tichenor bedoelde informatie

kloof. 
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voorlichtingsduur 

'kwestiegevoelig
,( heidsdTempel' 

figuur 2.1 Illustratie van de voorlichtings
antinow~e: voorlichting kan tot een 
groter wordende kenniskloof leiden. 
De gepostuleerde kwestiegevoelig
heidsdrempel suggereert dat het bo
ven een bepaald kennisnivo mogelijk 
wordt voor voorlichtelingen om "een 
bijdrage te leveren tot de besluit
vorming voor zover de besluitvor
ming het publiek raakt" (om in de 
besproken woorden van het KNAW-rap
port te blijven). 

De grootste bijlage van het rapport wordt gevormd door een over

zicht van de wetenschapsvoorlichting (in allerlei schakeringen) 

zoals die op het ogenblik in Nederland gegeven wordt. Het is de 
eerste keer dat een dergelijke inventarisatie in Nederland is 

gemaakt. Gezien de voor het opstellen van het rapport beschik

bare tijd, is er echter slechts zo veel materiaal verzameld dat 

beleidskonklusies (in verband met de instelling van een Dienst 
Wetenschapsvoorlichting) getrokken konden worden. 

Uit de konklusies blijkt dat de wetenschapsvoorlichting aan 

universiteiten en hogescholen een sterke ontwikkeling doormaakt. 
In februari 1977 hadden slechts 4 van de 13 instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs een daartoe aangestelde wetenschaps-
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voorlichter in dienst. Bij 10 van de 13 instellingen besteedt 

de afdeling voorlichting in totaal minder dan een hele dagtaak 

aan wetenschapsvoorlichting. Belangrijkste aktiviteit: het 

bekendheid geven aan promotie-onderzoek en het bemiddelen van 

kontakten op verzoek van de pers. Wat de bedrijven betreft 

wordt terecht opgemerkt dat de betreffende diensten zich z6 

opstellen dat het bedrijfsbelang niet wordt geschaad. Wij zou

den zeggen dat men hier in het algemeen van wetenschaps-public

relations zou kunnen spreken. De inventarisatie geeft in elk 

geval een duidelijk beeld van de prilheid van de wetenschaps
voorlichting in Nederland. 

Tot slot: het rapport overziende wil het ons voorkomen dat we 

anno 1977 voor 't eerst sinds de Tweede wereldoorlog een om
schrijving en doelbepaling van (radiale) wetenschapsvoorlich

ting hebben gevonden. Deze is gegrondvest op een 'Verlichtings

artikel' van de Europese konventie inzake de mensenrechten 

(art. 10, lid 1, Verdrag van Rt>mel en zij bevat het koncept van 

een 'onafhankelijke, objektieve• wetenschapsvoorlichting die 

niet is ingebed in een public-relations-kader. 
Door te stellen dat het er uiteindelijk om gaat het publiek zo 
ver te laten komen dat het bijdragen kan leveren aan (kollektieve) 

besluitvormingsprocessen, wordt de wetenschapsvoorlichting hier 

tussen besloten en publieke wetenschap geplaatst. Er tussen, 

want als belangrijk instrument om het gestelde te bereiken 
\\iOrdt vooral de beeld(om)vorming, de 'Information', nauw aan

leunend tegen de wetenschappelijke modelvorming, gepropageerd. 

We zijn in dit verband geneigd te spreken van wetenschapsvoor

lichting als 'hulp bij beeld(om)vorming door middel van kom
munikatie • . 

De bij het genoemde koncept behorende onafhankelijke positie 

van de voorlichtingsdienst heeft men tegelijkertijd .trachten 

te realiseren. En we merken voorts nog op dat ook het eduka

tieve aspekt niet is vergeten, waardoor de relatie van voor

lichting en vorming wordt gelegd. 
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Het zevende en laatste rapport dat we voor de volledigheid in 

deze paragraaf willen bespreken is afkomstig van de al eens 

eerder genoemde raad van voorlichtingsfunktionarissen bij het 

weten~chappelijk onderwijs, RWAWO. In het najaar van 1975 vorm

de zich een kornmissie wetenschapsvoorlichting bestaande uit drie 

RVAWO-leden, die belast werd met het formuleren van een stand

puntbepaling van de RVAWO aangaande de paragraaf over weten

schapsvoorlichting in de Nota Wetenschapsbeleid (33 l. Oe be

doeling was om vooral met praktische voorstellen te komen ter 

bevordering van de samenwerking tussen de universitaire weten

schapsvoorlichters (veelal nog in staat van wording, N.W.) en 

ter bevordering van de wetenschapsvoorlichting. Het in november 

1976 gepublice'erde "Verslag RVAWO-commissie wetenschapsvoor

lichting" is in zoverre van interesse omdat terloops nog een 

omschrijving van wetenschapsvoorlichting opduikt, te weten: 

" ••• de overtuiging dat wetenschapsvoorlichting een aktivi

teit is: het vertalen van een schijnbaar ontoegankelijke 

wereld naar het grote publiek; naar degenen toe, die het 

wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken door hun belas

tinggelden en die er tegelijk de eventuele gebruikers en 

toepassers van zijn." 

Het valt op dat hier, anders dan in het definitieve rapport van 

de KNAW dat we zojuist bespraken, het aksent meer op 'eventu

eel gebruiken en toepassen' van resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek ligt dan op beleids- en besluitvorming. Wat dat be
treft gaat 't dan vooral om voorlichting aan de onderdaan (ver

gelijk het rapport Biesheuvel) en niet om voorlichting aan de 

staatsburger. Overigens mag men het de kOllUllissie niet euvel 

duiden dat ze zich weinig diepgaand bemoeid heeft met begrips
omschrijvingen. Het ging immers vooral om een aantal praktische 

kwesties waarbij de Nota Wetenschapsbeleid als meer theo

retische basis kon dienen. Sprekend over het instellen van een 

maandelijks gemeenschappelijk onderzoekbulletin (het eerste 

nummer verscheen inmiddels in mei 1977, vooral door toedoen van 

Han Beijersbergen die in 1976 als wetenschapsvoorlichter aan de 
universiteit van Nijmegen benoemd werd) zegt de kommissie dat 
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het redigeren van zo'n bulletin een selektie inhoudt. Omdat 

wetenschapsvoorlichting niet op verstrooiïng uit moet.zijn, 

dient deze selektie niet in de eerste plaats te zijn afgestemd 

op de smaak van het publiek maar op het belang van dat publiek. 
De kommissie laat daarbij veiligheidshalve in 't midden wfe 

dan wel dat belang dient vast te stellen en tegen welke achter

grond dat zou moeten gebeuren. 

!let rapport toont in elk geval twee dingen: ten eerste dat er 
getracht wordt een begin te maken met wetenschapsvoorlichting 

vanuit de universiteiten -in het belang van het publiek- en 

ten tweede dat men enige koördinatie tracht te bewerkstelligen. 
V66r die tijd was er blijkbaar weinig aktiviteit op het gebied 

van de universitaire wetenschapsvoorlichting. 
Ons inzicht in het wat en waarom van wetenschapsvoorlichting 

wordt door dit rapport niet vergroot. 

2.4 Tangentiale naast radiale wetenschapsvoorlichting 

We hebben in de vorige paragraaf gezien hoe de Nota Wetenschaps

beleid de impuls gaf om te komen tot een onafhankelijke Dienst 

Wetenschapsvoorlichting ondergebracht bij de Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen. We wezen er bij de bespreking van 

de Nota Wetenschapsbeleid ook op dat de toenmalige minister 
Trip echter ook nog het oog gericht had op groepen die zich op 

een wetenschappelijk-technische kwestie werpen en daarvoor f i

nanciële en wetenschappelijke ondersteuning nodig hebben. Als 

vervolg op deze laatste gedachte werd in februari 1977 een kom
missie ad hoc onder voorzitterschap van Egbert Boeker, hoog

leraar theoretische fysika aan de Vrije Universiteit te Amster
dam, door oud-minister Trip ingesteld. 

Deze 'kommissie voor advies begeleiding voorlichtingsaktivitei

ten' (konmissie Boeker) diende de vraag te beantwoorden of de 

overheid een taak zou kunnen hebben ten aanzien van organisaties 

en groeperingen die vanuit een bepaalde maatschappelijke visie 
het publiek willen informeren over wetenschappelijke en tech

nische ontwikkelingen. De kommissie Boeker diende tevens advies 
uit te brengen voor aan te leggen kriteria voor het geval de 
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bovenbedoelde overheidstaak een financiële ondersteuning aan die 

groepen met zich mee zou brengen. 

In het antwoord op de eerste vraag van de minister stelde de 
kornrnissie Boeker dat de overheid voorlichting vanuit een be

paalde maatschappelijke visie door organisaties en groeperingen 

diende te ondersteunen. Dit zou niet slechts moeten inhouden dat 

de gevers van voorlichting zo nodig gesteund dienden te worden, 

doch evenzeer dat individuen en groepen die zich in meer aktieve 

zin willen informeren daartoe de mogelijkheid dienden te krijgen 
{38): 

"!n het bovenstaande (de kommissie ging nader in op de steun 

aan inform~nten, N.W.) werden met name die gevallen beschouwd 

waarin bij het communicatieproces tuss,en informant en publiek 

het initiatief vooral bij de informant ligt. Even belangrijk 

is de situatie waarbij een individu of groep uit het publiek 

zich zelf op de hoogte wil stellen van wetenschappelijk

technische informatie die van belang is voor de maatschappe

lijke ontwikkeling in zijn omgeving ... Naar het oordeel van 

de kommissie zal een ombudsfunktie op wetenschappelijk

technisch gebied ••. hier in een behoefte kunnen voorzien. 

Zulk een ombudsfunktie zal -wil ze effectief zijn- geogra

fisch dicht bij het publiek moeten staan. Bovendien zal ze 

open moeten staan voor de wensen van het publiek om de in

formatie met een maatschappelijke visie te integreren." 

De kommissie was de overtuiging toegedaan dat het een nationaal 

belang is dat de kwaliteit van de demokratische diskussie zo 
goed mogelijk is. Dit vereist niet alleen dat de voorlichting 

vanuit een breed skala van maatschappelijke visies wordt gege

ven, maar ook dat deze wetenschappelijk.,-tecl"uüsch voldoende on

derbouwd is voor een konstruktieve dialoog en tenslotte, dat 

een optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om het 

publiek te bereiken, aldus de kornmissie Boeker. 

Bij het ter sprake brengen van de kriteria waaraan voldaan 

dient te worden om voor subsidie in aanmerking te komen, stelt 

de kommissie Boeker onder meer dat het moeilijk is een "objek
tieve" (aanhalingstekens van de kommissie) omschrijving van 
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het begrip voorlichting te geven. Verwijzend naar het rapport 

Biesheuvel (20) meent de kommissie dat in de meest gangbare op

vatting over voorlichting een garantie van objektiviteit centraal 

staat, die echter niet verder gaat dan openbaarmaking, verklaring 

en toelichting. Het proces echter waarin mensen deelgenoot worèl.en 

van nieuwe ontwikkelingen en verworvenheden op wetenschappelijk 

gebied (en omgekeerd, waarin wetenschappers deelgenoot worden van 

maatschappelijke trends) en hun betekenis voor de samenleving, zo 

vervolgt het rapport, is tevens een bewustwordingsproces. Bij 

voorlichting vanuit een bepaalde maatschappelijke visie zal het 

naast informatieverschaffing gaan om publieke diskussie en me

ningsvorming, het overtuigen van het publiek en het vinden van 

medestanders. Deze vorm van voorlichting, aldus de kommissie 

Boeker, staat op gespannen voet met eerstgenoemde voorlichting, 

maar verdient evenzeer een plaats in een pluriforme diskussie. 

nHet proces van bewustwording waarvan hierboven sprake is 

leidt vaak tot behoefte aan deelneming in beleidSltorming. 

Deze deelneming kan pas goed tot z'n recht komen als men 

uitgaat van de principiële mondigheid van de mensen en als 

tevens van de kant van de wetenschappers en technici op grond 
van deze instelling een sfeer van openheid bestaat. Voor

lichting op deze manier bezien sluit nauw aan bij maatschap

pelijke actie. De commissie is van mening dat deze opiniëren

de vorm van voorlichting subsidiabel is." 

Teneinde misverstand te voorkomen als zou de kommissie Boeker 

eenzijdige informatieverschaffing willen bevorderen, wijzen we 

erop dat de kommissie, mede aan de hand van een aantal bestu

deerde cases, getracht heeft een aanzet te geven tot het opstel

len van kriteria waaraan subsidie-aanvragers dienen te voldoen. 

Deze kriteria zijn gegeven in de vorm van een checklist. Daarin 

wordt onder meer expliciet genoemd dat de subsidiegever zich 

dient te vergewissen dat de pluriformiteit van de diskussie door 

het subsidie inderdaad vergroot wordt. Nagegaan dient te worden 

of de aanvrager ook aandacht schenkt aan opvattingen vanuit een 

andere maatschappijvisie dan de zijne. In de kontekst van het 

advies van deze kommissie betekent dit dat eenzijdige informatie-
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verstrekking zo goed als mogelijk dient te worden vermeden. 
Positiever gezegd stond de kommissie op de bres voor een juist 
zo kompleet als mogelijke voorlichting. Vooruitlopend op hoofd

stuk 5, paragraaf 4, kan gezegd worden dat de opzet gelijkenis 

vertoont met het Science for Citizens program 1978 van de 

Amerikaanse National Science Foundation. 
Wij menen dat door het werk van de kommissie Boeker een belang

wekkend nieuw type wetenschapsvoorlichting ook beleidsmatig z'n 

intrede kan doen nadat er al eerder in de praktijk vorm aan was 

gegeven, bijvoorbeeld bij het projekt "De kleine Aarde" onder 

leiding van ex-wetenschapsjournalist Sietz Leeflang {39). In een 
al eerder gepubliceerd modelletje (40) hebben wij dit type 

voorlichting vánuit participerende publieksgroepen, en werkend 

in de publiek-wetenschappelijke sfeer, tangentiale voorlichting 

genoemd en deze onderscheiden van de radiale voorlichting. 

Figuur 2.3 illustreert de gedachtengang en laat tevens zien dat 

radiale en tangentiale wetenschapsvoorlichting in elkaar kunnen 

grijpen. ~en.denke aan publieke wetenschappers die hun kennis 

en kunde uit· de besloten wetenschap in de publieke arena in 

stelling brengen, deze in publieksgroepen te nutte maken en zo 

de tangentiale wetenschapsvoorlichting mee helpen vorm geven. 

En voorts aan tangentiale groepen die als doelgroep voor radi

ale voorlichting kunnen funktioneren zodat het recht om te ken

nen, te weten, ook via de tangentiale lijn gestalte kan krijgen. 

Tangentiale wetenschapsvoorlichting kan op deze manier bijdragen 
aan beeld(om)vorming, doch vooral ook aan kol,lektieve oordeels

en besluit(om)vorming, zoals eerder omschreven bij de bespreking 

van de Nota Wetenschapsbeleid in paragraaf 3 van dit hoofdstuk. 

Aansluitend bij Havelock (41, p.7-4a, zie ook figuur 2.4) kan 

de tangentiale voorlichting in een aantal gevallen getypeerd 

worden met 'verdedigend'. Havelock geeft namelijk een typologie 
van relatie-rollen (linking roles) waarmee de afstand tussen het 

wetenschap-techniekschap en de rest van de samenleving kan wor

den overbrugd. De funktie van de 'defender' wordt door hem om

schreven als: 

"to sensitize the user to the pitfalls of innovations, to 
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mobilize public opinion, public selectivity, and public 

demand for adequate application of scientific knowleqge." 

(User wordt door Havelock ook in de zin van 'publiek' 
gebruikt). 

Ook de plaatsing van de 'defender• in het 'client system' (zie 

figuur 2.4), dus midden in 'het publiek' en niet in het 

'resource system' of wel het wetenschap-techniekschap, past bij 

de opvattingen van de ko11111issie Boeker en bij ons begrip tan
gentiale voorlichting dat publiek-wetenschappelijk gesitueerd 

is. Voorts is de rol van de tangentiale voorlichting natuurlijk 
ook participatoir van aard. 

2.5 Invloeden vanuit de wetenschapsjournalistiek 

Ook langs geheel andere weg, namelijk via de journalistiek, is 

vanaf begin 1970 voortdurend geijverd om tot een systematische 

wetenschapsvoorlichting te komen. We haasten ons hierbij echter 

direkt te stellen dat het in de vorige zin gebruikte woord 

'systematisch' in feite een pleonasme is, daar wetenschaps

voorlichting er immers op uit is stelselmatig en methodisch 
informatie te verschaffen en niet incidenteel. Het ging er de 
journalisten echter om dit feit nog eens te benadrukken, zonder 
dat ze zich daarbij bezig hielden met het aanscherpen van defi

nities. 

De aanzet tot de journalistieke akties werd in 1969 gegeven. 

In dat jaar werd op initiatief van J.M. Waalwijk (toen ANP) 

de sektie wetenschapsjournalisten i.o. van de Nederlandse 

Vereniging van Journalisten in het leven geroepen (sinds 1976 
"Vereniging van Wetenschapsjournalisten", werkgroep van de NVJ). 

De gegevens over de gang van zaken liggen vast in een aantal 

gestencilde berichten die ons ter beschikking werden gesteld 

door J.M. Waalwijk (thans Philips Persdienst) en C. Schuuring 
(Brabant Pers). 

Hoewel de genoemde sektie zich niet inlaat met precieze omschrij

vingen van het begrip wetenschapsvoorlichti.ng, kan men aan hun 
akties toch wel een zekere inhoudsbepaling van wetenschaps

voorlichting ontlenen. Begin 1970 stuurden H. Friedeman (Volks-
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krant), K. Roos (Telegraaf) en J.M. Waalwijk (toen nog ANP) een 

schrijven aan hun kollega's wetenschapsjournalisten. Dit schrij

ven diende als voorbereiding voor een gesprek tussen journalis

ten en industrievertegenwoordigers dat kort daarop zou plaats
vinden. Aan dit schrijven ontlenen we het volgende: 

"Er is weinig bekend over de aard en de doelstellingen van 

het wetenschappelijk onderzoek dat de grote bedrijven in 

Nederland ondernemen, ofschoon er aanzienlijke bedragen mee 

gemoeid zijn. Wanneer er toch resultaten worden bekend ge

maakt, gebeurt dit vaak omdat er een nieuw produkt is ge
reed gekomen. In zo'n geval benadert een mededeling dan vaak 

de reklame, n 

Verwijzend naar de angst van industrieën om zich bloot te geven 

in verband met de konkurrentie, vervolgt de brief dan met: 

"De wetenschapsjournalist is echter meer geïnteresseerd in 

de grote lijnen, doorbraak in de kennis, dan in detail
kwesties die misschien inderdaad de concurrentie waarè.evol

le aanwijzingen kunnen geven·." 

De brief mondt dan uit in drie vragen. De eerste vraag: welke 

onderzoekgebieden worden bestreken en is er een scheiding tus

.sen fundamenteel en toegepast onderzoek. Vraag twee: willen 
ondernemingen mededeling doen over beleid, uitvoering en fi

nanciering van wetenschappelijk onderzoek en journalisten be

hulpzaam zijn bij het vergaren van inlichtingen. Ten slotte 
de derde vraag: willen bedrijven meewerken aan voorlichtings

bijeenkomsten over onderwerpen die van belang zijn voor de 

wetenschapsjournalisten en kunnen deze bijeenkomsten, als ze 

een ruimere opzet hebben, ook open staan voor andere belang

stellenden. 
Twee punten uit het schrijven zijn voor ons van belang. 

Ten eerste dat wetenschapsvoorlichting uitgaande van bedrijven 

gepresenteerd wordt als het gevraagd en ongevraagd toeganke

lijk maken van het betreffende wetenschapsbedrijf zodat -maar 
deze gevolgtrekking maken we zelf op grond van de inhoud van 

het journalistieke mêtier- de journalist registrerend, expli-
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cerend, kommentariërend, kortom met alle middelen die hem ten 

dienste staan, de verkregen inlichtingen in een zekere kontekst 

wereldkundig kan maken, aldus op zijn wijze bijdragend aan het 

'public's right to know'. 

Ten tweede valt het op dat de betreffende wetenschapsjournalis

ten kennelijk van mening zijn dat de bedrijven tot dan toe 

slechts 'reklame-achtig' voor de draad kwamen. Een opmerking 

lijkt hierbij op z'n plaats. Het feit dat het grootste indu

striële researchinstituut in Nederland (voor budgetten zie bij

voorbeeld 42, p.32), het Philips' Natuurkundig laboratorium, of 

beter gezegd de gehele internationale Philips' Research, sinds 

1968 systematische en regelmatig research-persberichten heeft 

verspreid -die zeker niet als produktnieuws zijn te kwalifice

ren- en ook anderszins heeft getracht een behcorlijk opgezet 

wetenschaps-public-relations prograw.ma te realiseren, komt in 

het schrijven der journalisten niet ter sprake. We realiseren 

ons dat we hier de term wetenschaps-public-relations binnen

smokkelen, waar de journalisten over voorlichting spreken. De 

journalisten zèlf brengen het verschil niet ter sprake. Het is 

onze overtuiging dat het de bedrijven bij dergelijke informatie

aktiviteiten te doen is om het wederzijds begrip tussen het be

drijf in kwestie en zijn publieksgroepen te bevorderen. Vandaar 

dat we bij voorkeur in deze gevallen van wetenschaps-public

relations spreken. 

Ook met de universiteiten werd kontakt gezocht. In het voorjaar 

van 1970 werd de eerste "Twente-bijeenkomst" gehouden - Twente I. 

Op deze aan de TH Twente georganiseerde bijeenkomst gingen weten

schapsjournalisten en universitaire voorlichters met elkaar na 

hoe het onderlinge kontakt z6 zou kunnen worden verbeterd dat het 

publiek op de hoogte zou kunnen worden gehouden van onderzoek

resultaten (N.B. resultaten, N.W.). Voorzover we konden nagaan 

werd op deze bijeenkomst niet gesproken over een plaatsbepaling 

van wetenschapsvoorlichting noch over het waarom. De journalisten 

bepleitten het verstrekken van overzichtelijke dokumentatie èn 
het opheffen van het verbod door universiteiten en vakbladen om 
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vindingen openbaar te maken totdat publikatie in een vakblad 

heeft plaatsgevonden. Terzijde zij hierbij opgemerkt dat het 

rapport Rooij ook al een vingerwijzing in die richting gaf. 

Anno 1978 wordt het 'voortijdig' publiceren van wetenschapsre

sultaten in kranten door vele vakbladen echter nog steeds niet 

geduld, hoewel er wel een kentering te bespeuren is. In hoofd

stuk 4 worden een paar voorbeelden gegeven die laten zien dat 

kranten al bewust gebruikt worden door wetenschappers om pu

bliek-wetenschappelijke kwesties 'voortijdig' aan de orde te 

stellen. 

Pal v66r Twente I bracht een voorbereidingskonunissie, bestaande 

uit universitaire voorlichters èn het zelfde drietal wetenschaps

journalisten dat ook het gesprek met de industrie initiëerde, 

een rapportje uit (dd. 17 februari 1970) waarin een doelbepa

ling van wetenschapsvoorlichting wordt gegeven: 

"Voor de maatschappij is het noodzakelijk dat de resultaten 

van universitair wetenschappelijk onderzoek snel en in ver

antwoorde vorm bekend worden. De universiteit is hier ook 

mee gebaat: het publiek kan op deze wijze tot het inzicht 

worden gebracht dat de belastinggelden verantwoord zijn be

steed (bedoeld zal wel. zijn: 'kan op deze wijze nagaan of 

' doch wellicht heeft men op deze eerste bijeenkomst 

niet scherp willen slijpen, N.W.). Ook kan de belangstel

ling van het publiek een stimulerende invloed op wetenschaps

beoefenaars hebben." 

De rest van het rapportje handelt over organisatorische uitwer

kingen. 

Het valt op dat in dit rapport, alsmede op de Twente I-bijeen

komst, sprake is van het doorgeven van resultaten aan de maat

schappij. Die opzet lijkt ons erg beperkt, temeer daar in het 

gesprek met de industrie wèl gesproken werd over een totaalbe

leid en niet alleen over resultaten. Bovendien wordt niet dui

delijk waarom het doorgeven der resultaten zinvol is. De doel

stelling "het publiek laten zien dat het geld goed besteed 

wordt" kan opgevat worden als public-relations-bijdrage doch 

kan ook worden opgevat als ruime verantwoordingsplicht aan de 
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staatsburgers. 

In het voorjaar van 1972 werd de tweede "Twente-bijeenkomst" te 

Utrecht gehouden. Als voorzitter trad A. van der Meiden op (zie 

lit. 15). De diskussies speelden zich onder meer af rond een aan

tal stellingen ingebracht door J.Th.M. Funneman (hoofd voorlich

tingsdienst K.U. Nijmegen en een der leden van de kommissie 

Boeker) en J. Peters (hoofd voorlichtingsdienst TH Twente). 

Funneman benadrukte dat voorlichting in het ruimere kader van 
public relations bezien diende te worden, en dat die in de prak

tijk van universiteiten en bedrijfsleven ook op die wijze ge
stalte kreeg. Peters stelde dat het voor de beeldvorming over 

de universiteiten van belang was dat aktualiteiten van weten

schappelijk onderzoek op een voor de onderzoekers aanvaardbare 

manier en een voor de lezers begrijpelijke wijze werden weerge
geven. 

Bij Funneman vinden we dus verkapt een definitie van wetenschaps

voorlichting terug namelijk een die beantwoordt aan de opzet van 

public relations. Bij Peters is de "beeldvorming over de univer
siteit" het voorlichtingsdoel, een doel dat geheel in de public

relations-sfeer besloten ligt. Anders zou Peters wel gesproken 
hebben van bijdragen die wetenschappers kunnen leveren aan de 

beeldvorming over wetenschappelijke en/of technische kwesties. 

Een derde "Twente-bijeenkomst" werd in de nazomer van 1977 aan 

de TH Twente gehouden, deze keer zonder wetenschapsjournalisten. 
Deelnemers waren RVAWO-leden en enige 'buitenstaanders' (waar

onder de auteur van deze studie) die door hun werk relaties met 

de RVAWO onderhielden. 
Het naar onze mening belangrijkste onderdeel van deze bijeen

komst werd gevormd door een door J. Katus, medewerker voorlich
tingskunde aan de vakgroep Andragogiek van de Leidse universi
teit, geschreven nota over normatieve aspekten van wetenschaps

voorlichting. Inmiddels is deze nota ook gepubliceerd (47, p.11). 

Drie punten verdienen hier de aandacht. Ten eerste het feit dat 

er binnen de RVAWO opnieuw een diskussie wordt gestart over het 
begrip wetenschapsvoorlichting. Blijkbaar is er behoefte aan 
begripsverheldering. Ten tweede is de door Katus gebruikte de-
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finitie voor ons interessant. Wetenschapsvoorlichting, aldus 

Katus, is een vorm van menselijke kommunikatie, waarbij bewust 

en systematisch wordt gepoogd informatie (over wetenschapsbe

oefening en over resultaten van wete·nschappelijk onderzoek} over 

te dragen, ten einde de ontvanger van deze informatie in staat te 

stellen zich omtrent een konkrete situatie zelfstandig en bewst 
een oordeel te vormen (47,· p.12 en 13). Het wil ons, gezien de 

kontekst van Kàtus' studie, voorkomen dat wetenschapsvoorlichting 

bij Katus weer aanleunt tegen de wetenschappelijke model- en 

theorievorming en vo.oral te maken heeft met 'Information' zoals 

we die omschreven. tn onze terminologie heeft Katus 't dus over 

radiale wetenschapsvoorlichting. De in het rapport van de kom

missie Boeker bedoelde tangentiale voorlichting wenst Katus geen 

voorlichting te noemen doch propaganda. 

Het derde punt dat we in verband met deze nota willen noemen is 

het fe1t dat op deze Twente-bijeenkomst geen overeenstelllllling kon 

worden bereikt pver wat.nu wel en.geen wetenschapsvoorlichting 

is, noch over een omschrijving van het begrip (48). Een kleine 
kommissie bestaande uit Funneman, H. Walter {K.H. Tilburg) en 

de auteur van deze studie zou een nader advies voor de RVAWO op

stellen. 

Inmiddel.s was in 1971 de Europese Unie van wetenschapsjourna

listen tot stand gekomen. Het initi.atief werd genomen na een 
gesprek van de al eerder genoellrle Waalwijk, W. Houtekiet (toen 

De Standaard Brussel), N. Skrotzky (toen France Soir) en G. 
Massini (toen Corriere della Sera) met de voorlichter van de 

Europese Gemeenschappen A. Sidet. In 1974 liet deze Unie op een 

bijeenkomst te Salzburg de Salzburger Deklaratie het licht zien. 

Deze deklaratie gaat uit van de stelling dat alleen wetenschap 

en techniek het (over)leven op aarde mogelijk kunnen maken ên 
van de konstatering dat de kloof tussen wetenschap en maatschap

pij hoe langer hoe groter wordt. Wetenschappers hebben de plicht 

informatie te verschaffen. Daar de meeste mensen hun informatie 

(Wissen) via de media krijgen dient de voorlichting (Aufklärung) 

door de media gewaarborgd te worden. De rest van de deklaratie 

heeft betrekking op de wijze waarop wetenschapsjournalisten 
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zouden moeten kunnen werken. De hegemonie van de vakbladen wordt 

daarbij gehekeld. Wetenschapsvoorlichting -maar misschien wordt 

ook wel wetenschapsjournalistiek bedoeld daar men het over voor

lichting door de media beeft- wordt hier gebruikt in de zin van 

het verspreiden van nuttige kennis teneinde de kloof tussen weten

schap en samenleving te versmallen (er wordt voorbijgegaan aafl 

een mogelijke voorlichtingsantinomie, N .w. ~ en in de zin van 

verantwoordingsplicht. Erg diepgaand is de dekiaratie· wat dat 

betreft dus niet. 

Z.6 Nabeschouwing. 

We willen in deze nabeschouwing een tweetal punten naar voren 

halen. Ten eerste willen we aan de hand van figuur :è.2 het veld 

weergeven waarin de wetenschapsvoorlichting; een kornmunikatieve 

relatie tussen het wetenscllap-techniekschap en de rest van de 

samenleving werd geboren. Ten tweede willen we nog eens de twee 

vormen van.wetenschapsvoorlichting die we hier bespraken, de 

radiále en de tangentiale, in het daglicht stellen om van daar

uit tot een Ol!lschrijving van wetenachapsvoorlichting -voorlopig 

nog in engere zin- te komen. 

In figuur Z.2 hebben we het zojuist genoemàe veld in tekening 

gebracht. We realiseren ons dat dit veld slechts een ruwe schets 

is van de 'his' waarin wetenschapsvoorlichting thuis hoort. Met 

name de invloed van de universitaire demokratisering en de dis

kussie over een centraal onderzoekbeleid zijn in dit hoofdstuk 

niet aan bod gekomen, daar we onze aandacht vooral gericht heb

ben op de voorlichtingsdiskussie in ons land. De enige 'motor' 

daarachter die we terloops hebben genoemd is de ku.lturele revo

lutie van d-e jaren zestig. Vanuit die 'motor r zouden talrijke 

lijnen te trekken zijn die tot een vollediger beschrijving van 

de 'nis' zouden leiàen. 

Het in figuur 2.2 gepresenteerde veld overziende, konstateren we 

dat de mening over doel en taak van overheidsvoorlichting, en 

het beleid dat vanaf 1946 gevoerd werd, aan veranderingen onder

hevig is geweest. Was het doel in 1946 nog beperkt tot 'aanvullen 

van de parlementaire openbaarheid' en de daaruit afgeleide taak 
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vooral beleidstoelichting, in de jaren 70 werd de doelstelling 

van voorlichting (aan staatsburgers) verruimd en ingebed in een 

politiek streven naar spreiding van kennis en macht (het is nu, 

1978, nog te vroeg om te overzien of, en in hoeverre, gaat worden 

afgeweken van dit genoemde streven). De taak is dan het bijdragen 

tot kornmunikatie tussen overheid en burgers, teneinde dit stre

ven gestalte te geven. Instrumenten daarbij zijn: openbaar

maken, verklaren en toelichten. Public relations en voorlichting 

worden van elkaar ondersbheiden en gescheiden. 

Het ziet er naar uit dat het funktioneren van de overheidsvoor

lichting, met name de universiteiten niet onberoerd heeft gelaten: 

het zich veranderende denken over overheidsvoorlichting werkte 

door op het denken over de wetenschapsvoorlichting. Men een tijds

verschil zi.en we de eerste aanzet tot kommunikatie vanuit het 

wetenschap-techniekschap ontstaan in de vorm van public relations. 

Daarna raken wetenschaps-public-relations en -voorlichting kon

ceptueel van elkaar los en worden pogingen in het werk gesteld 

om deze scheiding ook inhoud te geven. 

Wetenschapsvoorlichting wordt beleidsmatig ingebed in de demo

kratiseringsgedachte. Noties als het in zicht stellen van (kol

lektieve) doelstellingen, de verschillende mogelijkheden tot 

handelen waaruit een keuze moet worden gemaakt ên de konsekwen

ties van die keuze, worden in verschillende nota's in verband 

met wetenschapsvoorlichting aan de orde gesteld. Vanuit de voor

lichtingskunde worden dergelijke noties geëxpliciteerd {3, p.13). 

Opgemerkt moet worden dat de praktijk van de in dit hoofdstuk 

besproken wetenschapsvoorlichting nog in de kinderschoenen staat. 

Daar .is een aantal oorzaken voor aan te wijzen. Voorjaar 1978 

is er nog steeds alleen een voorlopige Dienst Wetenschapsvoor

lichting. De op instigatie van het rapport Bender opgezette 

universitaire voorlichtingsdiensten fungeerden als public

relations-buro' s en werden in hun opbouwfase bovendien gekon

fronteerd met studentenonlusten, met bestuurlijke hervormingen, 

de verwikkelingen rond de verhoging van kollegegelden, de in

voering van de numerus fixus en problemen rond de herstruktu-

rer ing van wetenschappelijk onderwijs. Bovendien was er op 
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universiteiten en hogescholen nauwelijks sprake van een bewust 

voorlichtingsbeleid, alhoewel de rapporten van Bender (30) en 

Rooij (31) daar wel voor gepleit hadden. 

In die situatie begint echter nu wel kentering te komen: we 

denken bijvoorbeeld aan de rapporten die op instigatie van de 

hogeschoolraden van de LH Wageningen ( 43) en de THE ( 44) zijn 

uitgebracht. Een 'bezinningsnota' van de kornrnissie voorlichtings

vraagstukken van de Akademische Raad is echter nog niet gereed 

gekomen. Met Katus (45) kunnèn we in elk geval konstateren dat 

de positie van de universitaire voorlichters met betrekking tot 

de wetenschapsvoorlichting lange tijd onbevredigend is geweest. 

De invloed die de wetenschapsjournalisten hebben gehad op het 

vormgeven aan de wetenschapsvoorlichting moet vooral in de in

formele sfeer worden gezocht zo maken wij uit discussies die 

wij met Waalwijk voerden op. Via de gesprekken op de eerste twee 

'Twente-bijeenkomsten' werd in elk geval duidelijk dat de schrij

vende media belangstelling hadden voor het doen en laten van het 

wetenschap-techniekschap, hetgeen ondersteunend moet hebben ge

werkt op het verzoek wetenschapsvoorlichters aan te stellen. 

Invloed op de omschrijving van het begrip wetenschapsvoorlich

ting hebben de wetenschapsjournalisten nauwelijks gehad. 

We komen nu aan ons tweede punt. Een opmerkelijk verschijnsel 

in het veld van .de wetenschapsvoorlichting vinden we de beleids

matige erkenning van de tangentiale wetenschapsvoorlichting 

naast de radiale. Figuur 2.3 geeft een illustratie van deze 

twee soorten voorlichting en verduidelijkt de omschrijvingen ra

diaal (volgens de straal) en tangentiaal (loodrecht op de 

straal). In de paragrafen 3 en 4 van dit hoofdstuk hebben we 

deze twee soorten wetenschapsvoorlichting gerelateerd aan het 

door Kwee genoemde viervoudige proces van beeld-, oordeels-, 

besluit- en beleids(om)vorming. We hebben duidelijk trachten te 

maken dat de radiale wetensohapsvoorlichting funktioneert in het 

'kontinuum• tussen besloten en publieke wetenschap, waarbij voor

al het instrument van de beeld(om)vorming wordt gehanteerd. 
Daar bij voorlichting een twee-richtingsverkeer moet worden 
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gerealiseerd wil de kommunikatie effektief zijn, is het zinvol 
dat wetenschapsvoorlichting er ook toe bijdraagt dat publieks

groepen het wetenschap-techniekschap beinvloeden. Op die wijze 
kan dan, via .radiale wetenschapsvoorlichting, een kommunikatie
lijn van publieke naar besloten wetenschap gelegd worden. Meer 
over deze k~~stie wordt in hoofdstuk 3 aan de orde gesteld. 
In paragraaf l. 6 hebben we op de bE•ÇJrenzingen van de voorlich
ting gewezen. We noemden het niet beschikbaar zijn van vol
doende of adekwate gegevens; de waarde-oordelen die in het ge
ding kunnen zijn en waarbij radiale voorlichters, zeker als ze 
werken in de richting van besloten naar publieke wetenschap, 
zullen aarzelen om zelf stelling te nemen; de onmogelijkheid 
''oor voorlichtelin.qen Olll overal van op de hoogte te zijn, zo
dat men toch op anderen zal moeten vertrouwen, en gebrek aan 
middelen of aan macht om een probleem of kwestie naar behoren 
publiek te maken. 
Door tangentiale groepen als doel.groep te kiezen kan radiale 
voorlichting doorwerken via de tangentiale lijn en kan het 
recht om te kennen, te weten, verder gestalte krij9en. Met 
name één van de genoemde begrenzi1i9en kan dan wellicht worden 
doorbroken, daar bij tangentiale wetenschapsvoorlichting, als 
bedoeld door de kommissie Boeker, maatschappelijke normen en 
waarden aan de orde zullen moeten komen. 
Tangentiale voorlichting, gesteund door radiale voorlichting 
en door publieke wetenschappers, kan op die manier bijdragen 
leveren aan beeldlom}vorming, doch tevens aan oordeels(om}
vorming die kan uitmonden in besluit- (en beleids}(om}vorming. 
Beide soorten van wetenschapsvoorlichting werken op elkaar in 
en vullen elkaar aan en dragen op hun eigen wijze bij aan het 
genoemde viervoudige proces. 

Wetenschapsvoorlichtj.ng in engere zin, als in dit hoofdstuk be

sproken, zouden we, in het licht van het vorenstaande, en in 
aanvulling op Van den Ban (3, p.12) en Katus (47, p.12 en 13) 

willen opvatten als:. 
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Een opzettelijke en systematische poging om hulp, in 
de vorm van kommunikatie, te geven bi.j beeld-, oordeels
en besluit(om)vorming (en, zo mogelijk, beleids (oml
vorming) als wetenschappelijke en/of technische kwes
ties in het geding zijn. 
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Figuur 2.3 Radiale en tangentiale wetenschapsvoorlichting 
in het kontinuüm van publieke ~n besloten weten
schap. Beide voorlichtingstypen grijpen op el
kaar in en vullen elkaar aan. Daarmee geven ze 
gestalte aan wetenschapsvoorlichting als hulp 
bij beeld-, oordeels- en besluit(om)vorming 
(en, zo mogelijk, beleids(om}vorming) wanneer 
wetenschappelijke en/of technische kwestie in 
het geding zijn. 
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RELATIONSHIPS AMONG LINKING ROLES 

I 
/ 

I 

Figuur 2.4 Relatie-rollen volgens Havelock. De tangentiale 
lijn is binnen zijn 'client system' te situeren; 
de radiale loopt tussen 'resource system' en 
'client system'. Getrokken pijlen vertegenwoor
digen primaire kanalen voor kennisverspreiding; 
gestippelde pijlen vertegenwoordigen sekundaire 
kanalen. 
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3 INTEGRATIE EN DEMARKATIE: EEN NADERE BESCHOUWING VAN 

WETENSCHAPSVOORLICHTING 

Besteedden wij in het vorige hoofdstuk aandacht aan wetenschaps
voorlichting in engere zin, in dit hoofdstuk willen we een rui
mer kader van wetenschapsvoorlichting in beschouwing nemen. In 
het licht van deze studie hebben we daarbij vooral die voor
lichtingsvormen ter sprake gebracht die een direkte relatie met 
natuurwetenschap en techniek hebben, zoals landbouwvoorlichting, 
milieuvoorlichting en gezondheidsvoorlichting. 
Het genoemde ruimere kader wordt vanuit vier gezichtshoeken be

naderd. 
Ten eerste wordt nader ingegaan op het begrip voorlichting en 
wordt aandacht besteed aan een aantal voorlichtingskundige en 
andragologische benaderingen van dit begrip. 
Ten tweede staan we stil bij een aantal facetten van wetenschap 
en techniek die naar onze mening van belang zijn voor het be
spreekbaar maken van wetenschapsvoorlichting. We maken notities 
over meer fundamentele en over toegepaste wetenschap; voorts 
stellen we de besloten wetenschap tegenover de publieke weten
schap. 
In de derde plaats wordt een voorstel gedaan om de besproken 
voorlichtingsvormen alle op te vatten als wetenschapsvoorlich
ting. We kunnen dan spreken van wetenschapsvoorlichting in 
ruimere zin. Het belang van samenwerking tussen de verschil
lende vormen van wetenschapsvoorlichting wordt hierbij bena
drukt. 
Ten vierde wordt een aantal demarkatiekontoeren aangegeven 
tussen de verschillende vormen van wetenschapsvoorlichting 
die in dit hoofdstuk ter sprake kwamen. 
Het voorgaande maakt het mogelijk twee verschillende posities 
voor wetenschapsvoorlichting te schetsen binnen de ko!lllluni
katieketen (zender-boodschap-kanaal-ontvanger). De voorlich
ting kan aan de zenderkant gesitueerd worden, doch ook aan 
de ontvangerskant. In beide gevallen kan de J:ru.lpverlening 
beide kanten uit werken. Een analyse van het belang van beide 
posities wordt gegeven. 
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In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt voorlichting 

beschreven als proces dat zich binnen de voorlichteling vol
trekt en een relatie met het vormingsproces wordt gelegd. Het 

zicht op deze relatie maakt het mogelijk om ook vanuit dit ge

zichtspunt voorlichtingsaktiviteiten te initiëren of uit te 

breiden. 

3.1 Nogmaals radiale en tangentiale voorlichting ter introduktie 
van een vraagstelling 

Hoofdstuk 2 besloten we met een omschrijving van het begrip 

wetenschapsvoorlichting in engere zin. Daarbij maakten we onder

scheid tussen radiale en tangentiale wetenschapsvoorlichting, 
ons daarbij baserend op de waarneming dat de problematiek van 

de wetenschapsvoorlichting vanuit twee gezichtshoeken is aange

pakt. Zo hebben KNAW-kommissies zich bezig gehouden met de 

voorlichtingssoort die we radiaal hebben genoemd; de komrnissie 
Boeker heeft daarentegen gedachten op schrift gesteld over de 

door ons zo genoemde, tangentiale wetenschapsvoorlichting. 

In zijn totaliteit beoogt de hier bedoelde wetenschapsvoorlich
ting (in engere zin), kortweg gezegd, hulp te geven bij beeld-, 
oordeels-, en besluit(om)vorming, die eventueel kan uitmonden 
in beleids(om)vorming. Het aksent ligt daarbij niet zo zeer op 
de individuele besluitvorming, doch veeleer op besluitvorming 

rond kollektieve kwesties inzake wetenschap en/of techniek. 
Bij de radiale wetenschapsvoorlichting wordt de aandacht nog 
vooral gericht op "Information", op beeld(om)vorming. Bij de 

tangentiale wetenschapsvoorlichting staan meer direkt branden
de kwesties in het middelpunt en wordt naast beeld(om)vorming 

vooral ook de oordeels- en besluit(om)vorming benadrukt. 

Wij hebben daarbij al aangegeven dat het hier geschetste voor

lichtingsveld erg in beweging is. De door ons gegeven omschrij
vingen passen dan ook soms minder bij de toestand zoals die op 

het ogenblik al is, maar meer bij een toestand zoals die aan 

de hand van gebeurtenissen kan worden gekoncipieerd. In zo een 

konceptie liggen waarde-oordelen besloten: we achten het van 
waarde dat velen in de gelegenheid worden gesteld zich beelden 
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en oordelen te vormen teneinde in staat te zijn mee richting 
te geven aan kollektieve besluit- en beleids(om)vormingspro
cessen. Volledigheidshalve merken we op dat voorlichting uiter
aard niet het enige ingrediënt is dat bij dergelijke processen 
van betekenis is. We wezen daarbij ook al op de grenzen aan de 
voorlichting. 

Het gemaakte formele, doch ook praktische, onderscheid tussen 
radiale en tangentiale voorlichting hoeft niet altijd scherp te 
zijn. Het zou bijvoorbeeld best kunnen v66rkomen dat een radi
aal georganiseerd voorlichtingsprojekt de beeld(om)vorming 'over
schrijdt' en doorstoot naar de genoemde oordeels- en besluit(om)
vorming. 

Dit brengt.ons op de algemene moeilijkheid dat het aanbrengen van 

demarkaties vaak een.omstreden bezigheid is, of het nu gaat om 
het vaststellen van een demarkatie.lijn tussen Noord- en Zuid 
Korea, tussen natuur- en scheikunde of tussen radiale en tangen
tiale wetenschapsvoorlichting. In ons geval kan een formele 
onderscheiding tussen radiale en tangentiale wetenschapsvoor- . 
lichting toch zinvol zijn, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van 
de vraag waar knelpunten in de voorlichting te verwachten zijn. 

Bij tangentiale wetenschapsvoorlichting, werkend vanuit een be

paalde maatschappelijke visie, zullen juist de verschillende 
maatschappelijke visies tot moeilijkheden aanleiding kunnen ge
ven. Bovendien kan, juist bij dit type voorlichting, snel een 
preken voor uitsluitend eigen parochie optreden, zodat de 'wet 
van Tichenor' die we in hoofdstuk 2 bespraken -het toenemen van 
de informatiekloof tengevolge van voorlichting- in werking kan 
treden. In dit verband wijzen we bijvoorbeeld op de moeilijk
heden die de nationale commissie voorlichting en bewustwording 
ontwikkelingssamenwerking, NCO, in 1977 kreeg door het verlenen 
van subsidies aan aktiegroepen(i.e. tangentiale groepen) en 
door de van overheidswege geuite kritiek dat de NCO zich bewoog 
in de richting van het cpnieuw informeren van diegenen die al 
gelnformeerd zijn, die al bekeerd zijn (1). 
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Ook in ander opzicht kan het van belang zijn het genoende onder
scheid in het oog te houden, namelijk bij het vaststellen van 
doelgroepen voor radiale wetenschapsvoorlichting. zo ziet bij
voorbeeld het recente rapport over milieuvoorlichting in Neder
land (2, p.68 en 163) milieu-aktiegroepen als doelgroep. Een 
pleidooi wordt gehouden om milieubewuste burgers, verenigd in 
goed georganiseerde en wetenschappelijk onderbouwde aktiegroepen, 
door middel van radiale voorlichting te steunen in hun streven 
de bevolking tot milieubewust gedrag te bewegen. Met andere 
woorden, radiale en tangentiale wetenschapsvoorlichters dienen 

hand in hand met elkaar op te trekken. 
Met deze opmerking over milieuvoorlichting brengen we, overigens 
bewust, een belangrijke vraag binnen ons gezichtsveld: wat moet 
er nu wel, en wat niet, onder wetenschapsvoorlichting worden ge
rangschikt? 
We werken deze vraag wat nader uit. Een beperking hebben we daar
bij al ingevoerd: waar we over wetenschapsvoorlichting spreken 
beperken we •wetenschap' tot natuurwetenschap en techniek. Daar
mee laten we een aantal vormen van voorlichting, bijvoorbeeld 
die over sociale en ekonomische kwesties •sec', buiten beschou
wing. 
De gestelde vraag kan dan worden toegespitst op voorlichtings
vormen die direkt met natuurwetenschap en/of techniek te maken 
hebben, zoals landbouwvoorlichting, milieuvoorlichting en ge
zondheidsvoorlichting. Hebben we hier nu wel of niet te maken 
met wetenschapsvoorlichting? 
Terzijde zij hier opgemerkt dat een aantal deelnemers aan de in 
hoofdstuk 2, paragraaf 5, genoemde Twente-III-bijeenkomst de 
mening was toegedaan dat die vraag ontkennend diende te worden 
beantwoord. Wij zullen hier een ander standpunt verdedigen. 
De vraag werd ons gesteld door Van den Ban nadat hij een der 
koncepten van ons hoofdstuk 2 had doorgenomen. Deze vraagstelling 
heeft ons, het zij toegegeven, slapeloze nachten bezorgd. We 
hebben de vraag wat terloops aan de orde gesteld om hem op een

voudige manier te kunnen introduceren. Het voordeel hiervan is 
misschien dat we de lezer zo een adempauze kunnen geven. 
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We realiseren ons dat de hier neergeschreven ontboezeming geens
zins past bij de 'context of justification' (3, p.59} waarbij het 
van geen belang is hoe iemand tot zijn begrippen komt. Gezien de 
in deze studie mede gebruikte historiserende aanpak, is de opmer
king echter wel te rechtvaardigen en te plaatsen binnen de 
'context of discovery'. 

Om Van den Ban's vraag te beantwoorden willen we een viertal we

gen bewandelen. Ten eerste zullen we ons nog eens preciezer dan 
in hoofdstuk 2 bezig houden met het begrip voorlichting. Vervol
gens zullen we het verschijnsel wetenschap bezien. Daarna zullen 
we proberen om de gemeenschappelijke noemer aan te geven waar
onder met name· landbouw-, milieu- en gezondheidsvoorlichting ên 
de in hoofdstuk 2 besproken wetenschapsvoorlichting in engere 
zin te brengen zijn. Aldus wordt een integratie mogelijk gemaakt. 
Die integratie kan van groot belang zijn, wil de voorlichter zijn 
kliënten een goede dienst bewijzen. Tenslotte willen we een aan
tal afbakeningskontoeren schetsen: de demarkatie die we in de 
titel van dit hoofdstuk op het oog hadden. 

3.2 Een nadere beschouwing van voorlichting 

Mera Westmaas verzucht in haar recente proefschrift dat het moei

lijk is een eensluidende omschrijving van het begrip 'kommunika
tie' te geven daar praktisch elke auteur die zich met dit vak
gebied bezig houdt een eigen omschrijving gebruikt (4, deel II, 
p.63). 

Een zelfde verzuchting kan men slaken als men het begrip 'voor
lichting' tracht vast te leggen. In het Nederlands is de term 
'voorlichting' niet eenduidig. Dat bleek ook al uit hoofdstuk 2, 
waar we in paragraaf 3 onder meer drie Duitse vertalingen hier
voor hanteerden (zie ook 6b). Volledigheidshalve gaan we er hier 
wat generaliserender op in, daar we de termen 'Information', 

'Beratung' en 'Aufklärung' in hoofdstuk 2 vooral gebruikten in 

de kontekst van wetensch~psvoorlichting in engere zin. 
Spreken we over voorlichting in verband met overheidsvoorlich
ting, mèt name in de zin van kennisverbreiding (zie het schema 
van Oenig in hoofdstuk 2, paragraaf l}, of in de zin van voor-
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lichting in het belang van de onderdaan (zie hoofdstuk 2, para

graaf 2), dan is een gangbare vertaling 'Information'. Land

bouwvoorlichting en beroepskeuzevoorlichting worden echter ver

taald met 'Beratung', waarbij vooral aan hulp bij (individuele) 
besluitvorming wordt gedacht. Ook in het dagelijkse spraakgebruik 

zal de Duitser bij 'Beratung' vooral het oog hebben op het te 
hulp roepen van een deskundige die hem bij het oplossen van een 

probleem de verschillende mogelijkheden en hun konsekwenties kan 
tonen, zodat hij tot een beter overwogen besluit kan komen. 

Gezondheidsvoorlichting en sexuele voorlichting vertaalt men in 
het algemeen met 'Aufklärung'. De algemene gedachte hierachter 

is dat men vooral het oog heeft op een grotere bewustwording van 
de achtergronden en handelingsmogelijkheden, alsmede van de mo

gelijke gevolgen van het handelen. Daar komt dan nog het aspekt 
van 'inwijding' bij: de sexueel 'aufgeklärte' jonge mens hoort 

voortaan bij de volwassenen. Gezien het feit dat we in het Ne

derlands voor al deze verschillende aspekten vaak éênzelfde 
term 'voorlichting' gebruiken, is de kans op spraakverwarring 

groot. 
Westmaas (4, deel II, p.62) lost dit probleem op elegante wijze 

op door enkele essentialia van welke voorlichtingsomschrijving 
dan oèlk eruit te lichten, in een poging het aantal voorlichtings
definities niet nog verder uit te breiden. Daar het er ons echter 
om gaat niet alleen op de integratie doch ook op de demarkatie 
in te gaan, is de elegante weg die Westmaas wijst voor ons niet 
weggelegd. 

Als uitgangspunt kiezen we de beschouwingen die Van den Ban aan 

voorlichting wijdt. De keuze van dit uitgangspunt is op het na
volgende gebaseerd. Het denken over landbouwvoorlichting, ge

zondheidsvoorlichting en milieuvoorlichting op voorlichtings
kundige wijze heeft in Nederland vooral gestalte gekregen door 

het werk van zijn school. Gezien het feit dat we het oog hebben 
op de wetenschapsvoorlichting in Nederland, ligt het voor de 

hand om deze dan ook te vergelijken met de genoemde andere voor
lichtingssoorten zoals die in Nederland ontwikkeld zijn of ont
wikkeld worden. Daarbij zien we in het navolgende af van voor-
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lichtingsomschrijvingen die neerk0111en op public relations. Het 
onderscheid tussen public relations en voorlichting bespraken 
we in hoofdstuk 2. 
In een artikel over 'voorlichting als vorm van beïnvloeding' (5) 
maakt Van den Ban onderscheid tussen twee vormen van voorlichting. 
Bij overheidsvoorlichting gaat het de voorlichters er veelal om 
het publiek een beeld te geven van het overheidsbeleid en zijn 
achtergronden, aldus Van den Ban. Gezien hetgeen we schreven in 

hoofdstuk 2 zou men hieraan toe kunnen voegen dat het onder meer 
de bedoeling is de staatsburger, door beeld(om)vorming, in staat 
te stellen zijn bijdragen aan dit beleid zo veel mogelijk te 
geven. 
Landbouwvoorlichters en gezondheidsvoorlichters gaan echter een 
stap verder, zegt Van den .Ban. Zij trachten hun kliënten te hel
pen bij hun besluitvorming, en wel door middel van kommunikatie. 
Gewoonlijk verstrekken zij hierbij informatie over de beschik
bare alternatieven en de te verwachten gevolgen hiervan. Het 
gaat dan, zegt Van den Ban, "om de beïnvloeding van gedrags
veranderingen die de voorlichter in het belang van de kliënt 
acht", dus om gedragsbeïnvloeding leidend tot een gewenste ver
andering. We willen hier nu niet ingaan op opdoel!lende vragen 
als: "wie bepaalt welk set van alternatieven wordt aangeboden", 
"welke kriteria worden er daarbij aangelegd", etcetera. Voor 
beschouwingen daarover verwijzen we kortheidshalve naar de be
antwoordingen die Van den Ban in zijn "Inleiding tot de voor
lichtingskunde" (6a) geeft. Het gaat ons nu imners om de vraag 
naar een voorlichtingsomschrijving. 
Als we Van den Ban volgen is er bij landbouw- en gezondheids
voorlichting dus sprake van beïnvloeding met het aksent op 
gedragsverandering.Bij overheidsvoorlichting (aan staatsbur
gers) ligt het aksent echter niet zo zeer op gedragsverandering, 
doch sinds het rapport Biesheuvel op beeldvorming gericht op 
het kollektieve proces van oordeels- en besluitvorming. Men kan 
ook zeggen dat er een participatoir aspekt ('Aufklärung) in 
zit (zie ook de laatste stelling van Denig, hoofdstuk 2, para
graaf l). 
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Na deze uitspraken kunnen we dus stellen dat voorlichting in elk 

geval een vorm van beïnvloeding is en wel door middel van kom
munikatie. Voor de goede orde zij opgemerkt dat we een weg van 

definiëren aan het bewandelen zijn die bekend staat als het de
finiëren 'per genus et differentiam' (7, p.58). Men stelt daar
bij eerst het meest nabije algemene begrip vast -het zogenaam
de proximale soortbegrip- waarna men differentiaties (specifi

katies) aanbrengt. Ter illustratie het volgende ervaringsfeit: 
kinderen hebben vaak bij het definiëren van verschijnselen de 
neiging om met de specifikaties te beginnen. Vraagt men hun 
naar de definitie van huis dan krijgt men vaak als antwoord: 
"daar kun je in wonen". Ouders hebben de neiging te verbeteren 
en bijvoorbeeld te zeggen: "Mooi zo, het is een gebouw waar je 
in kunt wonen". Daarbij heeft men dan 'gebouw' als proximaal 
soortbegrip voor huis op 't oog en voert men het 'wonen' als 

differentiatie in. Door dergelijke schouderkloppende korrekties 
belnvloedt men kinderen in een richting waarbij ze gevoel krij
gen voor overkoepelingen en verschillen, in de richting van 
het definiëren per genus et differentiam. 

Het vinden van een genus proximum is vaak een moeizame bezigheid, 
zeker als men te maken heeft met komplexe verschijnselen zoals 
voorlichting. Het is vooral aan het werk van Ten Have te danken 
(zie bijvoorbeeld 7, hoofdstuk 4; 8) dat men beïnvloeding als 
proximaal soortbegrip voor (andr)agogisch werk heeft herkend. 

Voegen we hieraan toe dat het staatsblad waarin het besluit tot 
de instelling van de studierichting andragogische wetenschappen 
wordt aangekondigd (9) voorlichting als onderdeel van de an
dragogie beschrijft, dan is het duidelijk waarom we voorlichting 
in eerste instantie als vorm van belnvloeding beschrijven.Voor 
omschrijvingen van het begrip (andr)agogie, en het invoeren 
van belnvloeding als proximaal soortbegrip daarbij verwijzen 
we kortheidshalve naar de aangegeven literatuur. Wil men pre~ 

cies zijn dan moet men het bovenstaande als volgt samenvatten: 
belnvloeding is het proximale soortbegrip van agogie; andragogie 
is een vorm van agogie en voorlichting is een vorm van andra
gogie voorzover men het over voorlichting aan volwassenen heeft. 
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Heeft men voorlichting aan volwassenen en nog niet volwassenen 
op het oog dan vormt voorlichting -volgens het systeem van Ten 

Have dat we hier volgen- onderdeel van de agogie. 

Na deze beschouwing· gaan we nu verder specifieke kenmerken 

van voorlichting opzoeken. 

In zijn "Inleiding tot de voorlichtingskunde" (6a, p.12) speci

ficeert Van den Ban voorlichting als "opzettelijke hulp bij be

sluitvorming door middel van communicatie«. In de toelichting 

wijst hij er onder meer op dat besluitvorming nodig is als de 

kliënt een probleem heeft doordat de door hem gewenste situatie 

niet overeenkomt met de door hem ervaren situatie en hij hier 

een oplossing voor tracht te vinden. Sprekend over het doel van 

de voorlichting stelt Van den Ban: 

"Het doel van voorlichting is niet alleen om veranderingen 

te bereiken in het gedrag van de mensen, maar vooral ook 
in hun kennis, hun houding en bijvoorbeeld hun 'efficacy' 

(dat is zelfvertrouwen en bereidheid eigen problemen op 
te lossen, N.W.) (6a, p.190). 

Volgens deze zienswijze kan men bij voorlichting dus een aantal 

aksenten leggen, bijvoorbeeld op kennisvermeerdering, op atti

tudeverandering en op gedragsverandering. We komen daarop terug 

zodra we de demarkaties van voorlichtingstypen aan de orde 
stellen. Vergelijken we de hierboven gegeven specifikaties met 
specifikaties die Ten Have voor agogie geeft, dan zal de -overi

gens wel te verwachten- overeenkomst opvallen: voorlichting is 

immers op te vatten als vorm van (andr)agogie. Ten Have neemt 
als specifikatie onder meer de doelgerichte (Van den Ban: opzet

telijke) belnvloeding gericht op een wenselijk geachte wijzi

ging in de bestaande kliëntsituatie (Van den Ban: helpen bij 

bèt in overeenstemming brengen van ervaren situatie met gewens
te situatie) (7, p.61). Van Gent (10, p.114) komt -na diskussie 

met onder andere Van den Ban- tot een wat gewijzigde formulering 

van voorlichting waarbij hij het begrip kommunikatie omzeilt 

(men denke aan de verzuchting van Westmaas waar we op wezen): 
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"Voorlichtingswerk zou men kunnen omschrijven als werk, 
waarin een opzettelijke en systematische poging wordt ge
daan om door middel van het overdragen van kennis en in
zicht een ander zodanig te helpen en/of te vormen, dat deze 
in staat is zo zelfstandig en bewust mogelijk en zo veel 
mogelijk overeenkomstig zijn eigen belang en welzijn ten 
aanzien van een concreet geval een beslissing te nemen". 

Stelt men echter de vraag op welke wijze men kennis en inzicht 
wil overdragen dan komt men al snel weer terecht bij kommunika

tie. 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, willen we in deze studie, 
in het voetspoor van Berlo (30) het volgende onder kornmunikatie 
verstaan: een gebeuren waarbij een mens, of een groep van mensen 
(de zender) gevoelens en/of gedachten (de boodschap} overbrengt 
(er is dan sprake van een kanaal, het overbrengen kan al dan 
niet via technische hulpmiddelen geschieden) op een ander mens 
of een andere groep van mensen (de ontvanger). Duidelijkheids
halve voegen we hieraan toe dat zender en ontvanger van rol 
kunnen wisselen. We menen dat deze omschrijving hier voldoende 
scherp is om misverstanden in het kader van ons betoog te ver
mijden. 

Na deze beschouwingen stellen we nu vast: 

voorlichtingswerk -voorlichting geven- is een opzettelijke, 
systematische, beïnvloedende aktiviteit (zodra die aktivi
teit incidenteel is spreekt men van inlichting) waarbij de 
voorlichter, door middel van kommunikatie, mensen tracht 
te helpen bij beeld-, oordeels-, besluit- en, zo mogelijk, 

beleids(om)vorming inzake problemen en/of kwesties. 

Bij problemen denken we vooral aan konkrete problemen van indi

viduen die om een oplossing vragen. Bijvoorbeeld een boer die 
een bedrijfsprobleem heeft op te lossen. Bij kwesties (issues) 
gaat het, zoals we al in hoofdstuk l, paragraaf 2, aangaven om 
hete hangijzers waarbij alternatieve oplossingen in het geding 
zijn en waarbij politieke keuzen bij voorkeur gedragen dienen 
te worden door een zo groot mogelijke kollektieve konsensus, 
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met name over te verwachten gevolgen van de wegen waaruit gekozen 

moet worden. 
Voorlichtingswerk helpt steeds mee problemen of kwesties in het 

licht te stellen, alternatieve 'wegen' die men kan inslaan zicht

baar te maken, en de konsekwenties, alsmede de waardering daarvan, 
bespreekbaar te maken. 

3.3 Wetenschap: fundamenteel en toegepast, besloten en publiek 

In aansluiting op het al in hoofdstuk 1, paragraaf 2 gestelde 

over verschillende facetten van wetenschap, fundamentele en 

toegepaste, besloten en publieke wetenschap, willen we er in 

deze paragraaf_ nog een aantal aanvullende notities over maken 
die we in het verdere verloop van dit hoofdstuk zullen gebruiken 

om demarkaties tussen verschillende soorten wetenschapsvoorlich
ting mede reliëf te geven. 

Daar we ons in deze studie beperkt hebben tot wetenschapsvoor
lichting in relatie met natuurwetenschap en techniek, kunnen we 

onze aandacht met name op de empirische wetenschappen richten, 

de wetenschappen die hun gegevens langs de weg van de empirie 

verkrijgen. Deduktieve wetenschappen, zoals wiskunde en theo

retische fysika, vormen binnen het totaal van de wetenschap
pen tamelijk autonome eenheden met een eigen methodologie, maar 

ze zijn in laatste instantie, vooral wat betreft hun begrips
vorming, aan menselijke ervaring ontleend. In het kader van 

deze. beschouwing is het van belang op te merken dat ze wel be
langrijke impulsen leveren voor de ontwikkeling van de empirische 
wetenschappen. 

De werkwijze van 'fundamentele' empirische wetenschapsbeoefe

ning kan op eenvoudige en overzichtelijke manier worden beschre
ven aan de hand van een door De Groot (11, p.6) gegeven model

voorstelling, de door hem zo genoemde empirische cyclus. Daarin 
zijn vijf fasen aangegeven: de observatie, de induktie, de de

duktie, de toetsing en de evaluatie. De cyclus mondt uit in een 

volgende ronde die dan als het ware, met de kennis uit de vorige 
ronde vergaard, op een hoger nivo wordt doorl9pen. In dit ver

band zou men ook van een empirische helix kunnen spreken (De 
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Groot (11, p.52) zegt dat een spiraalvormig verlopend leerproces 
hand in hand met de empirische cyclus gestalte krijgt). 

We lichten deze vijf fasen kort toe. Daarbij zij alvast opgemerkt 
dat de fasen elkaar in de praktijk van de wetenschapsbeoefening 
overlappen (12, p.62). Voor een uitvoerige beschouwing verwijzen 
we naar de hier aangegeven literatuur; het gaat èr ons hier 
immers slechts om aangrijpingspunten voor wetenschapsvoorlichting 
aan de oppervlakte te brengen teneinde deze in het vervolg van 
deze studie te kunnen gebruiken. 
In de eerstgenoemde fase, de observatie, is de aandacht gericht 
op het verkrijgen van samenhangende reeksen van empirische gege
vens. Deze gegevens worden vastgelegd in protokollen die, in de 
tweede fase, via een induktief proces, worden 'opgewerkt' tot 
algemene uitspraken, tot, al dan niet mathematisch geformuleerde, 
modelvoorstellingen. Op een hoger nivo kunnen dergelijke modellen 
uitgroeien tot wetten en theorieën. In de derde fase, die van de 
deduktie, kunnen uit deze algemene uitspraken, modellen, etcetera, 
bijzondere uitspraken worden afgeleid. Via hernieuwde observatie 
kunnen dergelijke bijzondere uitspraken in de vierde fase worden 
getoetst. Er vindt verifikatie of falsifikatie plaats. Langs deze 
weg betreden we de vijfde fase, die van een evaluatie van de 
gaandeweg opgebouwde algemene uitspraken, modellen, wetten en 
theorieën. 
Door de cyclus herhaalde malen op een steeds hoger nivo te door
lopen, aldus vorm gevend aan de empirische helix, wordt de weten
schappelijke kennis steeds verder verrijkt. 
Bij dit alles is de wetenschap sterk intersubjektief. De persoon
lijke eigenschappen van de onderzoeker, het subjekt, zouden, ge
geven zijn wetenschappelijke kwaliteiten, van ondergeschikt b.e
lang moeten zijn. In principe kan elke onderzoeker door een an
der van gelijk wetenschappelijk nivo vervangen worden (12, p.17). 
Dat houdt tevens in dat er in de wetenschap een vergaande termi
nologische konsensus moet bestaan; een wetenschapstaal die door 
iedere onderzoeker in het vakgebied op gelijke wijze gehanteerd 
wordt. Mede door de noodzàkelijke ontwikkeling van deze vaktaal, 
die als sekundaire taal naast de primaire 'moedertaal' funktio-
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neert, zijn wetenschappelijke probleemstellingen, uitspraken, 
wetten, theorieën en ontdekkingen moeilijk te doorgronden voor 

de buitenstaander: • ••• ils ne sont vraiement accessible qu'aux 

spécialistes" zouden we met Salomon (hfdst. 1, lit.4) kunnen 

herhalen. 

Anders gezegd: het hier geschetste wetenschappelijke handelen is 

uit dit oogpunt bezien sterk besloten en moeilijk toegankelijk 
voor diegenen die niet in het vak zitten. Een zekere afscherming, 

beslotenheid, die hier bijna als van nature met de ontwikkeling 

van de sekundaire taal wordt bereikt, is tevens noodzakelijk om

dat het proces waarbij wetenschappelijke kennis wordt verworven, 

een moeizame worsteling vertegenwoordigt. Hierbij komt nog de rol 

van 'serendipity', het feit dat belangrijke nieuwe vondsten vaak 

niet worden verkregen in de hoofdlijn van het onderzoek, maar op 

zijpaden. Zoals we direkt zullen zien is dit onverwachte, soms 

zelfs in strijd lijken met de bestaande theorie, een wezenlijk 

aspekt van uitvindingen. Het proces verloopt met vallen en op

staan, het vergt veel tijd, kriteria voor wetenschappelijkheid, 

zoals gegrondheid, systematiek en intersubjektiviteit (12, p.14) 

dienen te worden bewaakt door de beoefenaars zelve. Deze claimen 
daarom terecht een zekere autonomie: 

"De instellingen (van wetenschappelijk onderwijs, N.W.), 

zo menen wij, zijn verantwoordelijk voor het wetenschappelijk 
gehalte van het onderwijs en onderzoek bij die instellingen. 

Deze verantwoordelijkheid kan door geen andere instantie wor

den overgenomen". 

aldus een recente open brief van.rektor en dekanen van de Erasmus 

Universiteit te Rotterdam (13) aan de minister van onderwijs en 

wetenschappen Pais. 

Modellen en theorieën uit de fundamentele wetenschap (of elementen 

daaruit) kunnen als toepasbare ideeën doorstromen naar de 'toe

gepaste' wetenschap. In de ontwikkeling van de toegepaste weten

schap en de techniek, bij innovatie-processen, spelen uitvindingen 
een belangrijke rol. In de oktrooipraktijk van de meeste landen 
worden d-e volgende drie essentiële kriteria voor ok.trooieerbaar-
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heid gehanteerd: het idee moet nieuw zijn, het moet verrassend 

zijn, dat wil zeggen niet direkt door kombineren en deduceren 
uit de bestaande kennis kunnen worden afgeleid, en er moet een 
kreatieve gedachtensprong voor nodig zijn. In een innovatie
keten, van (voor)ontwikkeling, pilotproduktie, massaproduktie 
en marketing, die idealiter een helixvormige allure kan aanne
men, kunnen dan produkten worden ontwikkeld .• Delen van de 
innovatieketen kunnen opnieuw worden doorlopen nadat nieuwe 
vindingen en verkregen ervaringen vanuit de markt zijn inge
bracht. Nieuwe generaties van produkten, die veelal een steeds 
hogere graad van perfektie hebben, zien op deze wijze het licht. 
Het toepasbaar maken van de theorie, zo merken Beerling c.s. 
(12, p.136) op, vereist een eigensoortige wetenschappelijke 
discipline. OOk hier is een zekere mate van beslotenheid, als 
besproken, van belang. De toegepaste wetenschappen ondersteunen 
en stimuleren op hun beurt het fundamentele onderzoek. 
Steeds verfijndere apparatuur maakt het mogelijk de mikro- en 
makrowereld te doorvorsen. Fundamentele en toegepaste weten
schap vormen, zo bezien, een dubbele helix waarvan de strengen 
elkaar wederzijds beïnvloeden. Gewapend met deze twee facetten 
van besloten wetenschap, met denktuig en werktuig, zijn we in 
staat de ons omringende wereld te begrijpen en erop in te grij
pen. Natuur wordt daarbij omgevormd tot 'technonatuur• (Salomon) 
die onderdeel van onze leefwereld, van onze kultuur wordt. 
Het ingrijpen geschiedt vaak op doelbewuste, voorbedachte en 
georganiseerde wijze. Maatschappelijke behoeften richten de aan
dacht van de wetenschappelijke onderzoeker, met name in de toege
paste en technische wetenschappen. Wetenschap en techniek wor
den dienstbaar gemaakt aan het bereiken van maatschappelijke 
en politieke doelen. Tal van verschillende belangen komen daar
bij in het zicht. Normen en waarden kunnen met elkaar, en met 
de voortschrijdende wetenschap en techniek, in botsing komen, 
Publiek-wetenschappelijke kwesties dienen zich aan: het weten

schap-techniekschap is uiterst kostbaar, hoeveel geld willen we 

ervoor beschikbaar stellen; dient de markt, de maatschappij, 
invloed te hebben op wetenschappelijke en/of technische ontwik-
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kelingen; hoe kunnen we deze ontwikkelingen sturen? 
Het gaat hier niet meer om de intersubjektieve ideeën die als 
het ware een natuurlijke verbinding vormen tussen fundamentele 
en toegepaste wetenschap, doch om maatschappelijk-politieke 
normen en waarden waarover konsensus bereikt dient te worden. 
Persoonlijke kontakten en beroepsmobiliteit zijn hier nog be
langrijker dan in de ontwikkeling van wetenschap en techniek, 
voor het leggen van verbindingen tussen besloten en publieke 
wetenschap. 

Onderzoekers die hun sporen in de besloten wetenschap hebben ver
diend, worden de laatste decennia meer en meer geroepen tot hoge 
ambtelijke funkties. Ze worden gevraagd als deskundig politikus 
of als adviseur voor bestuurlijke .en beleidsvoerende instanties. 
Vanuit de georganiseerde toegepaste wetenschap worden persoon
lijke relaties mede onderhouden teneinde industriële belangen 
te kunnen behartigen. De afgelopen 20 à 30 jaren zijn echter 

. ook meer en meer wetenschappers op eigen initiatief en uit 
ideële motieven uit de besloten wetenschap getreden. Zij stelden 
zich op als 'public interest scientists' (zie ook hoofdstuk 4 en 
5) en stelden zich ten doel de publieke zaak te dienen door bij
voorbeeld als tegenwicht tegen gevestigde belangen, zoals het 
'militair-industriële komplex' op te treden. Vooral ook via 
deze 'tak' van publieke wetenschap raakte de pul>lieke wetenschap 
sterk in beweging. Mede met dit beeld van wetenschap en tech
niek voor ogen zullen we onder meer in het verdere verloop van 
dit hoofdstuk de aangekondigde demarkaties vorm geven. 

3.4 Wetenschapsvoorlichting: een voorstel tot integratie 

De stap naar de beantwoording van de vraag naar wat we onder 
wetenschapsvoorlichting wensen te verstaan is, met de gegevens 
uit paragraaf 3.2, te beantwoorden. Als de problemen en kwes
ties in de daar gegeven voorlichtingsomschrijving het terrein 
van wetenschap en/of techniek betreffen, of wanneer wetenschap 
en/of techniek een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot de 

oplossing van de problemen, respektievelijk alternatieven kunnen 
aanreiken, hebben we naar onze opvatting met wetenschapsvoorlich-
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ting te maken. De hier weergegeven opvatting leidt er toe dat 
we bijvoorbeeld milieuvoorlichting, landbouwvoorlichting, ge
zondheidsvoorlichting en wetenschapsvoorlichting in engere zin, 
nu alle als vormen van wetenschapsvoorlichting herkennen. 
Dit standpunt omtrent wetenschapsvoorlichting is nog niet gang
baar. Diegenen die in Nederland als (radiale) wetenschapsvoor
lichter zijn aangesteld houden zich bezig met aspekten van we
tenschapsvoorlichting in engere zin. Het begrip wetenschaps
voorlichting werd mede daardoor dienovereenkomstig gereduceerd; 
voor andere vormen van wetenschapsvoorlichting was nauwelijks 
of geen oog. Een van de weinige uitzonderingen hierop vormen 
twee oud-leerlingen van Van den Ban: de wetenschapsvoorlicht
ster Joke Groeneveld en de wetenschapsjournalist Joost van 
:Kasteren, die beiden tot voor kort aan de TH Delft waren ver
bonden. In een publikatie (14) wezen zij erop dat men zich in 
Nederland al vele jaren bemoeit met het geven van voorlichting 
over zaken waarbij natuurwetenschap en techniek betrokken zijn, 
daarmee een ruim kader van wetenschapsvoorlichting aangevend. 
In hetzelfde artikel doen zij een voorstel voor een terrein
afbakening van wat wij radiale wetenschapsvoorlichting zouden 
noemen. Deze afbakening, te weten populariseren van de bood
schap en evalueren van het daarmee bereikte voorlichtingseffekt, 
vinden we echter, mede gezien het feit dat ze een afwachtende 
voorlichtingsopstelling bepleiten, te nauw. In paragraaf 3.6, 
die handelt over een verschuiving binnen het konmunikatie
paradigma, komen we hier nader op terug. 

De hier gehuldigde ruime opvatting omtrent wetenschapsvoorlich
ting kan ook van belang zijn voor het overbruggen van de kloof 

tussen het wetenschap-techniekschap en de samenleving. Als dè 

verschillende soorten van wetenschapsvoorlichters -landbouw
voorlichters, miliéuvoorlichters, gezondheidsvoorlichters en 
wetenschapsvoorlichters in engere zin- hun handen ineen slaan 

en profiteren van elkaars ervaring en kunde op voorlichtings

gebied, dan kan dit hun werk alleen maar ten goede komen. Dat 
deze verschillende soorten van wetenschapsvoorlichters tot nu 

toe niet of nauwelijks kontakt met elkaar hebben, heeft naar 
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onze mening mede te maken met het feit dat men onder verschil
lende etiketten opereert, zonder dat men de wenselijkheid van 

een overkoepelend etiket 'wetenschapsvoorlichting' heeft onder
kend. De recente diskussie over wetenschapsvoorlichting (lees: 
wetenschapsvoorlichting in engere zin) heeft er mede toe bijge
dragen het ruimere kader uit het oog te verliezen, een 
verschraling waaraan -het zij toegegeven- ook wij ons in het 
verleden hebben schuldig gemaakt. 

Tot slot van deze paragraaf willen wij er op wijzen dat de aan 
het einde van paragraaf 2 van dit hoofdstuk gegeven omschrijving 
van voorlichting ruimte laat om op ten minste twee manieren als 

voorlichter positie te kiezen, Men kan zich aan de kant van het 
'Wetenschap-techniekschap opstellen of aan de kant van de 
'traditionele' voorlichtelingen. Vanuit beide posities kan men 
de hulpverlening. in twee richtingen uitstrekken. Vanuit de eerst
genoemde positie kan men bijvoorbeeld meehelpen vragen te formu
leren waarmee het wetenschapsbedrijf zit (welk beleid moet er 
gevoerd worden en met welk doel; de voorlichter kan helpen bij 
het formuleren van adekwate vragen die vervolgens naar geëigende 
doelgroepen gestuurd worden). Men kan het aksent van de hulp
verlening echter ook meer naar de kant van de voorlichtelingen 
uitstrekken, bijvoorbeeld door het verstrekken van adekwate 

informatie over wetenschappelijke resultaten. Vanuit de tweede 
positie kan men voorlichtelingen helpen wetenschappelijke en 
technische gegeven te verwerken. Men kan echter ook het weten
schap-techniekschap helpen moeilijkheden waarmee publieksgroepen 
zitten te achterhalen. Bij dit alles liggen tal van friktie
mogelijkheden te wachten, bijvoorbeeld het ontbreken van 
besloten-wetenschappelijke konsensus over de gevolgen van bepaal
de ontwikkelingen. Wetenschapsvoorlichting kan in een dergelijk 
geval proberen de verschillen in inzicht ter sprake te brengen 
en, bijvoorbeeld, een publiek-wetenschappelijke diskussie in 
gang zetten. Dat betekent dat wetenschapsvoorlichting ideëel, 

instrumenteel en institutioneel geen extreme positie zou moeten 
hebben aan de ene of andere kant. 
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3. 5 Wetenschapsvoorl·ichtingssoorten: een poging tot demarkatie 

In deze paragraaf willen i.;e de vraag beantwoorden in hoeverre 
verschillende soorten van wetenschapsvoorlichting, zoals 
gezondheidsvoorlichting, milieuvoorlichting, landbouwvoorlichting 
en wetenschapsvoorlichting in engere zin, van elkaar zijn af te 
bakenen. Men zou deze vraag kunnen afdoen door op de verschil
lende 'etiketten' te wijzen die er in de praktijk zijn ontstaan: 
een landbouwvoorlichter, bijvoorbeeld, houdt zich met landbouw
problemen bezig en een milieurvoorlichter met milieuvraagstukken. 
Daar i.;e echter menen dat er meer kenmêrkende verschillen zijn 
aan te geven, vinden wij de naar de etikettering verwijzende 
beantwoording te mager. ook het antwoord dat de nota "Wetenschap 
en publiek• (15, p.28) geeft: 

"Wetenschapsvoorlichting (in engere zin, N.W.} is geen 
voorlichting sui generis. Zij verschilt van andere voor
lichtingsaktiviteiten uitsluitend naar inhoud en niet naar 
toegepaste methoden en technieken." 

vinden we onbevredigerx'I. Niet alleen omdat het weer naar de 
etikettering alléén wijst, doch ook omdat de 'instrumentele 
opmerking' over de teegepaste methoden en technieken onjuist is. 
Men zal z'n methoden en technieken moeten aanpassen aan het 
gestelde voorlichtingsdoel, en aan de doelgroep, om effektief te 
kunnen werken. Voorlichting in de sfeer van publieke wetenschap 
zal vaak anders aangepakt kunnen worden dan .die in de sfeer van 
besloten wetenschap. In het eerste geval kan bijvoorbeeld het 
stellen·van juiste vragen door het wetenschap-techniekschap erg 
belangrijk zijn om voorlichtelingen bewust te maken van een 
i.;etenschappelijke kwestie. Ex-minister Trip van wetenschaps
beleid hanteerde een dergelijke methode bijvoorbeeld toen hij 
met zijn nota wetenschapsvoorlichting bezig was (16, p.95). Op 
die manier gaf hij tegelijkertijd voorlichting over de kwestie 
waar hij zich mee bezig hield en stimuleerde hij zijn doelgroepen 
om met hem mee te denken~ 
De recente nota van de kol!lllissie Nationaal Plan GVO (17) hanteert 

een zelfde methodiek om gezondheidsvoorlichters op de hoogte te 
stellen van de stand van de gezondheidsvoorlichtingsdiskussie 
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ên om ze op te wekken hun ideeën te geven. In het tweede geval 

kunnen, afhankelijk van de aard van de hulp bij besluitvorming 
en de fase van de besluitvorming, weer andere methodieken van 
belang zijn, bijvoorbeeld het tone,n van nieuwe wetenschaps
resultaten. 

Wij willen de beantwoording van de vraag naar een mogelijke 

afbakening nu verder inleiden met een beschouwing over gedrags
belnvloedende voorlichting omdat, blijkens vigerende opvattingen, 
landbouwvoorlichting, milieuvoorlichting en gezondheidsvoor
lichting tot deze voorlichtingsvorm behoren. 
Al in paragraaf 3.2 schreven we dat Van den Ban (5) landbouw
voorlichting e'n gezondheidsvoorlichting -in tegenstelling tot 
overheidsvoorlichtings- beschrijft als vorm van gedrags
belnvloedénde voorlichting. Als we Van den Ban goed interpreteren 
wenst Van den Ban in deze gevallen om praktische redenen van 
gedragsbelnvloeding te spreken en· niet omdat hij zich als 
'behaviorist' wenst op te stellen. 
Een aspekt van het gedrag van boeren is bijvoorbeeld hun 

bedrijfsvoering (18, p.65). Wil men als voorlichter boeren 
helpen om tot een betere bedrijfsvoering te komen dan is men 
met voorlichting bezig die gericht is op gedragsverandering. 
Daar voorlichting een,-vorm van beïnvloeding is, kan men dus van 
gedragsbelnvloedende voorlichting spreken. 
Het idee van de gedragsbelnvloedende voorlichting vindt men ook 
terug in een tweetal recente opstellen, te weten een rapport over 
milieuvoorlichting (2) en een nota over gezondheidsvoorlichting 
{17). Beide opstellen noemden we al eens eerder in dit hoofdstuk, 
doch in een ander verband. 
In het rapport over milieuvoorlichting wordt een globaal onder
scheid gemaakt tussen een drietal voorlichtingsaktiviteiten, 
teneinde struktuur aan te brengen in de bespreking. Men onder
scheidt dan (2, p.16): 

Het helpen ontwikkelen van milieubewustzijn en het stimuleren 
van milieubewust gedrag. 
De voorlichting door de overheid ter openbaarmaking, verklaring 
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en toelichting van beleidsmaatregelen (hier grijpt men terug 
op het rapport Biesheuvel, zie hoofdstuk 2, N.W.) en de 
kOllll1lUnikatie van de burger naar de overheid (idem, N.W.). 

Het verstrekken van wetenschappelijke gegevens, met name de 
verhouding tussen wetenschappelijk onderzoek en beleid (met 
dit laatste wordt het vertalen van resultaten van wetenschap
pelijk onderzoek in termen die hanteerbaar zijn bij beleids
beslissingen bedoeld, N.W.). 

Hoewel men dus op een drietal terreinen taken voor de milieu
voorlichting ziet liggen (bij het derde punt denkt men ook aan 
onderzoek op gang gebracht door samenspraak van onderzoekers, 
overheid en milieugroepen; de voorlichter heeft dan een taak bij 
het tot stand komen van de kontakten en het formuleren van 
vragen: publieke wetenschap!) wordt vooral de eerstgenoemde 
aktiviteit voor het uitgebrachte advies het belangrijkst geacht: 

"De rol van de voorlichting zal hoofdzakelijk zijn: de 
burger helpen bij het ontwikkelen van milieubewustzijn 
en hem stimuleren tot milieubewust gedrag, dit is gedrags
beïnvloedende voorlichting•. {2,p.7) 

Men wil zich dus niet tot attitude-beïnvloeding (milieubewust
zijn) beperken doch attitudebeïnvloeding gebruiken om gedrags
beïnvloeding (milieubewust gedrag) te bewerkstelligen. De 
richting van de verandering is hier globaal vastgesteld: het 
gaat om een bepaald soort van gedrag en wel m:ilieubewust gedrag. 
Bij de milieuvoorlichting hebben we dus te maken met richting
gevende gedragsbeïnvloeding (wel te onderscheiden van regelende 
belnvloeding). Beschouwt men milieuvoorlichting vanuit het oog
punt van de volksgezondheid, dan vormt deze voorlichtingssoort 
onderdeel van preventie, zodat men van 'preventieve voorlichting' 
zou kunnen spreken. 
Ook de nota over gezondheidsvoorlichting en -opvoeding spreekt 
zich in duidelijke bewoordingen over richtinggevende, preventieve, 
gedragsbeïnvloedènde voorlichting uit: 

"In ons geval (men licht het preventieve karakter toe, N.W.) 
gaat het uiteraard om gedragsfaktoren die relevant zijn 
voor de gezondheid. Daarbij kan worden aangetekend, dat 
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steeds vaker ook het 'gedrag' van organisaties en de overheid 

hierbij worden betrokken. Deze op gedragsbelnvloeding gerichte 
benadering wordt in Nederland wel aangeduid met de term gezond
heidsvoorlichting en -opvoeding" (17, p.6). 

Er is een.drietal redenen aan te geven die het mogelijk maken om in 
de bovengenoemde gevallen op gedragsbelnvloeding te mikken. Ten 
eerste de konkreetheid der problemen die om een oplossing vragen. 
Deze laat het toe om mogelijke oplossingen in gedragsdoelen te ver
talen: andere bedrijfsvoering, bijvoorbeeld overstappen op pluim
veehouderij, het wijzigen van snoepgedrag, etcetera. De tweede reden 
hangt hier nauw mee samen: de oplossingen liggen vaak in de sfeer 
van de toegepa.ste wetenschap, hetgeen de konkreetheid van mogelijke 
oplossingen doet tQll!nemen. De derde reden wordt gevormd door de 
legitimiteit van de beoogde doelen. Het is naar onze mening, vol
komen legitiem om, gezien de slechte toestand van vele gebitten, 
mensen te bewegen hun snoepgedrag te veranderen. Evenzo vinden wij 
het legitiem om mensen, roet het oog op een dreigende ekologische 
krisis, te bewegen een milieubewust gedrag te vertonen. Dit laatste 
houdt tevens in dat de voorlichting een rol kan spelen bij ·het ak

septabel maken van noodzakelijke overheidsmaatregelen op dit gebied. 
Vaak gaan dergelijke maatregelen gepaard met extra financiële las
ten die uiteindelijk door de gehele bevolking gedragen moeten 
worden. Het bedrijfsleven zal moeilijkheden kunnen ondervinden in 
verband met zijn konkurrentiepositie, etcetera. Het kan van belang 
zijn om de spanningen die kunnen ontstaan mede met behulp van voor-. 
lichting te verminderen. 
Er zij hier nog opgemerkt dat ook een andere vorm van gedragsbeïn
vloedende voorlichting mogelijk is. Een landbouwvoorlichter kan zijn 
kliënt bijvoorbeeld een beter inzicht verschaffen in de beschikbare 
alternatieven en hun gevolgen. De kliënt kan dan besluiten zijn ge
drag te veranderen. Het kan dan zijn dat de voorlichter meent dat 
dit niet een gedragsverandering is die hij zelf zou prefereren, bij
voorbeeld omdat hij andere waarde-oordelen heeft dan zijn kliënt. Er 
is hier dus sprake van een niet-richtinggevende gedragsbeïnvloeding. 

Tot slot een paar notities bij 'kommunikatie', 'beïnvloeding' en 
'gedrag'. 
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Allereerst het begrip kolllllunikatie dat we al in paragraaf 3.2' 

moesten omschrijven. Voor een vollediger begrip willen we er hier 
echter nog een paar kanttekeningen bij plaatsen. We wezen er al 
op dat het erg moeilijk is een antwoord te geven op de vraag wat 
kommunikatie is. Men kan bij de begripsvaststelling letten op 
het proces (het gebeuren), op de handeling en op de wijze waarop 
kommunikatie bedreven wordt. In het kader van de inleiding op de 
vraagbeantwoording willen we hier een paar procesdefinities de 
revue laten passeren, 

Rogers (19, p.76) stelt dat: 

"Co11111unication is the process by which messagers are 

transferred from a source to a receiver. The main elements 
in any human communication process are source, channel, 
message and receiver, which are combined with an intent to 
bring about certain desired effects of communication. These 

effects are changes in human behavior1 

In een eerdere publikatie zegt Rogers (20, p.11): 

which causes to change an existing behavior pattern". 

Laat men deze procesomschrijving los op het begrip 'voorlichting' 
zoals dat door Van.den Ban is beschreven -hulp bij besluitvorming 
door middel van kommunikatie- dan zou dit betekenen dat voor
lichting steeds gedragsveranderende beinvloeding zou zijn, en 
niet bijvoorbeeld gedragsverstevigende beïnvloeding of kennis
vermeerderende beïnvloeding. Die opvatting lijkt ons onjuist, 
tenzij men gedragsverandering ruim opvat. van den Ban formuleert 
echter zelf het kommunikatieproces wat voorzichtiger en spreekt 
over: 

"Het proces dat plaats vindt als personen of groepen met· 
elkaar communiceren (dat is overbrengen van kennis, 
berichten en gevoelens van een bron naar een ontvanger 
via een kanaal)" (6a, p.241 en 242). 

Het invoegen van de woorden "met elkaar" wijst erop dat hij veel 
waarde hecht aan de interaktie die er tussen voorlichter en 
voorlichteling plaats vindt, een opvatting die hij in zijn ge
schriften ook steeds, en naar onze smaak terecht, benadrukt. 
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Daardoor wordt ruimte geschapen voor niet-gedragsbeinvloedende 

voorlichting ên voor symmetrie (in de zin van: noch de een, noch 

de ander heeft de leiding) in het voorlichtingsgebeuren. Van den 

Ban's kommunikatie-omschrijving komt dicht bij een omschrijving 

die spreekt van "sociale interaktie door middel van boodschappen" 

(4,dl. II, p.64) alhoewel interaktie niet per sé symmetrisch is. 

En met de zojuist neergeschreven opmerking belanden we bij het 

begrip beinvloeding, een tweede begrip waarover we een paar 

kanttekeningen willen maken. Volgens Gould en Kolb's Dictionary 

of the Social Sciences ·c 1964 l houdt sociale interaktie "reciprocal 

influencing of the acts of persons and groups, usually mediated 

through communïcation" in. Er is dus sprake van een wederkerig 

proces van beïnvloeding (vergelijk Van den Ban's "met elkaar 

conmuniceren") en niet van gedrag doch van "acts" (handelingen). 

Op dat laatste komen we bij de notitie die we over gedrag willen 

maken terug. 

Wanneer we voorlichtingswerk opvatten als een dienstverlening

die gestalte krijgt door middel van kommunikatie, dan is naar 

onze mening niet alleen het "met elkaar kommuniceren" van belang 

dus de wederkerigheid van de overdracht van gedachten en gevoe

lens, doch ook vaak -afhankelijk van de soort (wetenschaps)

voorlichting- de wederkerigheid van de beïnvloeding. Het ge

noemde rapport over milieuvoorlichting (2, p.26) erkent die 

wederkerige beïnvloeding ook als het spreekt over de samen

spraak van overheid, milieugroepen en onderzoekers teneinde 

te komen tot het formuleren van problemen die onderzoek vergen. 

Ook bij wetenschapsvoorlichting in engere zin kan men, bijvoor

beeld in dezelfde geest, aan wederzijdse beïnvloeding denken. 

Door deze opvatting over wederkerige beinvloeding komen we in 

konflikt met Ten Have's opvatting over agogische arbeid (waar

onder voorlichtingswerk). Hij wijst er namelijk op (8, p.59) 

dat: 

"Onder het gezichtspunt van de dienstverlening is er in de 

agogie dus principieel van een niet-wederkerige relatie 
sprake, en hiervoor (Ten Have verantwoordt de keuze van zijn 
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proximale soortbegrip voor de agogie) kan het begrip inter
actie niet dienen. Dat er binnen het kader der niet-weder
kerige dienstverlening -of ruimer: beïnvloeding- interacti~ 

plaats vindt, spreekt vanzelf". 

Wij zouden er echter in verband met sommige vormen van weten
schapsvoorlichting (het genoemde facet van milieuvoorlichting, 
wetenschapsvoorlichting in engere zin, zeker bij publiek-weten
schappelijke kwesties waarbij men, onzes inziens geen halt mag 

houden bij beeld(om)vorming doch door moet stoten naar de oor
deels- en besluit{om)vorming) voor willen pleiten een ruimer 
voorlichtingsstand.punt in te nemen. Een standpunt waarbij de 
wederkerigheid van de belnvloeding beoogd wordt. We kunnen in 
dit verband aansluiten bij de ruimere omschrijving die Frese 
(35, p.38) geeft van andragogie: "onderlinge belnvloeding van 
volwassenen", bij de omschrijving van planned change door Bennis 
(36, p.82) waarbij hij spreekt van een wederzijdse doelbepaling 
en een symmetrische relatie tussen agoog en kliënt, en zeker 
ook bij de in hoofdstuk 1, paragraaf 6, genoemde verbindings
hypothese van Havelock, waarbij Havelock de nadruk legt op 
interaktie en op 'reciprocal feedback' tussen wetenschap-tech
niekschap en voorlichtelingen (hfdst.l, lit.18 ~n lit.17, p. 
11-16). Bij andere vormen van wetenschapsvoorlichting (bijvoor
beeld gezondheidsvoorlichting gericht op het voork6men van 
hart- en vaatziekten) kan de belnvloeding uiteraard eenzijdig 
gericht zijn. 

Tenslotte nog een paar opmerkingen over gedrag. 
Van den Ban gebruikt het woord gedrag veelal voor praktische 
zaken zoals bedrijfsvoering, het kiezen van een studierichting 
of het bestrijden van een plantenziekte. In plaats van over ge
drag spreekt hij -in verband met voorlichting- ook wel over 
handelen (bijvoorbeeld: het presenteren van in aanmerking ko
mende alternatieven tot handelen) (6a, p.13). 

De nota over gezondheidsvoorlichting en -opvoeding heeft het 

in een verklaring over gedragsbelnvloedende voorlichting over 
gedragspatronen: 
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"Onder gedragspatronen wordt verstaan het min of meer duur

zame patroon van gedragingen van individuen en groepen" 

(17, p.6) 

waarbij alleen het woord "duurzaam" (men zou ook kunnen zeggen 

ingeworteld of ingeslepen) extra informatie geeft, daar verder 

gedrag met gedrag wordt beschreven. Uit de kontekst blijkt dan 

weer dat men het over praktische zaken heeft, zoals snoepgedrag. 

Het rapport over milieuvoorlichting, dat we noemden, heeft het 

ook over gedragspatronen en wel in praktische zin, bijvoorbeeld 

het vervuilend gedrag (2, p.17). 

Waar we het in deze studie over gedrag hebben zullen we daar

onder praktische 'laag bij de grondse' zaken verstaan (vervui

lend gedrag, snoepgedrag, bemestingsgedrag) die zich kenmerken 

door waarneembaarheid en een min of meer ingeworteld patroon 

van handelen. Handelen is dan een algemener begrip dan gedrag. 

Men kan als voorlichter alternati~ven tot handelen aanbieden. 

Wanneer een voorlichteling daar een keuze uit doet en daarna min 

of meer duurzaam volgens dat alternatief handelt, spreken we van 

het veranderde gedrag van de voorlichteling. 

Ten Have wijst er op dat beinvloeding in de agogie zich niet 

beperkt tot gedrag (8, p.87). Voor een uitwerking van die ge

dachte verwijzen we kortheidshalve naar de aangegeven litera

tuur, waar hij een psychische funktiecyklus bespreekt. Zijn kon

klusie is dat men zich ook kan richten op verhoging van de waar

nemingsgevoeligheid van de kliënt, op mentaliteitsbeinvloeding 

waarmee meer eigen zicht op de komplexe situatie van innerlijke 

houdingen met hun waarderende, keurende, kennende en emotionele 

elementen, beoogd wordt, en op 'enabling', een verruiming van 

mogelijkheden tot handelen (denken, voelen, N.W.) die in het 

verlengde van de mentaliteitsverandering kan liggen. 

Na deze notities willen we nu proberen de vraag te beantwoorden 

die in deze paragraaf aan de orde is. In het licht van het voor

gaande onderscheiden we dan een zestal demarkatiekontoeren, 

waarmee verschillende vormen van wetenschapsvoorlichting van 

elkaar zijn af te bakenen. Daar de afbakening vaak niet scherp 
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is spreken we hier van demarkatiekontoeren en niet van demarkatie

lijnen. 

1. Bij landbouwvoorlichting, maar vooral bij milieuvoorlichting 
(in de door het genoemde rapport (2) benadrukte zin) en ge

zondheidsvo.orlichting hebben we te maken met gedragsbeinvloe
dende voorlichting. In de laatste twee gevallen komt daar nog 
een preventief aspekt bij. Bij wetenschapsvoorlichting in eng
ere zin gaàt het echter niet om een direkte gedragsbeinvloe
ding doch om sensibilisering (verhoging van de waarnemingsge
voeligheid zoals Ten Have het noemt), om mentaliteitsbeln
vloeding en om 'enabling'. Bij de mentaliteitsbelnvloeding 
hoeft niet slechts aandacht besteed te worden aan de beeld
(om)vorming (het door Ten Have genoemde kennende, kognitieve, 
element dat nauw verband houdt met de besloten-wetenschappe
li jke modelvorming) doch ook aan oordeels- en besluit(om)
vorming. Oordeels- en besluit(om}vorming houden verband met 
de waarderende en keurende elementen die Ten Have noemt, als
mede met 'enabling'. De besloten-wetenschappelijke sfeer 
wordt hierbij doorbroken en we komen in de publiek-wetenschap
pelijke sfeer terecht. Bij dit alles is de wederkerigheid 
van de belnvloeding, zoals al eerder aangegeven, van belang. 
Bij landbouwvoorlichting, milieuvoorlichting en gezondheids

voorlichting spelen sensibilisering en kennisvermeerdering 
natuurlijk ook wel een rol, doch dan vooral gericht op de 
beoogde gedragsverandering, terwijl bij wetenschapsvoorlich
ting in engere zin de opties meer open liggen. 
We hebben hier te maken met een voorlichtingstypologische 
demarkatie. 

2. Wetenschapsvoorlichting in engere zin en soms ook landbouw
voorlichting (in die gevallen dat de voorlichter niet bezig 
is een regeringsbeleid te implementeren) onderscheiden zich 
met name van gezondheidsvoorlichting en milieuvoorlichting 
(in de aksentlegging van de nota (2} door het feit dat de 
richting waarin een eventuele verandering dient op te treden 
niet of minder vast ligt. Scherp is deze demarkatie echter 
niet. In kringen van gezondheidsvoorlichters is er bijvoor-
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beeld een intensieve diskussie gaande over hun taak. Daar 

keuzen ten aanzien van (gezondheids)gedrag vaak niet bewust 
gemaakt worden, menen SO!ll!llige gezondheidsvoorlichters dat 

het alleen hun taak is een bewustere keuze te bevorderen. An
deren zijn daarentegen van mening dat zij een gezondere keu

ze dienen bij te brengen. 

Wij hebben hier te maken met een direktionaliteitsdemarkatie. 

3. Een volgende onderscheiding die we willen maken heeft te maken 

met de aard van de wetenschap die betrokken is. 

Bij landbouwvoorlichting ligt het aksent vaak op bemiddeling 
waarbij wetenschappelijke kennis en vaardigheden ter beschik

king worden· gesteld. Men bevindt zich dan op het gebied van 

de toegepaste wetenschap. Bij gezondheidsvoorlichting heeft 

men een soortgelijke situatie. Op het moment dat bijvoorbeeld 

vast staat dat cariës teweeg gebracht kan worden door suiker

gebruik, kan men die kennis toepassen en zijn aandacht rich
ten op het beperken van suikergebruik. Ook milieuvoorlichting 

(in de aksentlegging van de genoemde nota) is op die wijze in 
te schatten. Tal van soorten vervuiling blijken onze ekolo

gische nis te schaden. Die kennis passen we toe en we proberen 

anti-vervuilingsakties op touw te zetten. Bij wetenschaps
voorlichting in engere zin gaat het, zoals we al eerder be

toogden, vaak niet in de eerste plaats om toegepaste weten
schap, noch uitsluitend om het ruimere terrein van de besloten 
wetenschap, doch vooral om publieke wetenschap. 

Weinberg (21) pleit ervoor om vooral bij 'trans-scientific' 
vragen (bijvoorbeeld risikokwesties die vaak wetenschappelijk 

niet afdoende kunnen worden gedefinieerd omdat dat te lang 

zou duren of te kostbaar zou zijn of fysiek onmogelijk) de 
publiek-wetenschappelijke discussie aan te gaan. De moeilijk
heid daarbij is echter dat 'hard facts' in de wetenschap enige 

tijd later weleens uiterst 'soft' blijken te zijn. Een op 

harde wetenschappelijke gegevens gebaseerd beleid gericht 

op het tegengaan van luchtverontreiniging (Weinberg pleit 
er voor om in dergelijke gevallen af te zien van publiek
wetenschappelijke diskussie) kan bijvoorbeeld niet waterdicht 
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blijken te zijn als aangetoond wordt dat twee belangrijke 
vervuilende agentia, waarvoor afzonderlijke normen bestaan, 
elkaars werking versterken. Zo rnel.dde de New Scientist pas
geleden dat gewasbeschadiging was opgetreden ten gevolge 
van luchtverontreiniging, alhoewel de koncentraties aan zwa
veldioxide en stikstofmonoxide in het betreffende gebied be
neden de maximaal toegelaten norm bleven. Nader onderzoek 
leerde dat de beide oxiden synergetisch werken (elkaars ef
fekt versterken} (22). Daar komt nog bij dat trans-wetenschap
pelijke vragen, als door Weinberg bedoeld, door doorbraken in 
wetenschap of techniek plotseling binnen het bereik van de 
wetenschap komen. Het is niet onmogelijk dat juist een pluri
forme diskussie een dergelijke doorbraak kan bevorderen. 
In W. Duitsland is de vraag van de publiek-wetenschappelijke 
diskussie onlangs aktueel geT1o.10rden doordat een rechter van het 
administratieve gerechtshof van Münster de vraag heeft gesteld 
of het afgeven van bouwvergunningen voor snelle kweekreaktoren 
niet bij het parlement zou moeten berusten, waardoor het pu
blieke debat beter tot zijn recht zou kunnen komen, in plaats 
van bij de betreffende landsregering (23) • In punt 1 hebben we 
al gesteld dat het kennis-element van de wetenschapsvoorlich
ting van belang is. In dit verband zouden we hier kunnen op
merken dat de zinvolheid van de publiek-wetenschapplijke dis
kussie aan waarde wint als zij gevoerd wordt op basis van een 
goed inzicht in de resultaten van het relevante wetenschappe
lijke onderzoek ên in de eventueel nog ontbrekende wetenschap
pelijke kennis. Evenzeer wint zo'n diskussie echter aan diep
gang als men zich bewust is van de in het geding zijnde nor
men en waarden: zoals al eerder gezegd gaat het niet slechts 
om beeld(om)vorming doch ook om het 'doorstoten' naar de oor
deels- en besluit(om)vorming. 
We hebben hier te maken met een wetenschapstypologische 
demarkatie. 

4. Een volgende onderscheiding heeft te maken met het spreiden 
van kennis en macht, zoals bijvoorbeeld genoemd in het Wets
ontwerp betreffende de openheid en openbaarheid van bestuur 
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(24). Bezien vanuit een oogpunt van 'ruilen geeft huilen' 

liggen er bij kennisspreiding minder moeilijkheden dan bij 
machtsspreiding. Wanneer ik mijn kennis aan iemand doorgeef, 

vermindert mijn eigen kennis niet (misschien steek ik er 
zelfs wat van op omdat ik gedwongen word zorgvuldig te formu
leren en zodoende kennisgebreken in 't zicht komen). In. na
tuurkundige zin gesproken is kennis dus een intensieve groot

heid, net als druk en temperatuur. Bij macht ligt de zaak 
moeilijker omdat macht als extensieve grootheid (zoals het 

volume) opgevat kan worden. Machtsspreiding door een macht
hebber kan dan leiden tot vermindering van macht van-de 

machthebber. 
We willen hier nu alleen nog wat nader ingaan op de kwestie 
van de macht, daar we in punt l al over kennisspreiding (ken~ 

nisvermeerdering door voorlichting) hebben gesproken. 
Bij het woord macht kan men denken aan 'macht tot' en 'macht 
over'. Ziet men machtsspreiding in het kader van 'macht tot' 
dan gaat het in feite om het vergroten van disposities. Het 
gaat om 'enabling', om mogelijk maken, om het 'bij machte 

laten worden'. 'Macht over' daarentegen is meer faktisch ge
richt, waarbij men het oog kan hebben op 'macht over personen' 

of 'macht over.zaken' (bijvoorbeeld het in de hand houden van 
een sprinkhanenplaag). 
Bij vormen van wetenschapsvoorlichting die vooral te maken 
hebben met toegepaste wetenschappen, zal het 'macht over' 
vaak een belangrijke rol spelen. Bij landbouwvoorlichting kan 
men bijvoorbeeld.denken aan het beheersen van de genoemde 
sprinkhanenplaag of aan beheersing van de groei van gewassen; 
bij gezondheidsvoorlichting denke men bijvoorbeeld aan 'macht 
over de tandwolf'. Bij wetenschapsvoorlichting in engere zin, 
waarbij het publiek-wetenschappelijke aspekt aan de orde is, 
is echter met name het 'macht tot' van belang. Men wil doel
groepen bijvoorbeeld helpen een standpunt te bepalen inzake 

een bepaalde kwestie. Op het moment dat de voorlichtende ak
tiviteit effekt heeft is de betreffende doelgroep bij machte 
zijn steentje tot de besluitvorming bij te dragen, zonder dat 
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er van 'macht over het beleid' sprake hoeft te zijn. 
We hebben hier met een demarkatie via het begrip macht te maken, 
die aansluit bij de eerder qegeven wetenschapstypologische de
inarkatie. 

5 •. Een vijfde onderscheiding heeft tè maken met het innovatie
aanvaardingsproces. Vatten we, roet ROgers en Shoemaker (20, p. 
19) innovatie op als een idee, handelwijze of voorwerp dat 
door een individu of groep als nieuw wordt ervaren, dan zijn 
l~bouwvoorlichtinq, milieuvoorlichting, gezondheidsvoorlich
ting en wetenschapsvoorlichting in engere zin onder de noeroer 
van 'kOllllllUnikatie van innovatie' te brengen. Het gaat dan onder 
meer om een aanvaardingsproces (respektievelijk verwerpinqs
proces) waarbij de innovatie wordt aanvaard of verworpen. In 
aanvulling op het klassieke 'BIEBA'-schema (Bewustwording,Inter
esse,Evaluatie,Beproeving,Al dan niet aanvaarden}uit de literatuur 
over aanvaardingsprocessen (20} (voor een uitbreiding van dit 
schema zie bijvoorbeeld 18) maakt Campbell (25) onderscheid 
tussen een tweetal dichotomieën:die hier kunnen optreden. Een 

. proces, al dan niet leidend tot adoptie, kan namelijk z.' n oor
sprong vinden in de innovatie of in een probleem dat opdoemt. 
Dit is de eerste dichotomie die Campbell aanbrengt. Ten tweede 
kan het proces rationeel dan wel niet-rationeel verlopen. Ie-
mand die opeens een auto koopt kan daartoe zijn aangezet door 
een advertentie die kond doet van een aantrekkelijk nieuw model 
en hij kan dan impulsief een nieuwe auto kopen. In dat geval 
hebben we te maken met een innovatie9gestuurde niet-rationele 
adoptie. Men kan echter ook een auto kopen cmdat de oude auto 
te veel gebreken gaat vertonen. Na lang wikken en wegen besluit 
men dan een bepaald merk en type aan te schaffen. Het is duide
lijk dat men dan met een probleem-gestuurde rationele adoptie 
te maken heeft. In vele gevallen treden mengvormen van deze 
dichotomieën op. 
Het komt ons voor dat men in gevallen van wetenschapsvoorlich
ting veelal de rationele weg tracht te bewandelen, althans ze
ker de voorlichters. Bij vormen van wetenschapsvoorlichting die 
vooral te maken hebben met toegepaste wetenschap -landbouwvoor-
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lichting bijvoorbeeld- wordt vaak het problem-solving-model 

(zie hfdst. 1, paragraaf 6) gehanteerd. Men start dan vanuit 
het probleemveld. Bij wetenschapsvoorlichting in engere zin 
kan echter juist de innovatie, of potentiële innovatie als 
we denken aan opdoemende nieuwe technologieën, een belangrijke 
rol spelen als aanzet. In de volgende paragraaf zullen we 
echter ook het belang van de andere initiatie aanduiden. 
We hebben hier te maken met een demarkatie via de initiatie. 

6. Nijk (26, p.6) wijst er in een beschouwing over andragologie 

en filosofie op dat men andragogie -en daarmee ook voorlich
tingswerk,N.w. - op kan vatten "als overwegend, zij het op 
zeer uiteenlopende wijzen, gericht op het vergroten van de 

mogelijkheden van mensen om zich reflexief tot hun situatie 
en zich zelf in die situatie te verhouden- op mondigheid, 
bevrijdende zelfref lexie, bewustwording van klassegebonden 
positie ••• ". Het komt ons voor. dat een dergelijke opvatting, 
binnen het kader van wetenschapsvoorlichting, vooral gestalte 
kan krijgen als er meer van kwesties (issues) dan van konkrete 

problemen sprake is waarvoor oplossingen in het zicht gesteld 
kunnen worden. Milieuvoorlichting in ruimere zin (het derde 

punt vooral dat we bij de bespreking van het desbetreffende 
rapport (2) noemden) en wetenschfipsvoorlichting in engere 
zin, zouden in de termen van Nijk kunnen vallen. Men denke in 
dit verband echter ook aan bijvoorbeeld landbouwvoorlichters 
die in ontwikkelingslanden tal van brandende kwesties kunnen 
ontmoeten. 
We hebben hier te maken met een demarkatie volgens de diep
gang van de bezinning en de reikwijdte van de problematiek. 

De hier gegeven demarkatiekontoeren zijn deskriptief-axiotisch 
van aard. Deskriptief inzoverre ze aansluiten bij de bestaande 
toestand. Axiotisch voorzover we aangeven wat de voorlichtings
vorm in kwestie zou kunnen of moeten zijn. Vooral bij de weten
schapsvoorlichting in engere z.in -die immers nog, pas in de kin

derschoenen staat- is de beschrijving axiotisch van aard. De 
waarde die we daarbij hanteren sluit aan bij het in hoofdstuk 2 
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besproken 'public's right to know' en de daarmee samenhangende 
verplichting van een overheid die dit recht erkend heeft, te 
weten het zoveel mogelijk effektueren van dit recht. 
Voorts spreekt uit onze opstelling een bezorgd~eid over de toe
passingsmogelijkheden van wetenschap en techniek. Volgens een 
recent overzicht in Business Week ( 27) en mededelingen in de 
Scientific American (28) wordt mondiaal gezien 40% van alle 
research- en ontwikkelingsgelden besteed aan militair onderzoek. 
De VS en de Sovjet Unie besteden zelfs rond 50% hieraan. Ont
wikkelingslanden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika laten sterke 
groeicijfers van geld besteed voor militaire research en ontwik
keling zien. Dat werpt een merkwaardig licht op het woord 'ont
wikkelingsland'. Zoals Frank Barnaby, direkteur van het Stockholm 
International Peace Research Institute {SIPRI) niet nalaat te 
betogen (in het voorjaar van.1978 nog tijdens een voordracht in 
Eindhoven) baren de (nukleaire) bewapeningswedloop, de mondiale 
wapenhandel, de proliferatie van splijtstof voor vreedzame doel
einden ~n het uitblijven van ontwapeningsovereenkomsten, grote 
zorg. 
Kwant (29) noemt de bewapening als een van de oorzaken waardoor 
het Westen is gaan twijfelen aan de zin van zijn eigen ontwik
keling. Het mensdom, zo stelt hij, beweegt zich voort op de po
ten van het kennen en het kunnen. In hoofdstuk 1 spraken we in 
dit verband over de wetenschap~technologie-spiraal. Wetenschap 
en techniek hebben in elkaar gegrepen, aldus Kwant en zonder. 
elkaar zijn ze ondenkbaar. Maar in deze ontwikkeling zijn weer 
twee lijnen te onderkennen, zegt Kwant: de konstruktieve lijn 
en de destruktieve. En in de destruktieve. lijn zijn we nu vast
gelopen: we hebben wapens ontwikkeld die niet alleen de vijand 
doch ook onszelf doen neervallen. Er is dan sprake van een ge.
blokkeerde ontwikkeling en die doet ons·, zo ste.lt Kwant, twij
felen aan onze westerse wijsheid. Ook de konstruktieve lijn 
baart Kwant echter zorgen, en hij wijst dan met name naar de 
milieuproblematiek en naar de ervaring die we beginnen op te 
doen dat welvaart nog geen welzijn brengt. Het feit waar Kwant 
onzes inziens onder meer op wijst is dat het wetenschap-techniek
schap in de problemen zit. 
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Wetenschapsvoorlichting is uiteraard geen medicijn voor alle kwa
len, doch het kan een bescheiden bijdrage geven aan het verstevi
gen van met name de konstruktieve lijn. Wellicht moeten we naar 
een andere 'konstruktie' toe, maar dan lijkt het ons zaak dat zo
veel mogelijk mensen zich inspannen om de nieuwe konstruktie tot 
stand te brengen. En ook dan kan wetenschapsvoorlichting zijn 
kleine bijdrage geven. 

3 .6 Verschuiving binnen het kornmunikatieparadigma: metathese 

Zoals we zagen speelt kommunikati.e een centrale rol bij voorlich
tingswerk. Binnen gangbare kommunikatie-paradigma's onderscheidt 
men dan in het. algemeen een zender Z, een boodschap B, een ka
naal K, een ontvanger O en een effekt E dat de boodschap op de 
ontvanger heeft (SMCRE-model, dat is Source-Message-Channel

Receiver-Effect-model, zie bijvoorbeeld 30). De zender zorgt 
ervoor dat hij zijn boodschap op een adekwate wijze gestalte 
geeft: de funktie dient te worden vastgesteld, de inhoud en de 
vorm. Anders gezegd: de boodschap wordt gekodeerd. De kodering 
heeft invloed op de aard van het te kiezen kanaal (of: het be
schikbare kanaal heeft invloed op de kodering) • De ontvanger 

moet de boodschap opvangen en interpreteren; hij moet hem deko
deren. Het kanaal heeft hier mede invloed op. McLuhan (31, p.33) 
maakt in dit verband onderscheid tussen· hete en koele media. 
Het verschil zit 'm niet zo zeer in de lage resprektievelijk 
hoge definitie (oplossend vermogen) van de media, doch, naar 
onze mening veeleer in de mate van participatie die het medium 
vereist of toelaat. Koele media zouden wij bij voorkeur d!e 
media willen noemen waarbij de ontvanger een groot aandeel moet 
leveren bij het 'betekenen' van de boodschap. Hij wordt als het 
ware uitgenodigd en opgewekt an de open gaten zelf op"te vullen. 
Hete media, daarentegen, laten weinig ruimte voor zelfwerkzaam
heid. McLuhan noemt de televisie bijvoorbeeld een koel medium 
en baseert zich in zijn uitleg vooral op het lage oplossend ver
mogen van televisiebeelden. Gezien het feit dat men, via elektro
nische ingrepen, echter op tal van manieren televisiebeelden kan 
manipuleren en daarmee extra informatie kan verschaffen, wordt 
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McLuhan's opvatting over de koelheid van de televisie wel eens 
bestreden (32). Televisie kan dan, afhankelijk van de boodschap, 
koel of heet gebruikt worden. 
In dezelfde zin zouden we van koele en hete boodschappen willen 
spreken. Hete boodschappen zijn als het ware min of meer klaar 
voor konsurnptie. In het kader van de wetenschapsvoorlichting 
zu.llen we dergelijke boodschappen vooral aan de toegepast-weten
schappelijke kant tegen kunnen komen. Koele boodschappen daaren
tegen zal men eerder tegenkomen als het publiek-wetenschappelijke 
kwesties betreft. 
Groeneveld en Van Kasteren (14) merken op dat.een aantal vormen 
van wetenschapsvoorlichting te typeren is naar hun opstelling bin
nen het genoellde kOlllllunikatieparadigma: 

"Als we kijken wat er in Nederland al aan wetenschapsvoor
lichting gebeurt, zien we dat verschillende instanties al 
bezig zijn wetenschap te decoderen voor bepaalde doelgroepen. 
Dat doen landbouwvoorlichters en dat 'doen sommige organisa
ties op het gebied van de gezondheidsvoorlichting. Dat doen 
ook sonunige van de "andere voorlichtingsinstanties" (bedoeld 
worden de tangentiale voorlichtingsgroepen, N.W.) uit het 
rapport (bedoeld wordt het KNAW-rapport dat we in hoofdstuk 
2 bespraken, N.W.). Dat decoderen kan ver gaan, tot het ni
veau van het werk (landbouwvoorlichting) of van ander gedrag 
(gezondheidsvoorlichting)." 

Zij stellen dus vast dat men, bijvoorbeeld bij landbouw- en ge
zondheidsvoorlichting aan de kant van de ontvanger werkt en zich 
dan vooral op het dekoderen toelegt. De positie van de radiale 
wetenschapsvoorlichting (zij bespreken vooral de positie van de 
Dienst Wetenschapsvoorlichting van de KNAW, zie hoofdstuk 2) zien 
zij echter aan de kant van de zender. Ze kennen deze Dienst dan 
een kodeerfunktie toe. Deze positie sluit nauw aan bij de gang
bare praxis van radiale wetenschapsvoorlichters. 

Binnen het genoemde paradigma is, volgens deze zienswijze, dus 
de volgende tweedeling zichtbaar: 
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zender-voorlichter 
koderen 

ontvanger voorbeeld: radiale 
wetenschapsvoorlichting 

zender voorlichter-ontvanger 

dekoderen 
voorbeeld: landbouw
voorlichting 

zoals we al in paragraaf 4 van dit hoofdstuk schreven, menen we 

dat de door Groeneveld en Van Kasteren aange~even positie van de 
radiale wetenschapsvoorlichting tot een te enge taakafbakening 
leidt. Zo wezen wij er in de vorige paragraaf op dat het formule

ren van de vragen waar het wetenschap-techniekschap mee worstelt 
wel eens een belangrijke aktiviteit van de radiale voorlichters 

zou kunnen worden. Daarnaast voorzien we echter ~n paradigma
tische verschuiving waarbij de radiale voorlichters zich ook 
meer aan de kant van de ontvangers (publieksgroepen) opstellen. 

In dit geval echter.niet om zenderboodschap-effekten te.evalueren 
of om bij de dekcdering behulpzaam te zijn, doch om kollektieve 
ervaringen (waaronder frikties op het zich bedreigd voelen) te 
koderen en deer te zenden naar het wetenschap-techniekschap om 
ook van.die kant uit de kloof tussen wetenschap/techniek en sa
menleving te overbruggen. Deze verschuiving hangt samen met de 
koelheid der boodschappen bij publiek-wetenschappelijke kwesties 
waarmee de.wetenschapsvoorlichting in engere zin te maken heeft. 
Als het wetenschap-techniekschap de koelheid van bepaalde bood

schappen au sérieux neemt, zal ook de behoefte gevoeld worden 
om gekonfronteerd te worden met de ervaringen van de andere kant 
van.de ko11111unikatielijn. Er is dan niet meer veel fantasie voor 
nodig om voorlichters aan die kant van de lijn in te zetten. We 

merkten echter al op dat extreme posities zo goed mogelijk verme
den dienen te worden. 
De bovenstaande gedachtengang kan worden weergegeven in de vorm 
van een 'metathetische' reaktievergelijking {3): 

metathese: 2 (ZV-0) ~ zv-o + z-vo 

waarbij Z de (oorspronkelijke) zender voorstelt 
(het wetenschap-techniekschap), V de radiale 
wetenschapsvoorlichter en O de (oorspronkelijke) 
ontvanger {publieksgroepen). 
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Men zou kunnen tegenwerpen dat de (Z-VO)-vorm toch al tot stand 

gebracht kan worden door tangentiale voorlichters. Ten dele is 

dat waar. Het gevaar bestaat echter dat de tangentiale voorlich

ters ook bij in principe koele boodschappen, zoals die met een 

publiek-wetenschappelijk karakter, dermate verhitten dat een par

ticipatie vanuit het wetenschap-techniekschap bemoeilijkt wordt. 

Gezien zijn gekoncipieerde grotere neutraliteit -ook hier kan 

men beter van koelheid spreken- kan de radiale wetenschapsvoor

lichter in dit opzicht wellicht betere diensten bewijzen dan de 

tangentiale. 

Het belang van de paradigmatische verschuiving die leidt tot 

metathese kan men nog vanuit twee andere gezichtshoeken verdui

delijken. 

Ten eerste vanuit de trits subjekt-konjekt-objekt. Vanuit de er

varingswereld van de wetenschapper kan wetenschapsvoorlichting als 

handreiking -als konjekt- gezien worden die uitgaat van het 

wetenschap-techniekschap als subjekt naar het publiek als objekt. 

Door de voorlichting echter aan de kant van de publieksgroepen 

te situeren wordt het (VO)-komplex op zich het objekt waarop 

men zijn aandacht kan richten zodat men daar nieuwe ervaringen 

uit kan opdoen. Mutatis mutandis kan men dezelfde redenering 

toepassen gezien vanuit de publieksgroepen. Aan het (ZV)-komplex 

zijn ervaringen van vele eeuwen wetenschap te ontlenen ên de 

voorlichting gesitueerd aan de kant van de publieksgroepen is 

te beschouwen als handreiking -konjekt- naar het wetenschap

techniekschap toe. Voorlichters die in de laatstgenoemde modus 

werken zijn in feite bezig volgens een met 'kwestie-verhelde

ring' uitgebreid probleemoplossingsmodel ('problem solving model 

extended with issue clarification'). Ervaringen van kollega

wetenschapsvoorlichters uit de landbouwsektor, die gewend zijn 

volgens een problem-solving model te werken, kunnen hierbij te 

nutte worden gemaakt. 

De konjekt-dualiteit die het gevolg is van de genoemde meta

these zal het beter mogelijk kunnen maken om de ervaringswerel

den van wetenschappers en niet-wetenschappers in elkaar te 
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schuiven. Uit de aldus vergrote ervaringswereld -de synthese 

zal met. de nodige frikties gepaard gaan- is het wellicht moge
lijk een nieuwe konstruktie voor de in de vorige paragraaf ge
noemde lijn te bedenken. 
Ten tweede kan men het belang van de verschuiving bezien vanuit 
het begrippenkoppel verstaan-instaan. De ervaringswereld van de 
wetenschapper is sterk op kognities gericht, op het verstaan. 
Doch alle verstaan heeft er nog niet toe geleid dat men kan in
staan voor de gevolgen van wetenschap en techniek. De metathese 
kan er toe bijdragen dat het wetenschap-techniekschap hoe langer 
hoe meer gekonfronteerd wordt met het aspekt van instaan. Ver
staan verandert dan van objektiverend vèr staan en het hebben van 

macht over objekten in een beheerst mede instaan met de mogelijk
heden die het hebben van 'macht tot• heeft. 
Bell, die in 1962 tijdens een kongres (met als thema "Technology 
and social change"), gehouden aan de Columbia Universiteit, het 

koncept van de post-industriële sàmenleving besprak, ziet de ver
houding van wetenscllap en openbare politiek als het kernprobleem 
van de post-industriële samenleving (34, p.126 en 130). Elke 
maatschappijvorm dient dit probleem op zijn eigen wi~ze op te los
sen, zo schrijft hij. In het pre-industriële tijdperk ging het 
om de wedstrijd tegen de natuur en in het industriële tijdperk 
om een wedstrijd tegen de nagebootste natuur (Salomon spreekt 
van technonatuur, N.W.), aldus Bell. In de post-industriële 
samenleving gaat het echter om een wedstrijd tussen individuen. 
Een intellektuele technologie, gebaseerd op informatie, is in 
opkomst. Het gaat om kennis en kennissen. Het intellekt zal in 
de post-industriële samenleving de sleutelposities gaan innemen. 
Wanneer het intellekt dan inderdaad vastroest in verstaan en 
zich vastbijt in de wedstrijd tussen individuen, dan ziet het er 
naar onze mening somber uit. Vandaar dat we ervoor pleiten de 
mogelijkheden van de metathese te overdenken en te benutten, 
zodat men vanuit de wetenschapsvoorlichting zijn bijdrage kan 
leveren aan het oplossen van de door Bell gesignaleerde kwestie. 

Tot slot van deze paragraaf een opmerking in de marge. Een kari
katuur van de verschuiving van het pre-industriële naar het 
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industriële tijdperk kan men waarnemen bij kermissen. De ouder
wetse kermissen (in het midden van de jaren vijftig vond men ze' 
nog in Noordbrabant, maar wellicht ook elders in de 'provincie') 
waren gekenmerkt door worstelaars, slangenmensen, slangenbezweer
ders en dikke dames. De wedstrijd tegen de natuur was manifest. 
Bij de huidige kermissen vindt men de wedstrijd tegen de nage

bootste natuur terug: de blauwe Enzian, de Enterprise, de super
molens en de gokautomaten hebben de dikke dame en de worstelaars 
verdrongen. Wellicht dat de kermissen van de toekomst.gekenmerkt 
zullen worden door allerlei intellektuele wedstrijden (spelletjes) 
die men met behulp van mikroprocessoren kan spelen. 

3.7 Voorlichting en vorming 

In deze slotparagraaf willen we nog wijzen op een relatie die 
tussen voorlichting en vorming te leggen is. Als aanzet daartoe 
gebruiken we Van Gent's voorlichtingsomschrijving (10, p.114) 
die we in paragraaf 2 van dit hoofdstuk noemden. Voorlichtings
werk, aldus Van Gent, is werk waarin een systematische poging 
wordt gedaan om door middel van het overdtagen van kennis en 
inzicht voorlichtelingen te helpen of te vormen. Naast hulp be
nadrukt Van Gent dus de vorming. 
Nu bepleit Frese (35, p.27 en 28) om een onderscheid te maken 
tussen vorming (vormingsproces) en vormingswerk. Het vormings
proces (hij gebruikt de termen vorming en vormingsproces als 
zijnde synoniem) ziet hij gesitueerd în het individu dat zich 
vormt in gemeenschap met anderen en in het kader van een bepaal
de kultuur. Vormingswerk, aldus Frese, is de doelgerichte en 
stelselmatige bijdrage tot dit proces. 
Ook de beleidsnota van het Nederlands Centrum voor Volksontwik
keling (1969, p.7) omschrijft vorming .als proces in de persoon 
zelf, waarbij deze komt tot een beter verstaan van zichzelf en 
zijn situatie, tot een kritische waardering daarvan en tot een 
bewuste en gerichte hantering van de mogelijkheden van zijn 
samenlevingssituatie. Het vormingswerk, aldus deze nota, dient 
dit proces te bevorderen. 
Frese werkt het begrip vorming nader uit (35, p.92 e.v.) en be-
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schrijft vorming dan als een in de tijd verlopend proces waarin 
drie lagen zijn te onderscheiden: de laag van waarden en attituden, 
die van de vaardigheden (met name praktisch handelen) en die van 
de kennis (vergelijk de in paragraaf 5 van dit hoofdstuk genoem
de psychische funktiecyclus van Ten Have). Deze drie lagen zijn 
te beïnvloeden E!n er kunnen invloeden van uitgaan. De in- en 
uitgaande beïnvloeding ziet hij als een bijdrage tot een ontwik
keling die binnen de persoon zelf moet plaatsvinden. Bij het vor
mingswerk in de ruimste zin ligt, volgens Frese, de nadruk welis
waar op de ontwikkeling van waarden en attituden, maar met inbe
grip van de daarvoor relevante koçnities en vaardigheden. We wil
len nu vaststellen dat deze opvatting van vorming(sproces) en 
vormingswerk 9oed past bij voorlichting, zoals we deze in dit 
hoofdstuk beschreven, met dien irerstande dat het dan zinnig is 
om onderscheid te maken tussen voorlichtinqswerk en voorlichtings
proces. Werkt men in de (BV-0} modus dan is het voorlichtingswerk 
erop 99r.i.cht een voorlichtingsproces in de vooriichteling op 

gang te bren9en. Er wordt 9emikt op de beinvloeding van kennis, 
vaardigheden en attituden, waarbij de ve.rschillende vormen van 
(wetenschaps)voorlichtingswerk verschillende aksenten kunnen leg
gen. Het beïnvloeden kan echter tevens een bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van de wetenschappers, bijvoorbeeld omdat ze ge
dwongen worden zich te bezinnen op hetqeen .ze aan 't doen zijn, 
op het stellen van vragen over kwesties waarmee ze zitten, 
etcetera. 14Utatis mutandis kan eenzelfde beschouwing gehouden 
worden als men de (Z.-VO)-modus onder de loep neemt, alleen kunnen 
de aksenten anders liggen. 

Een soortgelijke opvatting als Frese heeft over vorminq(sproces) 
vindt men bij De Klerk als hij spreekt over opvoedinq (37, p.21} ~. 

"Wanneer we opvoeding omschrijven als het verwerken van 
ervaring en levensinhouden in funktie van de ontwikkeling 
en de ontplooilng van de persoon van de volwassen wordende 
mens in een genormeerde situatie, dan kunnen we stellen dat 
de historiciteit van de jonge mens in de beginnende volwas
senheid voor een belangrijk deel bepaald wordt door de erva
ringen en inhouden die hij als opvoeding heeft verwerkt."(38) 
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Axel Wiedenhof (39, p.34) merkt hierbij op dat ook volwassenen 
ervaringen en levensinhouden verwerken in funktie van hun ont
wikkeling. Hij stelt voor om in dit verband niet van opvoeding 
doch van volwassenenvorming te spreken. De konsekwentie daarvan 
is dat hij opvoeding als periode binnen de vorming ziet, een 
periode toegespitst op het opgroeiende kind. 
Zich onder meer baserend op Mussen (40, p.100) die het begrip 
'learning' opvat als het proces waarbij gedrag, of de mogelijk
heid gedrag te vertonen (handelend op te treden, N.W.), als ge
volg van 'experience' (ervaring}, plaatst Axel Wiedenhof het 
vormingsproces vervolgens binnen het leerproces. Daarbij legt 
hij de nadruk op de 'toerusting met gedragspatronen' (disposi
ties; wij zouden hier willen spreken van 'toerusting met moge
lijkheden tot handelen•, zie de inleidende opmerkingen bij para
graaf 3.5) (39, p.39). Leren is voor Mussen en voor Axel L' 

Wiedenhof dus ruimer dan het doen groeien van het kognitief ver
mogen. 
Niet alle leren wenst Axel Wiedenhof echter onder vorming te 
rekenen. Men kan bijvoorbeeld leren om achter elkaar twintig 
'frikandellen' naar binnen te werken (anno 1977, blijkens een 
mededeling van de stichting radio-omroep Brabant, een geliefde 
aktiviteit bij het vakantiewerk!). Zulk leren wensen we, mêt 
Axel Wiedenhof, echter niet tot de vorming te rekenen, daar wij 
het naar binnen werken van twintig 'frikandellen' niet van waar
de vinden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het leren raken 
van een knikker (lichaamsbeheersing, koncentratie), het leren 
maken van een rijm (taalbeheersing) af het leren bakken van 
pannekoeken (voedselbereiding, aandacht voor voeding in het al
gemeen}. 

Evenals bij Frese's vormingsbegrip (men denke aan de waarden
~aag) en De Rlerk's opvoedingsbegrip (genormeerde situatie) 
hanteert Axel Wiedenhof het begrip vorming dus als een door 
waarden en normen begrensd leren. Doch dat vloeide ook al voort 
uit zijn aansluiting bij De Rlerk's definitie van opvoeding. 
Het voorgaande kunnen we nu als volgt puntsgewijs samenvatten: 
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in de reeks 'lering' (learning)-vorming-opvoeding-voorlichting 
(alle begrippen opgevat als proces dat zich binnen een indivi
du voltrekt) is 'lerinq' het meest algemene begrip. 'Lering' 
geschiedt per definitie door het verwerken van ervaring. Vor
ming is een genormeerde vorm van 'lering'. Opvoeding is een 
periode binnen de vorming. Voorlichting is een facet van vor
ming en beeld-, oordeels-, besluit- en beleids(om)vormings
processen waaraan een individu alleen of kollektief partici
peert, dragen bij tot deze vorming. 
Het voorlichtingsproces is, evenals het vormingsproces, beladen 
met waarden en normen. Bij wetenschap11Voorlichting gaat het 
hierbij niet alleen om besloten-wetenschappelijke waarden en 
normen, zoals nauwkeurigheid, intersubjektiviteit, reprodu
ceerbaarheid, etcetera, doch ook om publiek-wetenschappelijke 
waarden en normen, zoals openheid, openbaarheid, etc • 

• Het voorlichtingsproces levert een bijdrage tot de individuele 
ontwikkeling (zie ook noot 38). 

Het relateren van het voorlichtingsproces aan het wijdere vor-:: 
mingsproces, of leerproces, heeft onder meer als praktisch voor
deel dat men zich ook vanuit dit gezichtspunt kan bezinnen op 
zijn doelgroepen ên dat potentiële voorlichtinqs-doelgroepen 
zich zêlf ook als zodanig herkennen. 
Een goed voorbeeld waarin de hier bedoelde relatie tot uitdruk
king komt vinden we in het in januari 1978 uitgekomen leer-werk
boek voor het vwo, geschreven door een werkgroep van de VU, ge
lnitieerd door Boeker (41) en getiteld •Natuurkunde in de samen
leving". In een inleidende brief aan de leerlingen stellen de 
auteurs van dit boek dat er drie onderwijsdoelen zijn aan te 
geven: het begrijpen van de wereld en·de kultuur waarin men 
leeft, het opdoen van kennis en vaardigheden teneinde inzicht 
te krijgen in eigen plaats en m9gelijkheden en, tenslotte, het 
zich als staatsburger een oordeel vormen over belangrijke beleids
problemen ten einde mee te kunnen doen aan demokratische besluit
vorming. De praktijk is echter, aldus de brief, dat in een groot 
aantal vakken steeds l!ê,n aspekt van de werkelijkheid behandeld 
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wordt. Men krijgt een legpuzzel aangeboden die men zelf in elkaar 
moèt passen. De bedoeling van het nieuwe nat~urkunde-leer-werk
boek is de natuurkunde in zijn maatschappelijke samenhang te be
handelen. Kracht en beperktheden van de natuurwetenschappelijke 

denkwijze worden getoond: het formuleren van wetmatigheden waar
mee betrouwbare berekeningen kunnen worden uitgevoerd naast. het 
feit dat men met name sociale, politieke ên godsdienstige aktivi
teiten niet op deze manier kan benaderen. 
"Exact denkende mensen komen gauw in de verleiding hun manier van 
denken als de beste aan te zien. We hopen dat dit boek je helpt 
het juiste midden te vinden", aldus de schrijvers. Voorbeelden 
van maatschappelijke probleemvelden, waarin natuurkunde, en meer 
in het algemeen wetenschap en techniek, een belangrijke rol spe
len worden gegeven, waarbij blijkt dat inzicht in de sociale, 
politieke en ekonomische aspekten van een kwestie noodzakelijk 
is om een genuanceerd oordeel te vormen, houden de auteurs de 
leerlingen voor. 
Het wil ons voorkomen dat een dergelijke opzet nauw kan aanslui

ten bij wetenschapsvoorlichting in engere zin. Docenten en leer
lingen die betrokken zijn bij een schoolprojekt dat dit boek als 
basis heeft, zouden een goede doelgroep kunnen vormen voor weten
schapsvoorlichtingsprojekten. Bovendien lijkt het ons dat VWO
abituriënten die het boek van Boeker c.s. hebben verwerkt, ener
zijds een vruchtbare 'voedingsbodem' voor wetenschapsvoorlichting 
in engere zin zullen vormen. Anderzijds denken we dat zij, eenmaal 
zêlf wetenschapper zijnde, open zullen staan om bij te dragen aan 
wetenschapsvoorlichting in engere zin. 
In het genoenrle boek herkent men sporen van Boeker's belangstel
ling voor, en ervaring met, respektievelijk (tangentiale) weten
schapsvoorlichting {hoofdstuk 2, lit.38} en universitair onder
wijs en vormingswerk. 

Het zicht op de relatie tussen voorlichting en vorming maakt het 
wellicht ook mogelijk aan vormingsinstituten, of instituten voor 

maatschappelijk opbouwwerk, te denken als doelgroep, öf als thuis

haven voor radiale voorlichters die in de z-vo modus (dus aan de 
kant van de doelgroepen) willen werken. Voorts valt nog te beden~ 
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ken dat allerlei vormingsaktiviteiten een bijdrage kunnen leveren 
aan wetenschapsvoorlichting. We brengen in dit verband de radio
praatjes van Fop I. Brouwer in het programma "Weer of geen weer" 
van Bert Garthof in herinnering. Dergelijke praatjes dragen 
zeker bij aan het tot stand brengen van milieubewustheid, en 
dat kan voor milieuvoorlichters van belang zijn. 
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4 OMVORMINGSPROCESSEN: VOORBEELDEN VAN KWESTIES 

De in de vorige hoofdstukken ontwikkelde gedachtengang om weten
schapsvoorlichting op te vatten als hulp bij beeld, oordeels-, 
besluit- en belèids(omlvorming, wordt in dit hoofdstuk gelllu
streerd en gedemonstreerd aan de hand van een drietal praktijk
voorbeelden. 

Na een algemene inleiding bespreken we de kwestie van de opslag 

van radioaktief afval. Deze bespreking dient als aanloop, als 
eerste ronde, voor onze beschouwingen. Moeilijkheden in verband 
met wetenschapsvoorlichting worden geschetst. 
Vervolgens wordt ingegaan op de spuitbussen-kwestie en de kwes
tie van het rekombinant-DNA. De voorbeelden laten zien welke 
dilemma's er ontstaan wanneer het wetenschap-techniekschap ge'
konfronteerd wordt met de samenleving en omgekeerd. 
In een slotbeschouwing wordt nader ingegaan op deze dilellllla's 
die:konsekwenties hebben·voor wetenschapsvoorlichting. Als oor

zaken voor de dilemma's kunnen onder meer genoemd worden: 
wetenschappelijke onzekerheden over de interpretatie van 'onder
zoekresultaten, verschil in opvatting over de gevolgen van toe

passing van bepaalde facetten van wetenschap en techniek,· ver
schil in waardering van die gevolgen, de spanning tussen beslo
ten en publieke wetenschap en verschil in inzicht over weten
schapsvoorlichting. 

Wetenschapsvoorlichting in engere zin, zoals we die nader gety
peerd hebben aan de hand van de gegeven voorbeelden, bevindt 
zich in het spanningsveld van besloten wetenschap, publieke 
wetenschap en publieksgroepen. In dit spanningsveld kan weten
schapsvoorlichting dan gezien worden als een bemiddelingsproces 
dat tot doel heeft een bijdrage te leveren om het fuilktioneren 
van wetenschap en techniek in de samenleving te integreren en 
te korrigeren. Radiale doelgroepen en tangentiale aktiegroepen 
kunnen elkaar daarbij aanvullen en versterken. Als aktóren bij 
dit bemiddelingsproces treden zowel onderzoekers, voorlichters 
als staatsburgers op. Wetenschapsvoorlichting, op deze wijze 
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bezien, overschrijdt het geven van hulp bij beeld(om)vorming 

en breekt door naar het geven van hulp bij oordeels-, besluit
en beleids(om)vorming. 

4 .1 Opslag van kernafval: een: kruciale kwestie dient zich aan 

Een van de stellingen uit Wittgenstein's "Tractatus Logico

Philosophicus" luidt dat we ons "Bilder der Tatsachen" maken, 
hetgeen, vrij vertaald, inhoudt dat we de ons omringende wereld, 

inklusief onszelf, waarnemen; we leggen daarbij ons oor te luis
tere~ bij anderen, we nemen een voorbeeld aan onze ouders, onze 
leermeesters, we voelen met vallen en opstaan, we reiken, ruiken, 

experimenteren! denken, en vormen ons aldus een beeld van de 
wereld waarin, waardoor en waarmee we leven. Die beelden zijn 

veelal niet eens en voor altijd vastgelegd. Ze zijn flexibel en 

voor omvorming toegankelijk, zeker op jeugdige leeftijd. Beeld

omvorming kan leiden tot een geheel nieuw zicht op de werkelijk
heid. Een geheel nieuw denkpatroon kan worden opgebouwd. Andere 

oordelen en besluiten kunnen ontstaan. 
Een voorbeeld ter inleiding: 

Onze jongste dochter bleek moeilijkheden te hebben met een taal
lesje uit de derde klas van de basisschool. Ze bleek het niet 
voor elkaar te krijgen een aantal zinnige zinnen te konstrueren 

aan de hand van een verhaal over een agent en een diefstal. Na 
enig heen en weer praten bleek dat ze dacht dat een "diefstal" 
een cel voor dieven was. Het beeld dat ze zich blijkbaar gevormd 
had bleek gefixeerd te zijn door de "dief-in-de-diefstal". Bij 

een poging haar uit de moeilijkheden te helpen bleek deze ver
beelding een goed aanknopingspunt te zijn om diefstal te onder

scheiden van woorden als dievestal, zwijnestal, paardestal en 
dergelijke. De betekenis van het lettertje "e" (en de wisseling 
van f in v) bleek door te dringen. De beeldomvorming van dief

stal als "vuil hok voor gestrafte dieven" in "karakteristieke 

bezigheid van dieven" bleek tevens te leiden tot een doorbraak 

in het beeld van de geschreven taal. 

Beschouwen we het proces dat leidde tot haar beeldvorming, mijn 
beeldvorming van haar moeilijkheid en de daarop volgende ingreep 

die leidde tot haar beeldomvorming, dan blijkt hoe we taal -
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denktuiq - 'hanteren' om iets in een kommunikatief proces woor

dend uit te beelden, ons te verantwoorden, onze werkelijkheid 

toegankelijk te maken voor anderen, ons kritiek op de hals te 

halen en om open te staan voor beeldomvorming. Bij onze dochter 

gaat dat nog op 'natuurlijke' wijze, bij mij al meer gekunsteld 

en met beelden van de Nederlandse syntaxis in mijn achterhoofd. 

Dat laatste bl.i.jkt daaruit dat ik niet slechts op de pragmatische 

betekenis van diefstal wijs, doch haar moeilijkheden aangrijp 

om haar taalbeeld te verruimen. We praten op buitenwetenschappe

lijke wijze met elkaar - hoewel invloeden vanuit de taalweten

schap onmiskenbaar doch voor haar niet waarneembaar zijn. Op 

die wijze kommunicerend bouwen mijn dochter en ik ons een fami

liaal beeld (familiaal: in andere gezinnen zou het gesprek wel

licht anders verlopen en zou bijvoorbeeld het beeld van de 

'lieve oom agent' ter sprake kunnen komen) van de ons omringende 

werkelijkheid op. 

Op soortgelijke wijze de lijn doortrekkend kunnen we beseffen 

hoe, meer algemeen, in een kultuurgemeenschap min of meer gelijk

vormige beelden van de werkelijkheid worden opgebouwd en be

staande beelden worden omgevornrl en aangepast aan nieuwe situ

aties waarin we ons zelf brengen. Hoe ouder we worden, hoe meer 

beelden we kunnen hebben registreren en verwerken. Gesprekken 

thuis, in onze werkkring, in de kennissenkring, dragen bij tot 

onze beeld(om)vorming, maar in onze kultuurkring doen dit voor

al ook de 'beelden' die we aangereikt krijgen via televisie, 

tijdschriften, krant en radio. Dankzij de media maken we ons 

bijvoorbeeld een beeld van de slopende Nederlandse kabinets

formatie in het jaar 1977, we zien voor ons hoe een verkiezings

uitslag op tal van manieren geïnterpreteerd en gewaardeerd wordt. 

Hoe de pogingen om, via een getalsmatige aanpak van verkiezings

resultaten, tot een konsensus te komen over een verdeling van 

ministersposten schipbreuk leiden, daar blijkbaar ook andere 

dan getalwaarden in het geding zijn. We vergelijken dergelijke 

beelden met andere processen van politieke besluitvorming en 

konstateren bijvoorbeeld dat in de politiek niet slechts 'objek
tieve' elementen een rol spelen waarmee logisch rationeel verder 
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geredeneerd wordt, maar ook elementen die men wellicht als po

litieke waarden zou kunnen bestempelen. Mede op basis van der

gelijke beelden vormt zich ons politieke oordeel. Groepen uit 

de maatschappij kunnen vervolgens tot een konsensus komen. Bij 

nieuwe verkiezingen kan een kollektief oordeel leiden tot een 

besluit een regeringsteam al dan niet te vervangen door een 

nieuwe koalitie. Een dergelijk besluit kan dan wel of niet leiden 

tot een ander regeringsbeleid. Een proces van kollektieve beeld-, 

oordeels-, besluit- en beleids{om)vorming heeft zich voltrokken. 

We wenden onze blik nu in de richting van wetenschap en techniek. 

Veel brandende kwesties zijn dan te ontwaren. We doen er een 

aktuele greep uit: de proefboringen in Groningen en Drente met 

het oog op het opslaan van radioaktief afval. Uit een radio

interview uitgezonden in een aktualiteitenrubriek op 19 oktober 

1971 bleek welk beeld een boeren-aktieleider uit Vlagtwedde -

en met hem waarschijnlijk vele van zijn aktievoerende medestan

ders- zich van de situatie hadden gevormd en tot welk oordeel 

en besluit zij kwamen. 

Het interview verliep ongeveer als volgt: 

Interviewer: Er is hier nogal wat verontwaardiging over de 

voorgenomen proefboringen begrijp ik. Kunt U daar 

wat meer van vertellen. 

Aktieleider: Jazeker, U moet begrijpen dat ik vroeger een tijd 

in Indonesië ben geweest, na de oorlog. Ik heb 

daar mensen gesproken die in Japan waren geweest 

en de gevolgen hebben gezien van de eerste kern

bommen. U weet wel, op Nagasaki. Verschrikkelijk 

wat die man me vertelde. Hij had mensen gezien waar 

de huid helemaal van was weggebrand; weggebrand 

door de enorme hitte van die explosie. Nou dat mag 

ons hier niet overkomen. Ik zie het allemaal al 

voor me. Opeens de sirenes, alarm, er is iets mis 

met de opgeslagen resten hier onder de grond. We 

moeten allemaal wegwezen, en we zullen nooit meer 
terugkomen in dit mooie land van ons. Misschien 
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gebeurt het ons niet maar onze kinderen of klein

kinderen. Dat risiko willen we niet lopen, nooit. 

Interviewer: En wat denkt U nu te doen? 

Aktieleider: Ja, voorlopig protesteren en brieven schrijven. 

Maar als ze straks misschien met boortorens komen 

ach, als het niet te veel zijn dan hebben we in 

elk geval onze knuisten nog. We kunnen ook vechten 

als het moet. Maar die opslag mag er niet komen. 

Daar zijn we niet van gediend. 

We konstateren dat dit buitenwetenschappelijk beeld van de aktie

leider nauwelijks overeenkomt met een wetenschappelijk beeld 

waarin de verschillen tussen opgeslagen afval en kernbom evident 

zijn. Het oordeel van de aktieleider en zijn medestanders is 

voorts duidelijk beïnvloed door een aversie tegen kernwapens. 

Er zijn aanwijzingen dat de onlustgevoelens die eertijds -in de 

jaren 50- manifest werden in ban-de-bom-akties nu voor een deel 

zijn getransponeerd in aktiviteiten tegen kernenergie. De angst 

voor een kernoorlog is zeer diep geworteld (1) en daarmee de 

vrees voor explosies van kernreaktoren (2, p.28) en, in geval 

van de Vlagtwedders, van kernafval. Hierbij zij opgemerkt dat 

het niet onmogelijk is dat de huidige felle diskussies over kern

energie die zich in vele landen van de westerse wereld voltrekken 

de gevoeligheid voor nieuw kernwapentuig, met name de neutronen

bom, hebben versterkt. Een nieuw ban-de-bom-tijdperk zou best 

wel eens in zicht kunnen zijn, maar nu gedragen door veel bre

dere lagen van de bevolking (3). Dergelijke akties zouden dan 

op hun beurt weer een nieuwe voedingsbodem kunnen vormen voor 

het onbehagen over kernenergie, zodat men van een anti-nukleaire 

spiraal zou kunnen spreken. 

Men kan deze situatie ook nog op een wat andere manier beschouwen. 

Wat is hier in feite in het geding? Kernenergie voor oorlogs

doeleinden en voor vreedzaam gebruik worden intuitief en 

'buitenwetenschappelijk' aan elkaar gekoppeld. Deze koppeling 

wordt.door de Vlagtwedder boeren op een gebrekkige en onweten
schappelijke manier tot uiting gebracht. Kijkt men naar de rond 

30-jarige historie van toepassing van kernenergie, dan valt het 
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op dat het onderzoek zich de eerste anderhalve dekade -zo onge

veer vanaf de tweede wereldoorlog- vooral op militaire toepas

singen koncentreerde. Er werden reaktoren en uraniurnverrijkings

installaties gebouwd met het doel om explosieven voor atoombom

men en kernbrandstof voor militaire doeleinden, bijvoorbeeld 

onderzeeërs, te bereiden. Aan civiele toepassingen werd in die 

tijd nauwelijks gedacht, temeer daar de ekonomische proposities 

ervan ongunstig leken te zijn. 

Mede onder invloed van verontruste wetenschappers die, onder 

meer in het Bulletin of the Atomie Scientists, van hun bezorgd

heid lieten blijken, en van de krantenberichten die in 1954 de 

besmetting van Japanse vissers met radio-aktieve fall out van 

een Amerikaansè testexplosie breed uitmaten, kwam de publieke 

opinie in beweging. Een beeldomvorming betreffende het gebruik 

van kernwapens bleek zich te voltrekken gevolgd door een snelle 

oordeels- en besluitomvorming in een niet direkt verwachte 

richting. In die tijd kwam Eisenhower, die blijkbaar nog geen 

mogelijkheden zag om een test-ban te realiseren, met een alter

natief waarbij besloten werd een programma 'Atomen voor de Vrede' 

van start te laten gaan. Daarmee werd de stoom van de eerste 
'publiek-wetenschappelijke-drukketel' tijdelijk afgeblazen 

doch het lijkt erop dat de druk aan het terugkeren is maar nu 

op een meer integrale wijze. Enerzijds worden daarbij wetenschap

pelijke pogingen gedaan greep te krijgen op de komplexiteit van 

het kernenergetisch gebeuren. Kwesties van reaktorveiligheid, 
zoals de mogelijke gevolgen van storingen en verstoringen, in

klusief genetische en karcinogene effekten, de kans op dergelijke 
(ver) storingen, waaronder menselijk falen, worden besproken 

naast problemen betreffende het einde van de brandstofcyklus, 
zoals de opslag van radioaktief afval. Anderzijds proberen rege

ringen de maatschappelijk-politieke konsekwenties te overzien 

en worden, gestimuleerd door de ervaring van de test-explosie 

in India in mei 1974, verbanden gelegd tussen militaire en 
civiele toepassingen. 'Atomen voor de Vrede' en 'Atomen voor de 

Oorlog' blijken nauw aan elkaar geliëerd te zijn. Al eerder 
wezen we erop dat polemologen de proliferatie van kerncentrales 
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met zorg tegemoet zien. Naar hun mening is deze proliferatie een 

van de faktoren die een kernoorlog naderbij kunnen brengen 

(hoofdstuk 3, paragraaf 5: zie ook 4). Men denke ook aan de 

moeilijkheden die in Nederland gerezen zijn om landen, die het 

non-proliferatie-verdrag voor kernwapens niet hebben ondertekend, 

van kernbrandstof te voorzien. 
Het is hier niet onze bedoeling om de nukleaire kwestie in 

extenso te behandelen. Voor geïnteresseerden verwijzen we kort

heidshalve naar de beschouwingen hierover in de laatste jaar

gangen van Science, New Scientist, Nature en het Nederlahdse 

Beta. Waar het ons om gaat is te laten zien dat blijkbaar de ge

noemde intuïtieve koppeling die de Vlagtwedders tussen kernener

gie en kernwapens maakten, van belang is voor deze kwestie. Het 

is ook duidelijk dat het wetenschap-techniekschap en de maat

schappij elkaar, wat deze kwestie betreft, voortdurend beïnvloe

den waardoor een versneld en verhevigd proces van beeld-, oor

deels- en besluitomvorming in gang is gezet (5), dat niet zo 
zeer in een richting van kernenergie per sé verloopt, doch wel 

duidelijk in de richting van een andere wijze van omgaan met 

energie en het open laten van andere opties (6, 7, 8a). Bij de 

kollektieve besluitvorming zijn daarbij niet slechts natuurwe

tenschappelijke en technische aspekten in het geding, doch zeker 

ook politieke, ekonomische, juridische, sociale en polemologische. 

Bezien we deze ontwikkeling in het kader van wetenschapsvoorlich

ting, dan valt het op dat in de eerste tijd vooral kleine groe

pen van verontruste wetenschappers als voorlichtende gangmakers 
hebben gefungeerd. Eerst via het Bulletin of the Atomie 

Scientists en akties van individuele onderzoekers. Zo trad de 

kernfysikus George Weil in 1952 uit onvrede uit de Atomie Energy 

Commission; sindsdien besteedt hij veel tijd om de keerzijde van 

de kernenergie-medaille te laten zien. In 1955 werd het Russell

Einstein-manifest uitgegeven waarin een aantal geleerden hun ver

ontrusting uitsprakell over de ontwikkeling van de kernbewapening. 

De aanleiding voor dit laatste was een test-explosie met een 
waterstofbom in 1954. Het genoe!11de manifest leidde twee jaren 

later tot de oprichting van de Pugwash-beweging die tot doel 
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heeft konferenties over kernbewapening, vredesproblemen en an

dere effekten van wetenschap en techniek te houden om zodoende 

opinievormend te werken (8b). Deze beweging trok, onder meer via 

zijn standpuntbepalingen, de nodige aandacht van de pers, zodat 

de binnenwetenschappelijk gevormde beelden en oordelen ook tot 

een breder publiek konden doordringen. De deelnemers aan het 

voorlichtingsproces zijn zichtbaar: voorlichtende onderzoekers 

(die niet zuiver radiaal opereren daar ze uit de besloten-weten
schappelijke centra treden), journalisten en een perifeer publiek. 

In latere jaren waren het, naast de wetenschapsjournalisten, 

vooral tangentiale voorlichtingsgroepen die in de Verenigde 
Staten de beeld(om)vorming en oordeels(om)vorming in gang zet
ten, met name de groep rond Ralph Nader en de Union of Concerned 

Scientists in Cambridge, Massachusetts (9, 10). Ook in Nederland 

zijn wetenschapsjournalisten aktief geweest. Zo heeft Casper 

Schuuring via de Brabant Pers, maar in het bijzonder via Beta, 
de gerezen kwesties in een vroeg stadium voortdurend aan de orde 

gesteld. Daarnaast hebben ook hier tangentiale groepen, zoals 
de Bezinningsgroep Energiebeleid en Energie en Samenleving, hun 

sporen op dit gebied verdiend ( 11 ) . 

Van een gekoördineerde radiale wetenschapsvoorlichting is in ons 
land vooral sprake waar het populariseringen van de werking van 

kernreaktoren en dergelijke betreft en het belang van kernener
gie wordt verdedigd (11). Een recent geschrift uitgegeven door 
het Ministerie van Economische Zaken probeert een iets ruimer 

beeld te geven doch faalt in het schetsen van de enorme proble
matiek (12), inklusief de natuurwetenschappelijke dilemma's; 

voorts is de behandeling van het gevarenaspekt eenzijdig (2), 

maar er wordt nagelaten dit te vermelden, bijvoorbeeld via een 
literatuurlijst voor geïnteresseerde lezers. 

We keren terug naar ons uitgangspunt: de Vlagtwedder boeren. 

Op welke wijze kan wetenschapsvoorlichting hier van dienst zijn? 
Denkt men aan beeld(om}vorming dan is het mogelijk voorlichtings

bijeenkomsten te organiseren teneinde de aktie voerende boeren 
een juister en vollediger beeld te laten krijgen van de opslag 
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en van de materialen waar het om gaat, zoals laag aktief, middel 

aktief en hoog aktief vast afval naast kernsplijtingsafval dat 

het leeuwendeel van de straling veroorzaakt. Er kan op worden 

gewezen dat de opslag beneden het kritieke gewicht van de splijt
stof blijft, zodat yerzengende kernexplosies uitgesloten zijn. 
Daarmee kan dan wellicht iets van het emotionele beeld hierover 

worden weggenomen. Daarna zullen misschien geologische aspekten 

ter sprake worden gebracht, de verschillende opbergtechnieken 

en afsluitmethoden" en kwesties die in dit verband nader dienen 
te worden onderzocht, bijvoorbeeld een mogelijke grondwater

cirkulatie langs het afval. 

De vraag rijst nu of wetenschapsvoorlichting er daarmee is of 

dat deze verder moet gaan en de hele kernenergie-discussie moet 

schetsen. Een dilemma waar het Ministerie van Ekonomische Zaken 
waarschijnlijk ook wel mee geworsteld heeft bij het samenstellen 

van het genoercrle voorlichtingsboekje (12). We zitten hier met 

een normatief probleem waarover een standpunt bepaald dient te 

worden. 
overigens is het niet onwaarschijnlijk dat de Vlagtwedders de 

krant hebben gevolgd en op de hoogte zijn van de gebeurtenissen 

in Duitsland. Deze spelen zich niet alleen af op het nivo van 

demonstratie en aktie, doch hebben zich inmiddels op juridisch 
nivo voortgezet. Wat daar gebeurt is voor de Vlagtwedders van 

groot belang, daar het hoog administratief gerechtshof van 

Lünehlrg, mede onder druk van de 'Bürger-initiative', de bouw 
van een kerncentrale in Brokdorf niet alleen tijdelijk heeft 
stopgezet, doch dit besluit inmiddels verlengd heeft totdat de 

vraag beantwoord is wat er tussentijds en uiteindelijk met het 
radioaktieve afval zal gebeuren en geschikte opslagplaatsen 

ook daadwerkelijk gevonden zijn. Diskussies op dit nivo zou de 

Vlagtwedder aktiegroep kunnen bewegen weer verder te graven, 

waarbij ze dan al vlug in de sfeer van het politieke besluit

vormingsproces rond kernenergievraagstukken terecht komen. 

Kan wetenschapsvoorlichting wel ophouden nadat deze zijn beeld
vormend werk heeft gedaan, zonder zijn kliënten gefrustreerd 
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en moedeloos achter te laten? Een rhetorische vraag: we willen 

er een aantal aantekeningen bij maken. 

Ten eerste, en ter inleiding, willen we vaststellen dat weten

schapsvoorlichting in de streek rond Vlagtwedde een goede voe

dingsbodem kan vinden. Er is een in de opslag-problematiek 

gelnteresseerde en geëngageerde doelgroep. 

Ten tweede roepen we de in hoofdstuk 1, paragraaf 6, genoemde 

'verbindingshypothese' van Havelock in herinnering. Deze be

schrijft een interaktie-mechanisme tussen wetenschap-techniek

schap en maatschappij dat overeenkomt met een 'probleir. solving 

dialogue'. In hoofdstuk 3, paragraaf 6, hebben we, in analogie 

htermee, gesproken van 'kwestieverheldering' • 

In het geval van de Vlagtwedder boeren kan men nu, in verband 

met wetenschapsvoorlichting, denken aan zo een kwestieverhel

derende dialoog, waarbij vele aktoren betrokken kunnen worden. 

In aanmerking komen bijvoorbeeld medewerkers en studenten van 

de rijksuniversiteit Groningen die in maart 1978 verslag uit

brachten van een projekt "Radioaktief afval in zoutkoepels" 

(13). Daarin wordt in de inleiding expliciet gesteld dat men de 

"groepen die aktie voeren tegen de opslag van kernafval in zout, 

zij die in besturen zitten van gemeenten en politieke partijen 

en verdere belangstellenden" met het verslag hoopt te bereiken. 

Het voordeel van het inschakelen van deze groep is nog dat stu

denten op deze manier gelegenheid krijgen ervaring op te doen 

met een voorlichtingsprojekt. Polemologische aspekten zouden 

door de vakgroep Polemologie van de genoemde universiteit kun

nen worden ingebracht. Wellicht dat de wetenschapsvoorlichter van 

de Groningse universiteit van dienst kan zijn bij het leggen van 

radiale kontakten met de universiteit, met de Dienst Wetenschaps

voorlichting in Amsterdam en met andere voor de kwestie van be
lang zijnde groepen. De omstandigheden in Groningen zijn, wat 

dat betreft, erg gunstig. Vanaf medio 1978 is de in hoofdstuk 3, 

paragraaf 6, genoemde Joke Groeneveld namelijk als wetenschaps

voorlichter in Groningen aangesteld. Haar kontakten met de vak

groep Voorlichtingskunde van de Landbouwhogeschool hebben we ver
meld. Deze kontakten kunnen van belang zijn in verband met advi

sering over een mogelijk voorlichtingsprojekt. Voorts is het van 
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belang dat de wetenschapswinkel van de universiteit, wat voor

lichting betreft, onder haar ressorteert. 

Nagegaan zou kunnen worden of de groep van de Vlagtwedder boeren 

uitgebreid kan worden met andere deelnemers uit de regio, zodat 

een tangentiale groep met een duidelijk voorlichtingsprograilllla 

gevormd kan worden. Zo een tangentiale groep zou in aanmerking 

kunnen komen voor een subsidie als bedoeld door de kommissie 

Boeker. 

Een dergelijk voorlichtingsprojekt kan tevens gezien worden als 

projekt voor 'staatsburgerlijke vorming', waarbij het erom gaat 

de 'efficacy' (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 2) van de burgers 

te vergroten. Uit dien hoofde kan een dergelijk projekt ook de 

belangstelling hebben van instituten voor maatschappelijk opbouw

werk. Onnodig te zeggen dat wetenschapsjournalisten in de regio 

het projekt journalistiek kunnen begeleiden. De ervaring leert 

dat een dergelijke begeleiding van groot belang kan zijn voor 

het welslagen van zo een projekt. 

Via de geschetste weg kan beeld- èn oordeelsomvorming op plaat

selijk nivo worden gerealiseerd. Deze omvorming kan bijdragen 

tot een voor de bewoners van de regio duidelijker besluit(om)

vorming op regionaal nivo. Ervaringen met het projekt kunnen 

worden geëvalueerd en, indien opportuun, elders te nutte worden 

gemaakt (14). Zulke projekten kunnen dan, stap voor stap, bij-
· dragen tot besluit(om)vorming-op landelijk nivo. 

Ten derde willen we nog aantekenen dat het in het voorgaande 

om twee dimensies gaat: een ethische en een praktische. Bij de 

ethische gaat het erom of wetenschapsvoorlichtirig op de geschets

te wijze de opslag-kwestie ter sprake moet brengen 'in het be

lang van de Nederlandse bevolking', of dat wetenschapsvoorlich
ting zich, mède gezien de weerbarstigheid van de materie, moet 

terugtrekken op het nivo van de beeld(om)vorming. De beantwoor

ding van die vraag hangt mede af van de wijze waarop men tegen 

de maatschappij aankijkt en van wat men, in dit geval, wenst te 

verstaan onder demokratische besluitvormingsprocedures. 

Bij de praktische dimensie gaat het er onder meer om of de weten
schapsvoorlichter er in slaagt de nodige kontakten te leggen, of 
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de mogelijke aktoren bereid en in staat zijn medewerking te ver
lenen, de bereidheid van de deelnemers aan het proces om niet 

alleen het betoog van de verschillende deskundigen kritisch te 

volgen doch ook, waar nodig, hun deskundigheid te aksepteren, 

en of er fondsen voor het projekt kunnen worden gevonden. 

Uit het voorgaande moge in elk geval duidelijk zijn dat weten

schapsvoorlichting gezien moet worden als een proces waarbij het 
van belang is een 'mikroklimaat• voor wetenschapsvoorlichting 

te genereren en te aktiveren. Het gaat in het geschetste geval 

niet alleen om het scheppen van een verhouding tussen specialis

ten en niet-weters doch om een proces waarin vele partners van 

verschillend pluimage tot hun recht kunnen komen. 

Er is kruciale informatie nodig (zie hoofdstuk 5, noot 17) omdat 

we hier te maken hebben met een kwestie die vele wetenschappelij

ke ingangen heeft die ter sprake dienen te komen. Deze kwestie 
is niet toegesneden op kernenergie'alléén, doch houdt verband 

met een vitale determinant voor welke leefgemeenschap dan ook: 

de energievoorziening. Daarmee is zo een kwestie ook van belang 

voor toekomstige generaties. Duidelijk zal moeten worden in hoe

verre besluiten van nu konsekwenties zullen hebben die in de 
toekomst moeilijk te redresseren zijn. In het algemeen kan men 
in soortgelijke gevallen spreken van een kruciale kwestie. Vaak 

blijkt pas uit de konfrontatie van denkrichtingen en disciplines 

of een probleem in feite de dimensie heeft van een kruciale kwes

tie. Wetenschapsvoorlichting in engere zin kan meehelpen om der
gelijke kwesties te formuleren en bespreekbaar te maken. Tot 

zover deze eerste ronde van wetenschapsvoorlichting als hulp bij 

beeld-, oordeels- en besluit(om)vorming. 

In de volgende paragrafen zullen we de twee andere kwesties in 
dit licht bezien en eindigen met een algemene nabeschouwing. 

4.2 De spuitbussen-kwestie 

Op 28 juni 1974 publiceerden Molina en Rowland van de universiteit 

van Californië, in het toonaangevende Engelse blad Nature hun 

theorie betreffende de aantasting van de ozonlaag door de fluor-
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chloorkoolwaterstoffen difluordichloormethaan (FCC-1,2) en 

fluortrichloormethaan (FCC-1,1). In deze paragraaf zullen we 

deze verbindingen kortweg met FCC aanduiden (15, 16). Het ge

noemde onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door steun van de 
US Atomie Energy Commission (17). 

Molina en Rowland betoogden dat gangbare drijfgassen voor spuit

bussen, de genoemde FCC's, door hun chemische inertheid en ge

ringe oplosbaarheid in water (eigenschappen waardoor ze juist zo 

geschikt zijn om als drijfgas dienst te doen) tot in de strato

sfeer doordringen. Op zo'n hoogte van 25 tot 30 km ontleden deze 

verbindingen onder invloed van ultraviolette straling. De daarbij 

vrijgekomen chlooratomen vormen vervolgens een schakel in een 

reeks chemische reakties waarbij ozon wordt afgebroken. Onder 

meer reageert chloor met ozon onder vorming van chloormonoxide 

en molekulaire zuurstof. Het gevormde chloormonoxide reageert 

vervolgens met, in de stratosfeer aanwezige, atomaire zuurstof. ~; 

Er wordt dan molekulaire zuurstof gevormd ên atomair chloor. 
Atomair chloor reageert-dan weer opnieuw met ozon zodat er spra

ke is van een kringloop waarbij de hoeveelheid ozon voortdurend 

afneemt. Het resultaàt zou dan uiteindelijk kunnen zijn dat een 

groot deel van de ozonlaag zou worden afgebroken. Daarmee zou 

dan ons 'bioschild' dat het leven op aarde beschermt tegen ge

vaarlijke ultra-violette zonnestraling, verdwenen zijn. Dat 
zou rampzalig zijn voor het aardse leven. 

De onderzoekers beperkten zich in het genoemde artikel tot de 

'chemische konstatering' dat destruktie van de ozonlaag zou kun

nen plaatsvinden. Ze schraagden hun betoog met een één-dimensio

naal computermodel waarbij rekening gehouden wordt met een verti

kaal chemikaliëntransport en waarbij gemiddelde koncentraties 
over de verschillende lengte- en breedtegraden op aarde werden 

gebruikt. Een jaar later, toen er al een publiek-wetenschappelijk 

debat was losgebarsten, neemt Rowland echter geen blad meer voor 

de mond, uit hij zijn grote bezorgdheid en verweert hij zich met 

élan tegen de aanvallen op de juistheid van zijn model (18). 
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Waarschijnlijk om tenminste een tweetal redenen verkreeg het 

artikel van Molina en Rowland niet de publieke aandacht die het 

verdiende. Ten eerste verscheen het tijdens, of pal voor, de 

zomervakantie: een uitermate slechte tijd om publieke aandacht 

te trekken. Ten tweede was de titel van het artikel zodanig ge

kozen dat alleen specialisten er door tot lezen zouden worden 

aangezet. De terughoudende toon van de beide onderzoekers is 

overigens wel te begrijpen. De bedoelde drijfgassen votmen immers 

een groot industrieel produkt dat toen nog alom geaksepteerd was 

vanwege zijn ongiftigheid en zijn chemische inertie. Het komt ons 

voor dat men als wetenschapper dan de neiging heeft om niet al te 

fors van leer te trekken: een model heeft immers ook z'n gebreken 

en essentiële gegevens kunnen over. het hoofd zijn gezien. Achter

af beschouwd kan men er echter over twisten of de beide onder

zoekers er goed aan hebben gedaan het gevaar niet expliciet te 

noemen. 

Rowland en Molina hadden echter wel het voordeel dat de ozonaf

braak al in de wetenschappelijke belangstelling stond, onder meer 

door de diskussies over het supersone transport (SST, bijvoor

beeld de Concorde-kwestie). Zich door de stratosfeer voortbewe

gende vliegtuigen zouden namelijk stikstofoxiden in de strato

sfeer lozen. Evenals chlooratomen kunnen ook stikstofoxiden met 

ozon reageren en een afbraak van de ozonlaag veroorzaken. Een 

half jaar v66r de publikatie van Molina en Rowland in Nature, 

sprak men op een symposium van de International Association of 

Geomagnetism and Aeronomy, dat in september 1973 in Kyoto werd 

gehouden, z'n verontrusting over de stikstofoxiden uit. Ook de 

reaktie tussen chloor en ozon kwam ter sprake, doch men voorzag 

toen nog niet dat chloorverbindingen schade in de stratosfeer 

zouden kunnen veroorzaken. Er werd dan ook in geruststellende 

termen over de chloor-ozonkwestie gesproken: van een mogelijke 

rol van FCC's had men toen nog geen weet. In augustus 1974 

noemt Crutzen, een der specialisten op het onderhavige gebied, 

de resultaten van het werk van Molina en Rowland op een te 

Stockholm gehouden symposium. Hij uit daarbij zijn bezorgdheid 

over de situatie (19). 
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B.ijna op de kop af.dr.ie maanden na de eerste pu-blikatie van 

Molina en Rowland in Nature, publiceerden drie onderzoekers van 

de universite.it van Michigan, Cicerone, Stolarsky en Walters, 

op 27 september 1974 een artikel over de spuitbussen-kwestie in 

Sc.ience (20). Een dag v66r die datum -van een toeval kan nauwelijks 

sprake zijn- verscheen er een interview over de kwestie met 

MrElroy van Harvard (Cambridge, Mass.) geschreven door de bekende 
wetenschapsjournalist Walter Sullivan van de New York Times (21). 

In dat interview licht McElroy de kwestie toe aan de hand van 

eigen berekeningen ("die spoedig ter publikatie aan Science zul

len worden aangeboden") • Zowel Cicerone c.s. als McElroy, d.ie, 

evenals Crutzen, op het symposium te Kyoto nog geen moeilijkheden 

met FCC's voorzagen, becijferden dat rekening zou moeten worden 

gehouden met een ozonafbraak ten gevolge van de op aarde gebruik

te drijfgassen. De afbraak zou nog lang doorgaan nadat men het 
gebruik ervan zou hebben gestaakt. Sullivan's artikel in de 

New York Times -waarin hi} ook het werk van Cicerone c.s. op voor

hand besprak- vormde het begin van de publiek-wetenschappelijke 

spuitbussenkwestie. 
De New York Times kwam bij voortduren op de kwestie terug: 9 dagen 

na de eerste publikatie is er al. sprake van aktie door de 

Consumer Product Safety Commission (22a) en de dag daarop wordt ge

meld dat de gemeenteraad van Ann Arbor de inwoners van die stad 

heeft opgewerkt het gebruik van spuitbussen te staken totdat na
dere gegevens over de kwestie bekend zijn (22b). Op 31 oktober 

meldt Sullivan dat de voorzitter van een in allerijl bij elkaar 
geroepen 'spuitbussen-kommissie' van de National Academy of 

Sciences, persoonlijk meent dat men maar beter kan ophouden met 

het gebruik van spuitbussen (23).Sull.ivan•s artikel (21) drong 

ook snel tot Nederland door en op 4 oktober 1974 sloeg Hans 

Friedeman, wetenschapsjournal.ist van De Volkskrant, als eerste 

alarm (24). Het artikel .in de Volkskrant bewoog een D- 1 66 Eerste 

Kamerlid, de chemikus Rang, op 7 oktober 1974 vragen over de 
FCC's te stellen aan de minister van Volksgezondheid en Milieu

hygiene (25). Via de Volkskrant werd ook Gosse Jongstra, toen 
student aan de LH te Wageningen (26), geattende·erd op de FCC's. 

Als lid van de milieuwerkgroep van de PPR raakte hij gelnteres~ 



138 

seerd in de spuitbussen-kwestie en hij meldde de affaire aan bij 

de Tweede Kamerfraktie van de PPR. Die was overigens toentertijd 

niet op de hoogte van het feit dat men van de zijde van D-'66 

al aktie ondernomen had in de Eerste Kamer. Op 3 december 1974 

stelden de PPR-kamerleden Jansen en Jurgens vragen over de FCC's 

aan de minister voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Kortom, 

aan de hand van de krant was de spuitbussen-kwestie in Nederland 

geboren, binnen een half jaar na de eerste aarzelende publikatie 

hierover van de hand van Molina en Rowland. 

In de Verenigde Staten werden bij het Congres een aantal initiatief

wetten gedeponeerd om het verspreiden van FCC's tegen te gaan, 

de National Academy of Sciences (NASJ startte een studie van het 

FCC-probleem en in Nederland stelden Jurgens en Jansen op 17 maart 

1975 opnieuw kamervragen omdat ze weinig tevreden waren met het 

antwoord van de minister op hun eerste serie vragen ("er is nog 

te weinig bekend zodat het niet verantwoord is om nu maatregelen 

voor te stellen"i ên om de Amerikaanse gebeurtenissen aan de orde 

te stellen waar men blijkbaar wel al met initiatief-wetten was ge

komen (27). De voorlichtster van de PPR, Stêphanie Brokerhof, be

gon vanaf februari 1975 op eigen kosten alle materiaal rond de 

kwestie te verzamelen en te vertalen in voor het grote publiek 

leesbare vorm. Daarbij benadrukte ze potentiële gevaren en ze 

liet, nu eens impliciet, dan weer expliciet, merken dat ze van 

mening was dat een groot aantal spuitbussen best gemist zou kun-

nen worden. 

Het bewerkte materiaal werd door haar onder meer verzonden naar 

de pers, naar milieugroepen, vakbonden en konsumentenorganisaties. 

Via de inmiddels warm gelopen pers kondigde ze aan dat ze een 

kopersstaking zou organiseren en op 20 februari 1975 schreef zij, 

namens het PPR-bestuur aan 'direkties van bedrijven die freongas 

gebruiken• om hun op de hoogte te stellen van de voorgenomen ko

persstaking tegen spuitbussen. Ze vroeg daarbij steun voor de ak

tie en verzocht hun de produktie van spuitbussen te staken totdat 

een ongevaarlijk vervangend gas beschikbaar zou zijn. De spuittus

fabr ikanten, verenigd in de Nederlandse Aerosol Vereniging, stel-
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den zich echter op het standpunt dat meer wetenschappelijke ge

gevens nodig zouden zijn voordat men tot maatregelen zou moeten 

overgaan. Brokerhof verzocht de Reklameraad een verbod tot stand 
te brengen voor spuitbussenreklame en ze bleef, door het uitgeven 

van persberichten, reageren op elke gebeurtenis betreffende de 

FCC's. Ze kreeg talloze reakties binnen en besloot toen een hand
tekeningen-aktie te starten. ~en jaar nä de start van die aktie 

bood ze minister Vorrink een doos met 10.000 handtekeningen tegen 

de spuitbus aan, hetgeen een mooi plaatje in praktisch alle lande

lijke en provinciale dagbladen opleverde (28). De informatiepak

ketten en de aktieplannen werden vervolgens vertaald in het Engels, 

Duits en Frans en toegestuurd naar bevriende organisaties in het 

buitenland. Het gevolg daarvan was dat onder.meer akties in Bel
gië, Denemarken en Zvoeden werden voorbereid (29). 

Inmiddels kwamen in de zomer van 1975 de eerste berichten binnen 

dat de verkoop van spuitbussen in de VS maar ook in Nederland, 

met zo'n 20 procent was gedàald (29. a) en dat bij Boxal Nederland 

BV te Veenendaal 76 werknemers zouden moeten worden ontslagen 
omdat de produktie van spuitbussen tot 50 procent van de normale 
produktie was teruggelopen (30). Ten gevolge van dit laatste be

richt stelden vakbonden èn ondernemers de werkgelegenheidsbe

dreiging aan de orde. De PPR kreeg tal van verwijten te horen; 
de verkoop van spuitbussen trok echter niet aan. 
Ongeveer gelijktijdig maakt Douma BV in Etten-Leur, die al eerder 

de aandacht van het publiek had getrokken met de produktie van 
fosfaatloze zeeppoeder, bekend dat hij bezig was een spuitbus 

zonder FCC's te ontwikkelen (31). Johnson Wax deelde mee het ge
bruik van FCC's als drijfgas vrijwillig te zullen beëindigen (27). 

In het najaar van 1975 meldde NRC/Handelsblad dat een verpakkings

deskundige uit de VS op een symposium van deze deskundigen te 
Utrecht had verklaard dat het einde van het FCC-spuitbussentijd
perk naderde, omdat de publieke afkeer toch niet meer terug te 

draaien zou zijn. Tegen deze opmerking werd protest aangetekend 

door andere symposiumgangers afkomstig uit de spuitbussen-indu

strie (32). 
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De FCC-fabrikanten zaten inmiddels ook verder niet stil. Hun 

komt de eer toe dat ze zich al in 1972 .aaneensloten voor het doen 

van wetenschappelijk onderzoek, gekoördineerd door de 

Manufacturing Chemists Association (MCA). Het aantal onderzoe

kingen op FCC-gebied dat door hen wordt uitgevoerd is sinds 1974 

sterk uitgebreid. Voor 1975 bedroeg het MCA-budget voor FCC-on

derzoek rond l miljoen dollar, voor 1976 ongeveer het dubbele en 

tegen het einde van 1977 zal een bedrag van ongeveer 5 miljoen 

dollar aan dit onderzoek zijn besteed (33). Op instigatie van de 

Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) startte de 

NASA rond 1975 een ongeveer 10 miljoen dollar per jaar kostend 

onderzoek om nadere stratosferische gegevens te verkrijgen, de 

Westduitse overheid trok een bedrag van 3 à 4 miljoen DM uit voor 

onderzoek op dit gebied en ook de Britse overheid ondernam stap

pen om, via onderzoek, nadere gegevens te verkrijgen. Op alle 

wetenschappelijke -en ook politieke- fronten was grote bedrijvig

heid te konstateren, doch het wachten was in feite vooral op het 

NAS-rapport dat begin 1976 zou moeten verschijnen. 

Met bijna een half jaar vertraging kwam dit rapport op 13 sep

tember 1976 uit. Alle tot dan toe beschikbare wetenschappelijke 
gegevens en theorieën betreffende de spuitbussen-kwestie werden 

op een rijtje gezet en gewogen. De konklusies van het rapport 

waren uitermate voorzichtig, doch men sprak wel de overtuiging 

uit dat de in het geding zijnde FCC's de ozonlaag inderdaad aan

tasten. De vraag bleef echter open in welke mate dat geschiedt. 

Bi.j de presentatie van het rapport werd door de voorzitter van 

de on:ierzoekkommissie weer een soort 'persoonlijke mening' ge

ventileerd. Hij sprak over ozonafbraakpercentages ergens tussen 

de 2 en 20 procent indien we door zouden gaan met het gebruik 

van FCC's op het nivo van 1973 (34}. Een tweede belangrijke kon

klusie uit het rapport was dat de FCC's nog op een heel andere 

wijze gevaar kunnen opleveren. Net als kooldioxide blijken ze 

namelijk in staat te zijn een broeikas-effekt teweeg te brengen. 

Dat zou tot ongewenste verwarming van ons aardoppervlak kunnen 

leiden. Meer studie over dit effekt zou, volgens het NAS-rapport, 

gewenst zijn. De NAS-onderzoekkommissie sprak zich in het rapport 
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uit tegen overijlde maatregelen. 

Een voorstel tot een studie van nog twee jaar werd door de kom

missie gelanceerdi daarna zou een gefundeerd eindoordeel over de 

FCC's kunnen worden geveld! Tegelijkertijd suggereerde de kornrnis

sie echter ~~l om 'bij voorbaat' alvast wat maatregelen te nemen. 

Zo zou men zich in de jaren 1977 en 1978 moeten bezinnen welke 

autoriteiten gemachtigd zouden zijn om eventuele maatregelen tegen 

de produktie en het gebruik van FCC's te nemen. Bovendien zou de 

kwestie mondiaal bezien moeten worden. Een zaak die direkt geregeld 

zou kunnen worden -aldus de kornrnissie- zou de etikettering zijn. 

Alle spuitbussen met FCC-drijfgas zouden een waarschuwend etiket 

moeten dragen. Op die manier zou het publiek zich zelf al beper

kingen in het verspreiden van FCC's kunnen opleggen. 

Overheidsinstellingen, zoals de Food and Drug Administration (FDA) 

waren het niet eens met het feit dat de NAS-kommissie voorstellen 

had gedaan en daarmee buiten zijn besloten-wetenschappelijke rol 

was getreden (34b). Blijkbaar realiseerden deze instellingen zich 

niet dat we hier met een publiek-wetenschappelijke kwestie te ma

ken hebben, waarbij het gewenst is dat velen een weloverwogen oor

deel uitspreken teneinde bij te dragen aan de besluit(om)vorming. 

Het lijkt ons juist dat de betrokken NAS-kommissieleden zich niet 

beperkt hebben tot wetenschappelijke konklusies doch tevens de 

brug naar de publiek-wetenschappelijke besluitvorming (naar de 

decisie) hebben geslagen (35, p.298 e.v.). 

De FDA verwierp de voorgestelde twee-jaren-termijn en maakte be

kend dat ze alle niet-essentiële toepassingen van FCC's geleide

lijk aan zou verbieden. Inmiddels hebben de FDA en de Environ

mental Protection Agency (EPA), die bij elkaar de wetgeving over 

97 procent van het gebruik van FCC's realiseren, bepaald dat het 

gebruik van FCC's met ingang van 15 december 1978 drastisch zal 

worden beperkt (36) • De Rand Corporation heeft van de EPA de 

opdracht gekregen de ekonomische gevolgen van verdere beperkingen 

van het gebruik (koeling, opblaas-agens voor schuimen) te onder

zoeken. 

De reaktie van industriële zijde op het NAS-rapport was gematigd 



142 

positief. In het algemeen was men blij met de genoemde termijn 

van twee jaar voor nader onderzoek. De Nederlandse Aerosol 

Vereniging deelde ons toentertijd mee dat zij tegen de achtergrond 

van het NAS-rapport het volste vertrouwen had dat de Nederlandse 

regering zich aan de konklusies ervan zou konformeren en de komen

de twee jaar geen maatregelen zou treffen. Deze mening is ietwat 

vreemd te noemen als men bedenkt dat in het NAS-rapport wèl een 

aanbeveling wordt gedaan om de FCC~bussen al vast maar te 

'stigmatiseren' door middel van een waarscl:ruwend etiket. Noch de 

Nederlandse Aerosol Vereniging rept daarover, noch een op 24 sep

tember 1976 uit gegeven verklaring van de Federatie van Europese 

Aerosol Verenigingen. Men krijgt de indruk alsof de fabrikanten 

zich tegen beter weten in aan een strohalm vast houden terwijl de 

wetenschappelijke èn publieke beeld- en oordeelsvorming duidelijk 

'om' is, ondanks de vele wetenschappelijke onzekerheden. De da

lende verkoopcijfers in vele landen. èn de politieke druk die wordt 

uitgeoefend geven een indikatie in die richting. 

Een maand na het uitkomen van het NAS-rapport stelden twee PPR

leden opnieuw vragen over de spuitbussen-kwestie (37). Het ant

woord van de minister kwam deze keer sneller dan de vorige keren. 

Ze deelde mee dat ze maatregelen tegen FCC-houdende spuitbussen 

aan het voorbereiden was en dat ze een studie naar de ekonomische 

gevolgen van deze maatregelen aan het afronden was. Begin 1977 

deelde het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne mee 

dat een ontwerp-voorschrift was vastgesteld teneinde te komen 

tot een afremming van het gebruik van FCC's. De gewraakte spuit

bussen zouden een etiket moeten dragen waarop te lezen zou zijn 

dat chloorfluormethaan nadeel kan opleveren voor het milieu en 

voor de gezondheid van de mens door vermindering van ozon in de 

stratosfeer. voorts werd in dezelfde mededeling een gefaseerd 

verbod voor deze spuitbussen aangekondigd (38). Daarover zou nog 

overleg gevoerd worden met het ministerie van Ekonomische Zaken 

en met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. 

De Nederlandse Aerosol Vereniging reageerde verbitterd en bracht 

het gevaar voor een verlies van 700 arbeidsplaatsen in het geding. 
Begin november 1977 w~ldde Agence France Presse dat de Zweedse 
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overheid het gebruik en de produktie van FCC's -behoudens voor 

een aantal farmaceutische doeleinden- met ingang van 1 januari 

1979 zou verbieden. 

Overzien we de gebeurtenissen -en we richten ons oog dan vooral 

op de Nederlandse situatie- dan moeten we vaststellen dat de 

medio 1974 gelanceerde theorie van de FCC-verspreiding in de 

stratosfeer en de daarmee samenhangende aantasting van de ozon

laag, in wetenschappelijke kringen vrij snel tot een eerste oor

deelsomvorming over het gebruik van FCC's hebben geleid. Via de 

wetenschapsjournalistiek en tangentiale voorlichtingsgroepen 
(in Nederland rond St41!phanie Brokerhof) werd in sneltreinvaart 

een publieke beeldomvorming (FCC's bestaan, ze tasten de ozonlaag 

aan} en oordeelsomvorming (spuitbussen met FCC's zijn kwestieus, 

je kunt ze maar beter niet kopen, je kunt best zonder, ze zijn 

gevaarlijk en we moeten het produkt weren) bewerkstelligd die, 

tezamen met de beschikbare wetenschappelijke gegevens in Neder

land tot een snelle besluitvorming hebben geleid. Begin 1975 

deelde de betreffende minister nog mee dat er te weinig bekend 
was over de kwestie en medio 1977 stelt dezelfde minister een 

stigmatiserende etikettering en een gefaseerd verbod in het 

vooruitzicht. Deze snelle besluitomvorming is waarschijnlijk 

mede te danken aan het feit dat er een duidelijk alternatief is 

in de vorm van vervangende drijfgassen, en de spuitbus, op de 
keper beschouwd, géén produkt is met een maatschappelijk hoge 

prioriteit daar er tal van andere verpakkingsmogelijkheden als 
vervanger kunnen optreden. 

De spuitbussen-kwestie bleef bij dit alles niet een puur natuur

wetenschappelijk-technist:he kwestie. Bij de publiek-wetenschap
pelijke diskussie ging het ook over de ekonomische gevolgen, 

de werkgelegenheid en over een maatschappij die best ook zonder 
spuitbussen zou kunnen. 

Van radiale wetenschapsvoorlichting (op een ad hoc basis) is bij 

deze kwestie sprake in zoverre een aantal wetenschappers (men 

denke aan McElroy in de New York.Times en Rowland in de New 
Scientist) zich in woord en geschrift tot een groter publiek 
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richtten. Daarbij hielden zij het niet slechts op 'Information', 

doch gaven ze al in een vrij vroeg stadium aan dat er handelend 

zou moeten worden opgetreden. McElroy (21) stelde bijvoorbeeld: 

"The surest way to assess the predictions would be to wait and 

see what happens, but that is hardly acceptable. It is a very 

unusual situation for science". Er is een toon van onzekerheid 

en bezorgdheid over de FCC's. Dat is natuurlijk niet vreemd als 

men bedenkt dat nog maar een paar jaar geleden geen enkele chloor

verbinding in de atmosfeer was gemeten en er, tot op de dag van 

heden grote onzekerheden over deze kwestie bestaan (40, 41). 

Via geleerde kommissies, zoals de NAS-kornmissie, gaven de weten

schappers 'Beratung' aan de overheid. Deze keek echter vreemd op 

dat de wetenschappers zich niet beperkt hadden tot konklusies als 

eindresultaat van een wetenschappelijk, probleemoplossend, denk

proces, doch zich tegelijkertijd decisie-gericht hadden opgesteld 

met het oog op de te verwachten besluit(om)vorming, Tevens werd 

op deze wijze op adekwate manier 'Aufklärun9" (in de zin van deel

genoot maken, inwijden) gegeven aan een groter publiek, dat immers 

via de wetenschapsjournalistiek kennis kon nemen van de opvattin

gen van deze kommissies. Het publiek reageerde daarop door de 

overheid weer verder onder druk te zetten teneinde zo snel mo

gelijk te komen tot het gewenste doel: het vermijden van het ri

siko van een mogelijke ozonlaagafbraak (zie ook 35, p.305 laat

ste alinea) • 

Men krijgt de indruk dat bij deze kwestie een mondig publiek bij 

voortduren mee diskussieert en niet apathisch ter zijde staat. 

Integendeel, men is de overheid vaak een slag voor. 

Het eerste initiatief om tot een besluitomvorming te komen wordt 

in Nederland via een publieksvertegenwoordiger gezet, de 'publie-

ke wetenschapper' Rang, en daarna met kracht door andere 

publieke-wetenschappers (o.a. de chemikus Jansen) en publieks

groepen overgenomen. Velen weten wat er aan de hand is en doen 

hun zegje: er is sprake van 'aufgeklärte' burgers die de ge

beurtenissen oplettend volgen en ingrijpen waar ze dat nodig vin

den. Ideëel gezien vinden we dus weer de trits van versnelde en 

verhevigde kollektieve beeld-, oordeels- en besluitoIWorming. 
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Op langere termijn kunnen dergelijke besluitomvormingen bijdragen 

tot beleidsombuigingen bijvoorbeeld voor wat betreft het toela

tingsbeleid voor chemikaliën. 

Tot besluit van deze kwestie nog het volgende. We hebben lang 

geaarzeld over de titel van deze paragraaf. Men kan immers een 

groot aantal ingangen tot de in deze paragraaf besproken kwestie 

ontwaren. Chemisch gezien gaat het bijvoorbeeld om de katalytische 

afbraak van ozon, waarbij chlooratomen een belangrijke rol spelen. 

In een wat breder chemisch-technisch perspektief geplaatst gaat 

het om de vraag hoe inert inerte chemische verbindingen zijn en 

wat de konsekwenties daarvan zijn voor een aantal chemische 

produkten. Vanuit medisch standpunt doemt de vraag naar ultra

violet-gelnduoeerde huidkanker op en de sensibiliserende werking 

van FCC's op hartaritmiën (.39). Het zal duidelijk zijn dat wij 

hierbij zeer sterk op de inzichten van de deskundigen op dit ge

bied moeten varen. Het is bijvoorbeeld nauwelijks mogelijk voor 

mij, om als niet-deskundige de gehanteerde modellen kritisch 

door te lichten. Als Crutzen mij zegt dat de metingen van 

Anderson nieuwe problemen oproepen, dan neem ik dat graag op 

zijn gezag aan (40). 

Het is ook mogelijk de maatschappelijke weg in te slaan en het 

aksent te leggen op de vraag naar de noodzakelijkheid van spuit

bussen. Wat dit betreft zijn we van mening dat een groot aantal 

toepassingen best gemist zouden kunnen worden. Daarbij hoort 

dan direkt de aantekening dat industrieël gezien een spuitbus 

pas aantrekkelijk wordt als handelsobjekt, als men deze verpak

king juist voor een zeer groot aantal produkten kan toepassen. 

De prijs van de spuitbus daalt dan, hetgeen weer aantrekkelijk is 

voor de konsument. Bij een diskussie in deze zin komen weer andere 

specialismen aan bod. 
We hebben tenslotte gekozen voor een titel die aansluit bij het 

spraakgebruik dat ontstond nadat spuitbusdrijfgassen in opspraak 

waren geraakt. We menen dat we met deze titel de zaak juist ge

ëtiketteerd hebben en niet zijn vervallen in een van de twee 

'fouten' van Molina en Rowland's artikel in Nature (15). 
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Deze slotoverweging toont nog eens op een wat andere manier dat 

wetenschappelijk-technische kwesties een groot aantal kanten kun

nen hebben die de wetenschapsvoorlichting waarschijnlijk alle ter 

sprake zal moeten brengen als deze zich 'maatschappelijk-dienst

baar' wil opstellen. Het aantal soorten aktoren betrokken bij 

zo'n omvormingsproces kan erg groot zijn. Zowel deskundigen als 

'gewone burgers' kunnen een belangrijke rol spelen. 

4.3 De kwestie van het rekombinant DNA 

In de voorgaande twee paragrafen hebben we kwesties aan de orde 

gesteld die afkomstig zijn uit de sfeer van de toegepaste weten

schap: de opsl~g van radioaktief afval en de spuitbussenkwestie. 

De kwestie die we in deze paragraaf beha~delen verwijst weliswaar, 

zoals we zullen zien, naar toepassingsmogelijkheden, doch bev·indt 

zich anderzijds nog sterk in de sfeer van de fundamentele weten

schap. 

Welnu, wat is er aan de hand? 

Rond 1973 werd een enzymatische techniek uitgewerkt waardoor de mo

gelijkheid ontstond om DNA-molekulen, de dragers van erfelijke 

eigenschappen, op gerichte wijze te voorzien van extra DNA-brok

stukken. Het aldus gevormde rekombinant-DNA bevat extra erfelijke 

kodes -of in het ideale geval één enkele extra kode- waardoor 

het in staat is om ook het sein te geven voor de synthese van 

de bij die kodes behorende eiwitten. Een DNA-molekuul is voor te 

stellen als een wenteltrap (dubbele helix). De zijkanten worden 

gevormd door suikermolekulen, die via fosfaatgroepen aan elkaar 

gekoppeld zijn. Loodrecht op ieder suikermolekuul is een van de 

volgende vier organische basen gehecht: adenine, guanine, thymine 

of cytosine. Elke base uit de ene helix korrespondeert met een 

speciale base uit de andere helix waarmee het een zwakke che

mische binding (waterstofbrug) vormt. De 'treden van de wentel

trap' worden zo gevormd door aan elkaar gekoppelde baseparen. 

De volgorde van de basen bevat de voor de eiwitsynthese -zonder 

welke levende cellen niet kunnen funktioneren- verantwoordelijke 

kode. Een DNA-molekuul is, zo kan men nu zeggen, opgebouwd uit 

genen. Een gen is dát DNA-brokstuk dat de kode bevat voor de 
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aarnnaak van één speciaal eiwit. Daarbij moet nog worden aangevuld 

dat een groot deel van het DNA in hogere organismen niet als gen 

funktioneert, doch dat het de aktiviteit van in de nabijheid ge

legen genen reguleert. 

Teneinde rekombinant DNA te bereiden wordt DNA uit dierlijke of 

plantaardige cellen geïsoleerd. Met behulp van een zogenaamd 

restriktie-enzym wordt het geïsoleerde DNA vervolgens 'rafelig 
doorgeknipt'. De ene helix wordt tussen twee opeenvolgende basen 

doorgesneden; de andere helix wordt echter niet op dezelfde hoog

te doorgeknipt doch tussen opeenvolgende basen een paar plaatsen 

verder. Tegelijkertijd worden de waterstofbr.uggen van de basen

paren die zich tussen de twee knip-plaatsen bevinden verbroken. 

Het resultaat is dat twee DNA brokstukken ontstaan die elk een 

uiteinde hebben waarop zich een aantal ongepaarde basen bevinden. 

Deze uiteinden, 'sticky ends', kunnen reageren met andere sticky 

ends die komplementaire basen in de juiste volgorde bevatten. 

Door ze te laten reageren met DNA dat in een bakterie vermenig
vuldigd kan worden (het zogenaamde vektor-DNA), en dat eerst op 

de juiste plaatsen is doorgeknipt, is men in staat ingebrachte 

genen te reproduceren. Ze zijn dan voor analyse en 

toegankelijk. 

Dank zij de ontdekking van de restriktie-enzymen ên van geschik

te vektoren is genetische manipulatie in principe eenvoudig uit 

te voeren. 
In juli 1973 beschreef Stanley Cohen van Stanford University 

(Palo Alto, Californië} op de Gorden Research Conference on 

Nucleic Acids voor het eerst hoe een aantal onderzoekers erin 

geslaagd was rekombinant DNA te maken en in bakteriën te vermenig

vuldigen. Bij dat experiment ging het om het inbouwen van een gen 

dat verantwoordelijk is voor antibiotika-resistentie (42). Zijn 

voordracht bracht nogal wat beroering teweeg: de vraag rees wat 

de konsekwenties van deze nieuwe techniek zouden zijn. Men was 

nu immers in staat bakteriën van nieuwe eigenschappen te voorzien 

en wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als deze uit het laboratorium 

zouden ontsnappen? De vraag was te meer klemmend daar men in het 

algemeen gebruik maakte van Escherichia coli (E.coli), een bak-
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terie die elk mens in zijn darmen herbergt. Een ontsnapte gema

nipuleerde coli, met voor de mens ongewenste eigenschappen, zou 

een ramp kunnen veroorzaken. Het resultaat van het debat op de 

Gordon Conference was dat de twee voorzitters de opdracht kregen 

een open brief te schrijven aan de voorzitter van de Amerikaanse 

Akademie van Wetenschappen (NAS) ên aan de voorzitter van het 

medisch instituut van de NAS (43). In die brief zou de bezorgd

heid van de wetenschappers voor de veiligheid van deze experimen

ten tot uitdrukking moeten worden gebracht. De Akademie van Weten

schappen zou naar aanleiding hiervan een kommissie in het leven 

moeten roepen die de gerezen kwestie zou moeten bestuderen. 

Leest men de brief na dan vallen een aantal dingen op, die in 

latere fasen van de kwestie ook telkens weer opnieuw opduiken. 

Ten eerste konstateren we dat er een legitimering van de expe

rimenten wordt gegeven, en wel op twee fronten. Er is sprake van 

"exciting and interesting potential both for advancing knowledge 

of fundamental biologica! processes and for alleviation of human 

health problems". De nadruk wordt dus gelegd op het wetenschap

pelijke belang ên op het maatschappelijke belang. 

Ten tweede stellen we vast dat er in de brief gesproken wordt 

over een met de werkwijze verbandhoudend ('technisch') risiko 

zoals het ontsnappingsgevaar en niet over een met toepassingen 

samenhangend ('maatschappelijk') risiko dat gelopen zou kunnen 

worden als de nieuwe techniek op grote schaal in de praktijk 

zou worden aangewend. Men kan daarbij denken aan biologische 

oorlogvoering, het optreden van nieuwe, onbekende, schadelijke 

faktoren die zich pas op lange termijn manifesteren, monopoli

sering van de in de landbouw gebruikte zaden door Westerse maat

schappijen hetgeen de Noord-Zuid-problematiek kan vergroten 

(44, p.44), ongewenste ingrepen in menselijke cellen (44, p.53 

en 71), het feit dat we gericht en snel in de evolutie kunnen 

ingrijpen doch de ethische konsekwenties daarvan nog onvoldoen

de doordacht hebben (44, p.70), en, meer algemeen, een eenzij

dige technische aanpak van problemen, bijvoorbeeld het wereld

voedselprobleem, gepaard gaande met een miskenning dat het pro

bleem niet slechts natuurwetenschappelijk-technisch van aard is. 
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Gezien het feit dat er wêl op het mogelijke maatschappelijke 

belang wordt gewezen is er dus sprake van een ietwat 'eenzijdige 

bezorgdheid'. Die eenzijdigheid wordt echter weer enigszins door

broken door een wat kryptische zin aan het slot van de brief. 
Daarin wordt gesteld dat de bedoelde kommissie ook eens naar de 

risiko's "involved in current large-scale preparations of animal 

viruses• zou kunnen kijken. 

Als reaktie op deze brief beijverde de NAS zich een groep onder

zoekers bij elkaar te krijgen om zich over de kwestie te bezinnen. 

Deze groep kwam, onder voorzitterschap van Stanford-hoogleraar 

Paul Perg, in april 1974 bij elkaar. Gekonkludeerd werd dat zo 

snel als mogelijk een internationale bijeenkomst zou moeten wor

den gehouden. Die zou echter, om organisatorische redenen, pas 

in februari 1975 kunnen plaats vinden. In de tussentijd zouden 

echter al tal van minder gewenste re.kombinant-DNA' s gefabriceerd 

kunnen zijn. De 'Berg-groep' besloot daarom een persoonlijke op

roep voor een tijdelijk moratorium te doen. 

Eind juli 197 4 verscheen deze oproep gelijktijdig in Science en 

in Nature (45): gevraagd werd om bepaalde genetische experimen

ten voorlopig op te schorten totdat een beter inzicht zou zijn 
verkregen in de gevolgen ervan. In een begeleidend artikel in 

hetzelfde nummer van Science (42) wordt vastgesteld dat het 

initiatief van de Berg-groep voortkomt uit de bezorgdheid om
trent de 'technische' risiko's verbonden aan het rekombinant

DNA-onderzoek, en niet uit bezorgdheid voor maatschappelijke 

risiko's. Enige alinea's na deze vaststelling wordt Berg echter 

aangehaald die stelt dat " ••• It is also the first time I know 

of that anyone has had to stop and think about an experiment in 

terms of i ts social impact and potential hazard" . Aannemende 

dat de betreffende auteur Berg korrekt citeerde, menen we dat 

deze uitspraak wat onzorgvuldig geformuleerd is. 

Nieuw is het feit dat onderzoekers kollektief en publiekelijk de 

aandacht vragen voor mogelijke problemen in verband met een pas 

ontdekte techniek. Het belang van wetenschapsvoorlichting is 

hier ook duidelijk: de maatschappij kan in een vroeg stadium 
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gaan nadenken over de gewenstheid van een bepaald soort onderzoek, 

de wetenschapper kan met meningen van de maatschappij rekening 

houden en gedwongen worden zich beter rekenschap te geven van 

de achtergronden van zijn strevingen. 

De oproep van de Berg-groep viel in het algemeen in goede aarde, 

hoewel een aantal onderzoekers meende dat het einde zoek was als 

men eenmaal aan dit soort wetenschappelijke zelfbeperking begon. 

Daarna volgden de ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. In 

februari 1975 werd, onder auspiciën van de National Institutes 

of Health (NIH) en de National Science Foundation (NSF), de door 

Berg bedoelde internationale bijeenkomst gehouden te Asilornar, 

Californië. Hoewel tot dan toe het Berg-moratorium algemeen ge

respekteerd was, popelde een deel van de onderzoekers al om snel 

weer aan het werk te kunnen. Zij drongen aan om tot afspraken 

over te treffen veiligheidsmaatregelen te komen. 

Na veel wikken en wegen kwam men uiteindelijk wel tot overeen

stemming. Dat was vooral ook te danken aan het feit dat het er 

op dat ogenblik naar uit zag dat men binnen vrij korte tijd de 

.beschikking kon hebben over een soort 'koeveuse-bakterie'. Dat 

is een kreupele E.coli die slechts in het beschermde laboratorium

milieu zou kunnen gedijen. De afspraak werd gemaakt dat men tot 

dan de experimenten zou opschorten. 

In juli 1975 kwam een kommissie van de NIH bij elkaar om de 

veiligheidseisen te formuleren waaraan laboratoria die research 

met NIH-gelden bedreven zou·den moeten voldoen. Tijdens deze bij

eenkomst werd blijkbaar zo veel water in de veiligheidswijn ge

daan dat de geest van Asilomar op voor velen onakseptabele ma

nier werd geschonden. Een reeks van protesten brak los·. Een 

nieuwe NIH-kommissie werd ingesteld en de voorstellen van deze 

kommissie werden begin december 1975 in La Jolla, Californië, 

aan de orde gesteld. Na een dag vergaderen bleek men het over 

een zeer gematigde regulering van experimenten te zijn eens ge

worden. De volgende dag bleek het getij opeens gekeerd te zijn. 

Op die tweede dag, 5 december 1975, kwam een soort sinterklaas

surprise uit de bus: een vrij strak pakket van veiligheidseisen 

waaraan onderzoekers zouden moeten voldoen wilden ze in aanroer-
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king komen voor NIH-gelden ten behoeve van rekombinant-DNA

onderzoek. De bekendmaking dat de gerespekteerde onderzoeker 

Roy Curtiss er twee weken eerder in geslaagd was de koeveuse

bakterie te genereren, was wellicht mede bepalend voor die om
mezwaai. Tal van experimenten die tot dan toe, bij gebrek aan 

die bakterie, uit veiligheidsoverwegingen gestaakt waren, kon

den nu voortgang vinden {46, 47). Eind juni 1976 kondigde de di

rekteur van de NIH zijn beslissing af betreffend de te nemen 

veiligheidsmaatregelen, nadat in februari van dat jaar een hoor-, 

zitting over de kwestie was georganiseerd (48). 

We zouden deze eerste fase van de rekombinant-DNA-kwestie als 

volgt willen karakteriseren. Het is naar onze mening een unieke 
gebeurtenis geweest dat onderzoekers in zo'n vroeg stadium pu

bliekelijk aan de noodrem hebben getrokken en wat afstand hebben 

genomen om naar hun eigen doen en laten te kijken. Die gebeurte
nis zal in de geschiedenis van de natuurwetenschappen hopelijk 

als mijlpaal geboekstaafd worden. Het betreft hier een soort 

kollektieve stap van besloten naar publieke wetenschap, in die 

zin dat men openbare lichamen als de NIH algemene richtlijnen 

heeft laten ontwerpen in plaats van in de besloten sfeer -binnen 

het eigen instituut- die maatregelen te nemen die men zelf ade
kwaat achtte. Een stap naar de publieke wetenschap was het ook 

omdat men de kwestie van begin af aan publiekelijk heeft aange
zwengeld (in eerste aanleg via de open brief aan de NAS-presi

dent) en de publieke diskussie niet heeft geschuwd, hoewel men 

er wel veel moeite mee had (49, p.46 en p.54). Ook de onderzoe

kers zelve zijn soms onmiskenbaar trots op deze gebeurtenis (50). 

Voorlichtingskundig gezien is er in deze eerste fase sprake van 

radiale wetenschapsvoorlichting, voornamelijk via de betrokken 
wetenschappers en gesteund door de voorlichter van de NAS (49, 

p.54). Daarnaast heeft de wetenschapsjournalistiek de kwestie 

op uitgebreide schaal publiek-wetenschappelijk gemaakt en mede 

gezorgd voor een vrij snelle kollektieve beeld- en oordeelsvor

ming, uitlopend op een besluitvorming via de NIH-richtlijnen. 
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Met deze eerste fase was de kwestie echter niet afgedaan. Een 

tweede fase van de publiek-wetenschappelijke diskussie kunnen we 

wellicht het best schetsen aan de hand van de daaropvolgende ge

beurtenissen in.Cambridge, Massachusetts. Ter inleiding het vol

gende. Na het tot stand komen van de richtlijnen in La Jolla 

bleef het onrustig in de molekulair-biologische gemeenschap. Op 

4 juni 1976 schreef de bekende onderzoeker Chargaff bijvoorbeeld 
in Science dat hij zich ernstige zorgen rnaakte over het rekom

binant-DNA-onderzoek. De NIH-richtlijnen omschreef hij zo een 
beetje als een doekje voor het bloeden. Het gaat volgens Chargaff 

veeleer om de principiële vraag of het ethisch verantwoord is 

om komende generaties met deze nieuwe technieken op te zadelen. 

"My generation·, or perhaps the one preceding mine, has been the 

first to engage, under the leadership of exact sciences, in a 

destructive colonial warfare against nature. The future will 

curse us for it" (51). Krasse taal, waarschijnlijk ingegeven door 

een grote bezorgdheid en onvrede met de gang van zaken in het 

eigen vakgeb:!,ed. 
Reakties bleven niet uit en twee weken later schreven Paul Berg 

en Maxine Singer, die samen voorvechters voor het moratorium wa

ren geweest, dat ze de uitlatingen van kollega Chargaff diep 

betreurden (52). De binnenwetenschappelijke botsing der meningen 
is nog steeds diep en fundamenteel en zet zich ook buiten de 

wetenschappelijke muren voort. 

Een eerste hevige schermutseling tussen wetenschap en maatschap

pij vond in diezelfde tijd plaats in Cambridge, vestigingsplaats 

van twee beroemde universitaire instel1ingen~ Harvard en MIT. 
Dat het juist dáár tot een treffen kwam is achteraf gezien niet 

verwonderlijk als men weet dat in deze kontreien de Science for 

the People beweging uitermate aktief is, Onder meer aangevoerd 
door Harvard mikrobioloog Beckwith en zijn kollega van MIT, King 

slaagde deze groep er al eens eerder in om een onderzoek in op~ 

spraak te brengen (53) en onmogelijk te maken. Welnu, in dit 

Cambridge-klimaat met z'n uitgesproken wetenschappelijke tegen

stellingen, kon het welhaast niet uitblijven dat het tot een 
openbaar rekombinant-DNA-geding zou komen. Het begon allemaal 

met de plannen van Harvard om op een der etages van een biolo-
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gisch laboratorium een zogenaamde 'P3-faciliteit' (ruimte voor 

rekombinant-DNA-onderzoek in de op een na hoogste gevarenklasse 

P31 te bouwen. Geheel konform de NIH-richtlijnen stelde de uni

versiteit daarop een biohazards committee in dat gunstig advi

seerde. Een lokale krant publiceerde de plannen in een kritisch 

artikel, waarin er op gewezen werd dat het gemeentebestuur niet 

in de plannen gekend was. Op 23 juni, ironischerwijs de dag 

waarop de NIH-richtlijnen formeel werden afgekondigd, riep de 

burgemeester van Cambridge de gemeenteraad bijeen om de plannen 

van Harvard aan de orde te stellen. Tegelijkertijd ondernam hij 

een aktie om zijn kollega-burgemeesters ervan te overtuigen dat 

het zaak was dat instituten slechts dan rekombinant-DNA-onderzoek 

zouden mogen uitvoeren als het betreffende stadsbestuur zijn 

toestemming zou hebben gegeven. 

Op de bewuste gemeenteraadsvergadering begon de burgemeester, 

Alfred Vellucci, met grof geschut. Hij eiste dat alle rekom

binant-DNA-experimenten op het grondgebied V\'in Cambridge geduren

twee jaar verboden zouden worden. Na heftige diskussie, waarbij 

Vellucci blijkbaar de vloer met de Harvard-officials aanveegde 

(54), werd besloten om experimenten in de risiko-kategorie P3 

(en P4} een kwartaal lang te verbieden. Materieel had dit niets 

om het lijf daar deze experimenten nog niet in gang waren gezet. 
Ideëel had dit besluit echter wel konsekwenties. Tegelijkertijd 

werd namelijk een kommissie uit de bevolking ingesteld die de 

taak kreeg de risiko's van dergelijke experimenten te beoordelen. 

Begin januari 1977 rapporteerde de kommissie zijn bevindingen 

aan het gemeentebestuur. 

Na gedurende 75 uren naar voor- en tegenstanders geluisterd te 

hebben kwam de kommissie tot de konklusie dat de risiko's van 

P3-experimenten als akseptabel beoordeeld konden worden. Het 

advies werd echter gegeven om een aantal extra veiligheidsmaat

regelen te nemen, in aanvulling op de NIH-richtlijnen. Zo zouden 

de bij de experimenten betrokken personeelsleden regelmatig op 

besmetting onderzocht moeten worden en elke experimentator zou 

een veiligheidstraining moeten krijgen (zie bijvoorbeeld 44, 

appendix II}. Een 'gedemokratiseerde kommissie van toezicht' 
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zou er zorg voor moeten dragen dat de veiligheidseisen zouden 

worden nageleefd. Bovendien zou deze kommissie ervoor moeten 

waken dat diegenen die voor het betreffende laboratorium minder 

prettige zaken (bijvoorbeeld slordigheid of nalatigheid bij het 

rekombinant-DNA-onderzoek) zouden aanmelden, daar achteraf geen 

last mee zouden krijgen. 

Naar onze mening markeren deze gebeurtenissen evenzeer een mijl

paal in de geschiedenis van de natuurwetenschappen als de akti

vi teiten die in 1974 leidden tot het 'Berg-moratorium'. Het is, 
bij ons weten, voor het eerst dat een kommissie van leken uit 

de burgerij wordt gevormd om zich uit te spreken over technische 

risiko's van natuurwetenschappelijk onderzoek. Daarmee werd in 

elk geval aangetoond dat een lekenpubliek in staat is zich in te 

werken in zulke gekompliceerde technisch-wetenschappelijke as

pekten, waarna het er een gedegen oordeel over kan uitspreken 

en als advies kan voorleggen. Aan de ene kant speelt hier het 

zorgvuldig luisteren naar de versèhillende deskundigen op 

molekulair-biologisch gebied een rol, naar hun waardering van 
de situatie; aan de andere kant het inschatten van de lokaal

politieke en maatschappelijke implikaties waarbij weer andere 
deskundigheden een rol spelen. Zo werkend als 'generalisten' 
bracht de kommissie als het ware aanvullende spelregels voor 

het demokratische proces van oordeels- en besluitvorming tot 

stand. Zo een proces is duidelijk anders dan een referendum, 
waarbij juist niet gelet wordt op de representativiteit van de 

verschillende aktoren, noch op de mate waarin meningen zijn uit

gesproken en gekristalliseerd. Het is ook anders dan de juri
dische toetsing (zie paragraaf l van dit hoofdstuk) of een be

roep op het staatshoofd door benadeelde burgers of verontruste 
aktiegroepen. 

Voorst.anders van de NIH-richtlijnen halen het oordeel van deze 

lekenkommissie aan om duidelijk te maken hoe goed deze richtlijnen 
wel zijn (doch spreken dan niet over de voorgestelde aanvullingen 

(55, 56}). De kommissie zelf kwam tot de slotsom dat het verwer

van van toepasbare kennis nooit het scheppen van risiko's voor 

de bevolking kan legitimeren, tenzij een geïnformeerd publiek 
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bereid is deze risiko's te aanvaarden (57}. King (58) merkt hier

bij op dat de debatten en hearings onder zeer grote publieke be

langstelling verliepen en dat het publiek bij voortduren geinfor

meerd werd door tangentiale voorlichtingsgroepen zoals de 

Science for the People groep, de Friend.s of the Earth en 

'citizens advocacy groups'. Tijdens ons bezoek aan Cambridge in 

het voorjaar van 1977 bleek ons dat radiale instituutsvoorlich

ters zich, merkwaardigerwijs, niet met de kwestie hadden be
moeid (59). 

Kortom, er is hier sprake van een publiek-wetenschappelijke dis-

kussie waarbij beeld- oordeels- en achtereenvol-

gens in het geding zijn en waarbij vooral tangentiale wetenschaps

voorlichters en wetenschapsjournalisten hulp bieden in de vorm 

ván 'Information', 'Beratung' en 'Aufklärung'. Wat het.nivo van 

het debat betreft moet worden opgemerkt dat het ook in Cambridge 

formeel ging om de 'technische' risiko's verband houdend met 

de rekombinant-DNA-techniek. Verder dan die diskussie wilde het 

gemeentebestuur vooralsnog niet gaan. 

Op het ogenblik dat we dit schrijven {zomer 1978) verkeert het 

debat in de VS in een fase waarbij wordt nagegaan of er nu wel 

of geen federale wetten moeten worden uitgevaardigd. Een knel

punt daarbij is de vraag of de federale wetgeving de lokale 

wetgeving op dit gebied moet uitsluiten. Wat de 'technische' 

risiko's betreft lijkt het erop dat men de gevaren beter in toom 
kan houden dan men weleer dacht. 

De diskussie is inmiddels naar Europa overgewaaid. In Nederland 

werd het brede publieke debat eind oktober 1976 geopend via een 

artikel in Folia Civitatis. Daarna verloopt de diskussie min of 

meer analoog aan die in de Verenigde Staten. Wetenschapsjourna

listen (hier vooral via de universiteitskranten), tangentiale 

voorlichtingsgroepen zoals de Amsterdamse 'Projektgroep' die 

een tegenvoorstel formuleerde als reaktie op een in 1977 ver

schenen rapport van de "Commissie belast met het toezicht op 

genetische manipulatie", en de Stichting Biowetenschappen en 

Maatschappij laten zich horen; radiale instituutsvoorlichters 
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geven taal noch teken "omdat we anders stelling zouden moeten 

nemen• aldus een van hen. Van radiale wetenschapsvoorlichting is 

echter wel sprake in zoverre betrokken onderzoekers - soms als 

spreekbuis van de zojuist genoellrle kommissie, dan weer als onder

zoeker. die een aanvraag voor onderzoek had lopen - zich in de 

diskussie mengen en het meerderheidsstandpunt 'van hoogleraren en 

lektoren die werkzaam zijn op dit gebied' vertolken. 

Vanaf het eerste begin van de 1n Nederland op gang komende dis

kussie is er sprake van een publiek-wetenschappelijke kwestie. 
Openbare bijeenkomsten worden gehouden en er worden kamervragen 

gesteld door publieke wetenschappers zoals de bioloog Van Ku1jen 

van de PPR, de reeds bij de spuitbussen-kwestie genoemde chemikus 

Jansen en de ai?otheker Dees van de VVD. In augustus 1977, drie 

jaar na de oproep van de Berg-groep, komt het in Nederland tot een 

eerste ministeriële 'beleidskonklusie' {60). '.!'wee nivo's worden 

daarbij aangegeven. Ten eerste is de betrokken minister van oor
deel dat wetgeving nod.ig is om de •technische' risiko • s binnen 

de perken te houden. Ten tweede meent zij dat er moet worden nage

gaan wat het maatschappelijk belang van dit soort onderzoek is. 

Het lijkt erop dat de vraag naar de beteugeling van de 'technische' 
risiko's zo langzamerhand op de achtergrond begint te raken. Op 

een aantal andere punten bestaan er echter nog grote verschillen 
van mening. Wij noemen bijvoorbeeld het feit dat het rekombinant

DNA-onderzoek wel gelegitimeerd wordt door het beloven van gouden 
bergen (61) maar dat men de diskussie over maatschappelijke 

risiko's wil uitstellen totdat er kennis met de nieuwe techniek 

is opgedaan (62). Tegen deze wijze van denken wordt door anderen 

oppositie gevoerd (bijvoorbeeld 63). Er wordt dan op g.ewezen dat 

het niet de eerste keer is dat wetenschappers eerst zijn gaan doen 
{gerefereerd wordt naar het ontwikkelen van de atoombom) en toen 

pas zijn gaan denken. 
Ook binnen de gremia die het 'meerderheidsstandpunt' vertolken 

bestaat verschil van mening, bijvoorbeeld over de 'waarde' van de 

NIH-richtlijnen. Enerzijds worden deze gekarakteriseerd als een 

puur technisch-wetenschappelijke aangelegenheid (62), doch binnen 
de desbetreffende NIH-kommissie worden deze richtlijnen als 

'politiek' gewaardeerd (64). Het moge uit dit alles in elk geval 
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duidelijk zijn dat er geen sprake is van eensgezindheid binnen de 

kring van onderzoekers, noch van een publiek-wetenschappelijke 

eensgezindheid. 

Met Nelkin (65) kan men konstateren dat er tenminste drie nivo's 

van het geding zijn aan te wijzen: het technische debat over de 

veiligheid, de.filosofisch-ethische diskussie over menselijke en 

maatschappelijke waarden en de filosofisch-politieke diskussie 

over autoriteit en vertrouwen. Daarbij zij opgemerkt dat er op de 

eind maart 1978 te Milaan georganiseerde wetenschappelijke konfe

rentie over het onderzoek in kwestie, geluiden waren te beluisteren 

die er op wijzen dat een aantal vooraanstaande onderzoekers terug 

wil naar de 'ivoren toren' (66). De wetenschapshistorika en biologe 

June Goodfield stelt echter dat de rekombinant-DNA-kwestie het 

begin kan zijn van een nieuw • contrat social • . tussen het weten

schap~techniekschap en .de samenleving (ook Nelkin (65) laat zich 

in die richting uit). Daarbij tekent Goodfield aan dat "in any case 

the distinçtion between public and private science is no longer 

clear" (44, p.73, p.203, p.209). Op 13 juni 1978 organiseerde de 

voorlopige Dienst Wetenschapsvoorlichting (zie hoofdstuk 2, para

graaf 3) een rekombin;int-DNA-forum in Utrecht, waarbij zo een 

nieuw sociaal kontrakt zich als het ware aftekende. Onderzoekers 

in het betreffende vakgebied (zowel voor- als tegenstanders van 

enigerlei beperking op dit onderzoekterrein), industriëlen, veilig

heidsfunktionarissen" vakbondsleiders, kamerleden en studenten 

kregen hier de gelegenheid om in tien minuten hun standpunt uiteen 
te zetten. Daarna werden zij ondervraagd door een panel dat op 

soortgelijke wijze als de groep van inleiders was samengesteld. 

Samenvattend kan men zeggen dat op deze bijeenkomst niet d.oor des
kundigen op molekulair-biologisch gebied geoordeeld werd over 

politieke problemen, noch door niet-biologen over inhoudelijke 

wetenschappelijke problemen. Kruciale informatie werd vanuit ver

schillende deskundigheden op een gekomprimeerde wijze in het open

baar aan de orde gesteld en bespreekbaar gemaakt, aldus een aan
vulling en voorbereiding gevend aan vigererende besluitvormings

procedures. Tevens willen we konstateren dat het forum een goede 

mix van radiale en tangentiale wetenschapsvoorlichting liet zien. 

Publieksgroepen met een duidelijke maatschappij-visie, bijvoorbeeld 
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de vakbond, korrlen hier voorlichtend optreden naar een groot 

publiek (het aantal aanwezigen bedroeg ongeveer 500) en naar de ge

organiseerde wetenschap. De georganiseerde wetenschap kon zijn 

informatie kwijt aan een keur van doelgroepen. 

Vatten we de kwestie nog eens samen vanuit het gezichtspunt van de 

wetenschapsvoorlichting dan konstateren we dat deze -evenals bij de 

spuitbussenkwestie- niet is opgehouden bij beeldvorming, doch dat 

het vanaf het begin ging om oordeels- en besluitvorming: er was een 

nieuwe techniek die zorgen baarde, hoe moeten we deze beoordelen en 

welke besluiten dienen er genomen te worden. Het voorlichtingsproces 

werd radiaal, doch niet professioneel, ingezet. De loop van de 

procesgang werd daarna, evenals bij de spuitbussenkwestie, beln

vloed door tal van aktoren: tangentiale groepen, journalisten, 

politici en burgers die geroepen werden zich in de materie te ver

diepen en besluit voor te bereiden. In deze zin is wetenschaps

voorlichting op t.e vatten als •tuig voor een samenlevingsstrategie' 

dat niet alleen van bovenaf wordt ontwikkeld. En ook als metathe
tisch proces (zie hoofdstuk 3, paragraaf 6) dat zowel op het weten

schap-techniekschap als op de maatschappij inwerkt om op die manier 
mee te werken aan een gewenst toekomstperspektief. Intultieve ver

moedens, wetenschappelijke aarzelingen en maatschappelijke weer

standen worden in zo'n proces met elkaar gekonfronteerd en men 
tracht, in het ideale geval, met elkaar tot konsensus te komen. 

Niemand is bij dergelijke kwesties bij voorbaat dè autoriteit die 

beslist en dat maakt, zoals Nelkin opmerkt (65), het debat soms 

extra moeilijk. Besloten en publieke wetenschap lopen in elkaar over, 

radiale en tangentiale wetenschapsvoorlichting bevorderen die mixage. 

4.4 Algemene nabeschouwing 

We hebben in de vorige paragrafen, aan de hand van een aantal voor

beelden laten zien hoe het wetenschap-techniekschap bij weten

schappelijke-technische kwesties gekonfronteerd wordt met de rest 

van de samenleving en omgekeerd. Daarbij ontstaan verscheidene 

dilemma's. De wetenschappers wordt bijvoorbeeld verweten dat ze zich 
onmaatschappelijk gedragen en zich opsluiten in hun ivoren toren. 

Anderzijds krijgen ze te horen dat ze zich bemoeien met maatschappe-
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lijke besluitvormingsprocessen die voorbehouden zouden zijn aan bij

voorbeeld politici. Politici en burgers wordt verweten dat ze zich 

onwetenschappelijk opstellen. Verwijters en verwetenen zijn te 
vinden in alle geledingen: politici vallen wetenschappers aan, ze 

vallen elkaar aan en wetenschappers richten hun pijlen op elkaar en 

op politici, enzovoorts. De kwesties worden daardoor ondoorzichtig 

en de gemeenschappelijke besluitvorming wordt een moeizame aangele
genheid. 

In hoofdstuk 3, paragraaf 3, hebben we de professionele ervarings

wereld van de wetenschapper in zijn algemeenheid ter sprake gebracht. 

Deze ervaringswereld is sterk op het kognitieve gericht, op het ver

staan, de objektivering, het v~r staan. Een probleem wordt gesteld: 

aan de hand van beschikbare gegevens wordt getracht een zo goed 

mogelijk beeld van het probleem te krijgen. Op grond van een voor
lopig model worden, zonodig, experimenten uitgevoerd, het model 

wordt logisch vervolmaakt, de experimenten aan de hand hiervan be

oordeeld. Nieuwe experimenten worden gekoncipieerd, het model 

wordt geverifieerd of gefalsifieerd en tot slot komt er een kon

klusie tot stand als eindresultaat van het denk- en experimenteer

proces. 
Bij wetenschappelijke en technische kwesties, zoals we die bespraken, 

gaat het echter niet alleen om dat konkluderende verstaan, doch ook 

om het instaan voor de mogelijke maatschappelijke gevolgen. Een 

kloof tussen de sterk konklusiegerichte natuurwetenschap en techniek 
(in besloten zin) en de op maatschappelijke besluiten gerichte 

publieke wetenschap dient overbrugd te worden. In dit verband spra
ken we in hoofdstuk"3 de verwachting uit dat de bepleite voor

lichtingsmetathese, waarbij voorlichters zowel aan de kant van het 

wetenschap-techniekschap worden ingezet als aan de kant van het 

grote publiek, bij zou kunnen dragen tot het genoemde instaan. We 

kunnen dit nu ook wat anders verwoorden: de bijdrage zou moeten be
staan in het overbruggen van de kloof tussen de sterk konklusie-

ger ichte besloten natuurwetenschap en techniek en de op maat

schappelijke besluiten gerichte publieke wetenschap. 

De hier aangegeven gedachtengang over verstaan en instaan en de 

kloof tussen deze beide, de kloof tevens tussen besloten-weten
schappelijke konklusie en publiek-wetenschappelijk besluit, sluit 
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aan bij een pleidooi van Zwart (35, p.304). Deze stelt voor twee 

strategieën te gebruiken waarmee de mens de werkelijkheid tegemoet 

kan treden en deze strategieën ook als 'wetenschappelijk gelijk

waardig' te behandelen. De eerste is de strategie van het kennen 

of begrijpen {van het verstaan om in onze terminologie te blijven) • 

De tweede is de strategie van het verwerkelijken of ingrijpen in 

de werkelijkheid. Daarbij kunnen we de aantekening maken dat dit 

ingrijpen gebaseerd dient te zijn op het instaan. 

Preciserend komt Zwart tot de slotsom dat er daarom naast een kon

klusieger ichte wetenschap, die diagnostisch van aard is, plaats 

dient te zijn voor een decisiegerichte wetenschap. Bij deze laatste 

vorm staat de vraag centraal wat er bereikt moet wordeni er dient 

een streefrichting te worden vastgesteld waarna kriteria kunnen 

worden opgesteld die gehanteerd moeten worden om de doelstellingen 

te bereiken. De oordelen die bij de decisiegerichte wetenschap ge

vormd worden hebben niet zo zeer betrekking op mogelijke oorzaken -

zoals bij de konklusiegericht wetènschapsbeoefening - doch op de 

mogelijke konsekwenties. 

Van den Ban komt, op basis van deze beschouwingen van zwart, tot de 

uitspraak dat hij voorlichtingskunde wenst op te vatten als een 
decisiegerichte wetenschap die de voorlichters tracht te helpen de 

konsekwenties van hun beslissingen zo goed mogelijk te doorzien 

(67, p.17). Wij zouden willen stellen dat wetenschapsvoorlichting, 

zoals we die nu wat nader geïllustreerd en gedemonstreer.d hebben aan 

de hand van een paar voorbeelden, bij voortduren konklusiegerichte 

en decisiegerichte wetenschap van node heeft. Konklusiegerichte 

wetenschap voorzover wetenschapsvoorlichting bij zijn beeldvormende 

arbeid steunt op wetenschappelijke modellen en theorieën; de 

decisiegerichte wetenschap waar het gaat om gemeenschappelijke oor

deels- en besluit(om)vorrning, maar ook omdat wetenschapsvoorlichting 

ka.n steunen op de decisiegerichte voorlichtingslrunde. 

De decisies waarop we bij wetenschapsvoorlichting in engere zin het 

oog hebben, vinden plaats via dernokratische besluitvormingsproce

dures, althans dat is de streefrichting bij het opzetten van een 
dergelijke voorlichting. We hebben immers gezien dat wetenschaps

voorlichting in engere zin sterk in beweging is geraakt onder in-
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vloed van de 'demokratiseringsgedachten' van de late jaren zestig. 

Wellicht is het nuttig om hier kort stil te staan bij een aantal 

visies die van belang zijn bij de praktische vormgeving van derge

lijke gedachten. 

Met Lamrners (69) kunnen we in dit verband onderscheid maken tussen 

twee basisvisies: de demokratische en de oligokratische. Aan de 

eerste visie ligt de gedachte ten grondslag dat de eindverantwoor
delijkheid voor beleid in principe bij alle 'organisatiegenoten' 

behoort. De tweede visie gaat daarentegen uit van de grondgedachte 

dat die eindverantwoordelijkheid in principe bij een kleine kring 

van •organisatiegenoten' thuis hoort. We zien af van de geladenheid 

van de termen 'demokratisch' en'oligokratisch', doch hanteren deze 

hier voor analytische doeleinden in de aangegeven betekenis. 

De voorstanders van een demokratische visie kan men nu in tenminste 

drie groepen indelen. Volgen we de terminologie die Lammers (69) 

geeft dan gaat het om de kategorie van absolute demokraten, om die 
van de konstitutionele demokraten en om die van de gelegenheids

demokraten. Van elk van deze drie geven we een beknopte karakteris

tiek. 
De absolute demokraten verwerpen elk type representatieve demo

kratie. Zij streven een vorm van zelfbestuur na waarbij alle leden 
van een verband gelijkberechtigd zijn en in gelijke mate betrokken 

bij besluit- en beleidsvorming. Veelal vindt men de aanhangers van 

deze visie onder jonge mensen. 
De visie van de konstitutionele demokraten is minder absolutistisch. 
Hoewel ook zij het principe van zo veel mogelijk zelfbestuur voor 

alle deelgenoten van een samenwerkings- of samenlevingsverband 
centraal stellen, aanvaarden zij het feit dat er een zeker gezag 

-gelegitimeerde machtsuitoefening- moet bestaan. De principiëlen 

onder de konstitutionele dernokraten zien dit als een noodzakelijk 

kwaad waar men niet onderuit kan. Ten einde de oligarchievorrning 
tegen te gaan zijn zij veelal voorstanders van roulatie van bestuurs

funkties en proberen zij via het opstellen van strakke spelregels 

hun streven naar demokratische werkwijzen gestalte te geven. Een 

andere klasse van konstitutionele dernokraten zou men als pragmatisch 
kunnen bestempelen. Zij erkennen het recht op non-participatie en 

vinden een zekere taakverdeling tussen bestuurders en bestuurden 



162 

weinig problanatisch. Waarborgen voor een demokratische gang van 

zaken wordt vooral gezocht in de openbaarheid van besluit- en 

beleidsvormingsprocessen, in de mogelijkheid tot kontrole en toet

sing. Men zou kunnen zeggen dat zij op funktionele gronden een 

zekere oligokratisering aanvaarden waarbij beroepsbestuurders, des

kundigen en een aantal sterk gelnteresseerden de 'dienst uitmaken'. 

Tenslotte de gelegenheidsdemokraten. Het gaat hier om individuen of 

groepen die, bij gelegenheid, de kans grijpen om voor eigen belangen 

op te komen doch geen kontinue onderstroom vormen voor de verwezen

lijking van demokratische werkwijzen. 

De voorstanders van de andere visie zijn zij die een oligokratisch 

model van besturen voorstaan. In het algemeen wordt de opvatting 

gehuldigd dat het goed funktioneren van een verband moet berusten 

bij deskundigen, bij professionele bestuurders. Ook hier kan men 

weer onderscheid maken tussen absolute, konstitutionele en gelegen

heidsoligokraten. 

Hoewel hier in principe twee visies lijnrecht tegenover elkaar staan 

is er toch sprake van een trait d'union die in de praktijk veelal 

gestalte krijgt. Evenals de meeste demokraten staan ook de meeste 
oligokraten gezagsuitoefening op konstitutionele grondslag voor. 

Tal van wettelijkè regelingen, overeenkomsten en voorschriften 

leiden er toe dat ook oligokraten werken met een zekere vorm van 

overleg en inspraak. Veel managers en bestuurders erkennen dat vor

men van werkoverleg en een konsultatieve vorm van leiding de orga

nisatie ten goede kunnen komen. Veel voorstanders van de oligo

kratische visie werken daarom op konstitutioneel-oligokratische 

wijze en daarmee in de zin als voorgestaan door de pragmatische 

konstitutionele demokraten. Hun uitgangspunt is echter verschillend. 

Waar de pragmatisch konstitutionele demokraten op funktionele 

gronden tot een zekere oligokratisering komen, komen de konstitu

tionele oligokraten op funktionele gronden tot een zekere demo

kratisering. 

Aan de hand van het bovenstaande kan men konstateren dat de demo

kratiseringsgedachte gestalte krijgt door voornamelijk twee drijven

de krachten: die van de funktionele oligokratisering (vanuit de 

demokratische visie) en die van de funktionele demokratisering 
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(vanuit de oligokratische visie). 

Keren we nu terug naar de wetenschapsvoorlichting in engere zin dan 

zien we hoe we daar vaak gekonfronteerd worden met de vraag in hoe

verre we ons -als werk- of leefverband- moeten laten leiden door 

het oordeel van deskundigen en wanneer we zelf in het geweer moeten 

komen. Het antwoord op die vraag hangt mede af aan welke van de 

twee visies men de voorkeur geeft, de demokratisch getinte of de 

oligokratisch getinte. Voorstanders van de eerste visie zullen ge

neigd zijn wetenschapsvoorlichting vooràl te zien als instrument 

waarmee het mogelijk wordt kruciale kwesties boven water te krijgen 

en 'zo breed mogelijk' aan de orde te stellen. De mening van een 

breed skala van deskundigen is daarbij van fundamenteel belang, zo 

zullen zij zeggen, waarbij deskurrligheid ruim gelnterpreteerd kan 

worden. Elke deskundige kan vanuit zijn deskundigheid een legitieme 

bijdrage geven, doch zijn blik zal zeker niet alomvattend zijn. Het 

inschakelen van een breed skala, en van betrokkenen en geïnteres

seerden die vanuit hun eigen (praktijk- of levens-Jervaring des

kundig geacht kunnen worden en hun oordeel kunnen aandragen, zal 

worden bevorderd. Daarmee wordt dan tevens in de hand gewerkt dat 

kruciale informatie beschikbaar komt. 

Bij kruciale kwesties zoals die van het rekombinant DNA of die van 

de opslag van kernafval gaat het niet alleen om technische-weten

schappelijke gegevens, doch ook om het boven water krijgen van alle 

relevante gegevens, van afwijkende meningen, van alternatieven, van 
inzichten omtrent de gevolgen en de waardering van dü_• gevolgen, 

van lacunes in de wetgeving, van risico's etc. Zo een opzet heeft 

alleen kans van slagen als men de mix van radiale en tangentiale 
wetenschapsvoorlichting benut. 

We moeten vaak bepaalde risico's lopen, maar dat mag alleen als vol

daan wordt aan heel duidelijke voorwaarden met betrekking tot de 

informatie aan alle belanghebbenden en er sprake is van een reële 
demokratische besluitvorming (70), zo zal men volgens deze visie 

stellen. Het wetenschap-techniekschap zelf is daarbij tevens in het 

geding (zie 70). Het gaat, om in onze terminologie te blijven, niet 
enkel om de beeldvorming, doch ook om de doorbraak naar de (kollek
tieve) oordeels- en besluitvorming. De demokratische werkwijze is 
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daarbij het beste wat we kunnen bereiken, zo zal men in deze visie 

horen verdedigen. Wetenschapsvoorlichting in engere zin kan hierbij 

voorbereidend werkzaam zijn en zo als het ware aanvullende spel

regels kreëren door kruciale kwesties in het zich te brengen en be

spreekbaar te maken. De aanhangers van deze visie zullen dus voor

al het oog hebben op kruciale informatie (zie hoofdstuk 5, noot 17). 

Voorstanders van de tweede visie zullen daarentegen eerder geneigd 

zijn met een minder breed skala van deskundigen te werken en zullen 

in principe minder toegankelijk zijn voor de mening van betrokkenen 

of geïnteresseerden. Daardoor is er ook minder kans dat kruciale 

kwesti.es boven water komen en integraal aan de orde worden gesteld. 

Sprekend over wetenschapsvoorlichting zullen zij vooral denken aan 

•Information' en hoe deze op de beste manier te brengen aan goed 

geselekteerde doelgroepen. Zij zullen eerder de voorkeur geven aan 

radiale voorlichting, zo menen we, en meer op funktionele dan op 

principiële gronden aandacht hebben voor tangentiale voorlichtings

aktiviteiten (71). Zij zullen benadrukken dat besluiten anders te 

veel op onjuist inzicht zullen worden genomen en verdedigen dat de 

beste garantie op een juist besluit gelegen is in die besluitvor

ming waarbij het deskundigenoordeel zeer zwaar telt, zo niet de 

doorslag geeft (72). 

Uit het voorgaande volgt dat beide visies, die we om analytische 

redenen diametraal tegenover elkaar hebben geplaatst, tot verschil

lende koncepten over de rol van wetenschapsvoorlichting kunnen 

leiden. In de eerste visie vloeit die rol voort uit de in principe 

bij alle leden van het samenlevingsverband berustende eindverant

woordelijkheid voor besluit- en beleidsvorming. Spreekt men in 

dit verband over te bereiken doelgroepen dan zal· de neiging groot 

zijn om naar dit principe te verwijzen. Dat zal tevens het geval 

zijn als gevraagd wordt welke informatie dan gegeven moet worden. 

We gaven dat al aan. De voorlichtingstechnische moeilijkheid rijst 

dan dat we ons in het algemeen moeten beperken, willen we hoop 

hebben dat onze informatie overkomt. Er dient een keus gemaakt te 

worden waarbij die keus weer afhankelijk is van maatschappijbe

schouwing en waarde-oordelen. 
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Een andere moeilijkheid die gesignaleerd moet worden is de weer

barstigheid van vele kwestie, zodat de doelgroep die bereikt kan 

worden niet groot kan zijn en de al meer genoemde wet van Tichenor 

(hoofdstuk 2, paragraaf 3) in werking kan treden. Iets van de 

werking schemerde door bij de spuitbussenkwestie. In Nederland wa

ren het vooral de natuurwetenschappelijk geschoolden die de kwestie 

in het parlement ter sprake brachten. Het aanzien en de macht van 

hen kan daardoor wellicht vergroot zijn. 

Nu wezen we er al op dat ook aanhangers van de demokratische visie 

op funktionele gronden vaak bereid zijn om in de praktijk mee te 

werken aan 'ingeëngde implementaties'. Zij zullen zich bij het op

zetten van wetenschapsvoorlichting dus ook wel willen laten leiden 

door dergelijke voorlichtingskundige overwegingen, doch zullen erop 

staan dat er aan hun visie geen geweld wordt aangedaan. Principiële 

openbaarheid, openheid, het zo ongestoord mogelijk laten funktio

nèren van de media; alsmede 'inbreng' van zo veel mogelijk maat

schappelijke groeperingen, die met een ui tçreJr.r istalliseerde mening 

en overwogen oordeel kunnen komen, zullen voor hen belangrijke 

facetten zijn. Het in (70) genoemde forum zal in dit verband zeker 

wel hun instemming hebben. 

In de tweede visie zal die rol om principiële redenen anders liggen. 

Hier zal men vooral ook aandacht hebben voor de mening dat maar 

weinigen in staat zullen zijn om de gegeven informatie 'werkelijk 

te begrijpen' omdat men hierbij het oog zal hebben op de, nauw tegen 

de wetenschappelijke theorie- en modelvorming aanleunende, beeld

vorming, of, anders gezegd, op de gepopulariseerde relevante infor

matie (zie hoofdstuk 5, noot· 17). Zoals aangegeven zal men echter 

om funktionele redenen vaak bereid zijn om met voorstanders van de 

eerste visie een eind mee te gaan, zodat voorzien kan worden dat 

wetenschapsvoorlichting in engere zin gestalte zal krijgen onder in

vloed van de resultante van de geschetste twee drijvende demokrati

ser ingskrachten. 

Voor het goed laten funktioneren van wetenschapsvoorlichting is het 

van belang dat deze niet alleen kontakt heeft met het wetenschap

techniekschap, doch ook met de decisiegerichte gremia en met 

publieksgroepen, teneinde het voorlichtingsproces in gang te zetten. 
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Nu hebben wij in deze studie benadrukt wetenschapsvoorlichting op 

te vatten als hulp bij beeld-, oordeels-, besluit-, en beleids(om)

vorming. Op de achtergrond hiervan speelt een pragmatisch-konstitu

tioneel-demokratische visie in de hier aan Lammers ontleende termi

nologie. De geschetste cases tonen wetenschapsvoorlichting als een 

proces ontstaan in het spanningsveld tussen wetenschap-techniek

schap en samenleving, met de bedoeling het funktioneren van weten

schap en techniek in de samenleving te integreren en te korrigeren. 

In dit spanningsveld is wetenschapsvoorlichting een bemiddelings

proces waarbij radiale doelgroepen en tangentiale aktiegroepen 

elkaar aanvullen en versterken. Als aktoren treden zowel weten

schappers, voorlichters, journalisten, maatschappelijke gro.epe

ringen als individuele staatsburgers op. Zoveel mogelijk verschil

lende deskundigheid wordt opgeroepen en in stelling gebracht. Elke 

deskundigheid wordt geapprecieerd en getaxeerd; de grenzen ervan 

worden in het licht gesteld. Door deze verscheidenheid van aktoren 

komt de nodige verbinding tussen wetenschap-techniekschap en samen

leving tot stand (zie ook figuur 2.3). In zo een proces wordt dan 

een fundamentele maatschappelijke tegenstrijdigheid, waarbij we 

enerzijds superspecialisten genereren en anderzijds staatsburgers 

waarvan verlangd wordt dat deze maatschappelijk-politiek mondig 

zijn, enigzins 'opgelost'. Radiale en tangentiale wetenschaps

voorlichting zijn beide nodig om het integratief-korrigerende 

proces gestalte te geven. De basis ervoor kan gelegd worden op 

scholen en andere vormingsinstituten (hoofdstuk 3, paragraaf 7). 

Men mag tevens verwachten, en hopen, dat op deze wijze werkend zo 

goed mogelijk de kliënt-gerichtheid aan bod komt (het gaat om 

kruciale kwesties die alle 'organisatiegenoten' in principe aan

gaan) alsmede dat tegemoet wordt gekomen aan het probleem om alle 

kruciale informatie boven water te krijgen (de verscheidenheid aan 

aktoren staat daar borg voor). Wetenschapsvoorlichting op deze wijze 
gekoncipieerd en aanvaard is daarmee een onderdeel van publieke 

wetenschap en onderdeel van de maatschappelijke beeld-, oordeels-, 

besluit- en beleids(om)vormingsprocessen zoals wij die in onze 

gemeenschap voortdurend opnieuw gestalte proberen te geven zonder 

dat er aan vigerende demokratische procedures geweld wordt aange

daan. 
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We hebben in de gepresenteerde cases èn in deze nabeschouwing 

laten zien dat zowel het extern funktioneren van wetenschap en 

techniek als de voorlichting zelve in het geding zijn bij weten

schapsvoorlichting in engere zin. Het is echter goed te beseffen 

dat ook bij wetenschapsvoorlichting in ruimere zin bezien, de voor

lichting zelve ter diskussie kan staan en dat vragen opdoemen 

analoog aan de hierboven geschetste. Een tweetal voorbeelden moge 

dit illustreren. 

In een recente diskussie over voedingsvoorlichting in verband met 

hart- en vaatziekten verweet de hoogleraar F.L. Meijler de voor

lichters dat zij zonder enige terughoudendheid het Nederlandse pu

bliek hebben ondergesneeuwd met slagwoorden als "Hartstikke goed", 

"Hartstikke slecht" en "Binnenvetter". De.voorlichting over de 

relatie tussen voeding en de genoemde ziekten is daarbij over haar 

eigen benen gestruikeld, aldus Meijler !68b). Indien bij overigens 

volstrekt gezonde mensen bij een keuring een hoog normaal serum

cholesterol wordt gevonden, dan resulteert dit dikwijls in dieet

adviezen en voorschriften omtrent de leefgewoonten, alsof daarmee 

op voorspelbare wijze de gezondheid zou worden bevorderd en tot 

de levensverwachting van betrokkenen.zou worden bijgedragen. Men 

wordt zo eerder patiënt, maar of men langer blijft leven is de 

vraag, stelt Meijl.er, die daarmee met een beschuldigende vinger 

naar de voorlichters op dit gebied wijst. Aan deze diskussie ligt 

de wetenschappelijke moeilijkheid ten grondslag dat het bij de 

relatie tussen voeding .en de kans op hart- en vaatziekten in hoofd

zaak om vijf faktoren gaat. Te weten het totaal gebruik aan Joules, 

het percentage daarvan afkomstig uit vetten, de samenstelling van 

de gebruikte vetten (al dan niet meervoudig onverzadigde vetzuren) , 

het cholesterolgehalte van de voeding en het zoutgebruik. Bij elk 

van deze faktoren gaat het om de zekerheid dat er een relatie is 

tussen de faktor in kwestie en het geno.emde lijden è!n om de •sterk

te' van die relatie. Gezien de onzekerheden hierover pleit Meijler 

ervoor om bij voorlichting dan op z'n minst terughoudend te zijn 

en voldoende literatuurverwijzingen te geven aan de betreffende 

kliënten (73). Anders gezegd, hij stelt het intern funktioneren van 

de wetenschap (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3) ten voorbeeld aan de 

voorlichting. 
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De moeilijkheid voor de voorlichtingsinstantie, in casu de Neder

landse Hartstichting, is echter dat zij uit praktijkervaring weet 

dat het uiterst moeilijk is, zo niet onmogelijk, om huisartsen, 

die op het gebied van voeding ook geen specialisten zijn doch wel 

geleerd hebben een wetenschappelijke denkwijze te volgen, duidelijk 

te maken hoe het gesteld is met de vijf genoemde faktoren. Daar 

komt dan nog bij, zoals Dekker (68 a) opmerkt, dat het gaat om een 

buitengewoon omvangrijke literatuur met veel biochemische en epide

miologische problematiek en verwarrende aspekten uit de voedings

leer en de klinische literatuur. Dan zijn er nog zeer moeilijke 

konceptionele vraagstukken rond de causaliteit, en op basis van 

dat alles moet men dan besluiten tot aktie. Waarbij Dekker dan nog 

terecht signaleert dan geen aktie of besluit er ook een is. Men 

ziet nu in elk geval weinig heil in de door Meijler aanbevolen 

werkwijze. 

Vele gesignaleerde dilernrna~•s, zoals het varen op de koers van des

kundigen, het verkrijgen en waardèren van relevante gegevens, het 

niet 'werkelijk kunnen begrijpen' (noch door de voorlichters of 

potentiële voorlichters zoals artsen, noch door kliënten), de 

divergentie in wetenschappelijke opvattingen, het op elkaar botsen 

van wetenschappelijke informatie en ervaringen uit de voorlichtings

praktijk en het kliëntgericht werkzaam willen zijn voor de voor

lichter die vooral 'risikogroepen' zal willen bereiken die qua 

intellekt en attitude geenszins homogeen zijn, komen hier bij el

kaar op het hoofd van de voorlichtingsorganisatie. De onzekerheid 

van de voorlichtingsdienst en de verschillen in opvatting kunnen 

daarna afstralen op de kliënt, die daarmee in feit met dezelfde 

problematiek wordt gekonfronteerd indien hij tot besluitvorming wil 

komen. Hoewel de problematiek anders van aard is dan in het geval 

van wetenschapsvoorlichting in engere zin, waar voorlichting ên 

het extern funktioneren van wetenschap en techniek mede in het ge

ding zijn, zijn er dus ook duidelijke parallellen. Het is hier echter 

vooral de voorlichtingsorganisatie die de moeilijke taak heeft om 

roet een kleiner verscheidenheid aan aktoren een koers uit te zetten 

ten einde zijn gedrags-beïnvloedende doelstelling te kunnen 

effektueren, in het besef dat geen besluit ook een besluit is. 

Een tweede voorbeeld ontlenen we aan Kalshoven (74) die onder meer 
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laat zien hoe moeilijk het soms voor larrlbouwvoorlichters kan zijn 

om kliëntgericht te werken teneinde effektief met de kliënten te 

kunnen blijven kornmuniceren en tegelijkertijd voldoende geïnfor

meerd te blijven. Uit zijn in Suriname uitgevoerd onderzoek blijkt 

onder meer dat er een duidelijke komrnunikatiekloof bestaat tussen 

de voorlichters, die werkzaam zijn in een veldsituatie,met een 

uitgesproken ruraal en lokaal karakter (dus aan de zijde van de 

kliënt) en, met name, het landbouwproefstation. Deze kloof is voor 

een deel te verklaren uit de theoretisch gerichte opleiding van de 

orrlerzoeker en de praktische achtergrond van de voorlichters. 

De opstelling aan de zijde van de kliënten bracht nog een andere 

moeilijkheid met zich mee, te weten het verschil in verwachtings

patroon tussen kliënten en de centrale waaraan .de voorlichters 

dienen te rapporteren. Als voorbeeld noemt Kalshoven de benarde 

positie waarin een voorlichter verkeert als hij weet dat de boeren 

van zijn rayon behoefte hebben aan zaaipadi, terwijl hij van de 

centrale de opdracht heeft gekregen een bepaalde landbouwtelling 

uit te voeren. Hij staat dan voor het dilemma aan welke verwachting 

hij prioriteit moet geven. Uit eigenbelang zal de voorlichter ge
woonlijk de neiging hebben gevolg te geven aan de wens van de 

centrale, zo stelt Kalshoven, omdat dat zijn kans op promotie kan 

vergroten! 

Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met een drietal groe

pen die invloed uitoefenen op de doelbepaling van de voorlichting. 

Ten eerste diegenen die de voorlichting financieren. Is de voor

lichting niet in overeensternming met hun waarden en belangen dan 
zullen zij voorlichtingsaktiviteiten kunnen staken. In de tweede 

plaats de medewerkers aan de voorlichtingsorganisatie die alleen 

dan achter hun werk kunnen staan en kliënten daarmee van dienst 

kunnen zijn, als dit werkt strookt met hun belangen, inzichten en 

waarde-oordelen. Ten derde de kliënten die invloed hebben op de 

doelstelling door de vragen die ze stellen. Voorlichting in strijd 
met hun belangen en waarde-oordelen zullen zij niet aanvaarden. 

Hier kan het nuttig zijn een integrale visie te ontwikkelen op het 

voorlichtingsgebeuren, waarbij verschillende aktoren aan bod kun
nen komen en een konsensus en kcmpromis bereikt kan worden. 

Het lijkt erop dat men er bijvoorbeeld in Taiwan wêl in geslaagd 
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is om de landbouwvoorlichting zó te organiseren dat boeren, voor

lichters en onderzoekers, zowel op het terrein van de toegepaste 

wetenschappen als die op het terrein van de meer fundamentele, in 

voortdurende wisselwerking met elkaar staan. De aktoren leren van 

elkaars wensen en ervaringen. Men waardeert en aksepteert elkaar 

(75). Kruciaal blijft daarbij echter de kwestie in welke richting 

Taiwan zich wil en kan ontwikkelen en welke rol wetenschap en 

techniek daarbij moet spelen. Wetenschapsvoorlichting in engere zin 

zou daarbij een aanvulling kunnen geven op het hier geschetste 

facet van wetenschapsvoorlichting in ruimere zin, als althans de 

maatschappelijke kondities daarvoor aanwezig zijn en aanvullende 

spelregels gedoogd kunnen worden. 

Het Surinaamse voorbeeld toont dat praktisch-organisatorische over

wegingen van belang zijn indien we ons ideële metathese-koncept 

(hoofdstuk 3, paragraaf 6) willen effektueren. Men zal daarbij de 

gesignaleerde problemen moeten onderkennen en zonodig organisa

torische maatregelen moeten treffen. Wij hebben echter toch goede 

hoop dat een dergelijk koncept past in een 'multi-aktoren-strategie' 

zoals we die in deze nabeschouwing belicht hebben voor wetenschaps

voorlichting in engere zin. 

Tot slot nog het volgende. De drie voorbeelden die we ter sprake 

hebben gebracht zijn ongelijk van zwaarte, in die zin dat we de 

fysisch georiënteerde case over de proefboringen ten behoeve van 

het opslaan van radio-aktief afval minder uitgebreid behandeld 

hebben dan de twee chemisch georiënteerde kwesties. Een verant

woording is hier op zijn plaats. 

De kwestie van de proefboringen hebben we gebruikt als aanloop, 

als eerste ronde, om wetenschapsvoorlichting als hulp bij beeld-, 

oordeels-, besluit- en beleids(om)vorming te illustreren. Allerlei 

voetangels en klemmen komen daarbij in het zicht. Daarna hebben we 

twee andere kwesties verder uitgediept. Vanwaar nu deze opzet? 

Daar we vrij waren in de keuze van de te beschrijven cases, hebben 

we vooral die cases diepgaander behandeld die pasten bij onze 

chemisch-biologische achtergrond. Zoals we hebben aangegeven hebben 

kwesties waarover besluiten moeten worden genomen in het algemeen 

zeer vele ingangen. Mogelijke gevolgen voor het al dan niet aan 
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banden leggen van rekombinant-DNA-onderzoek kan men bijvoorbeeld 

bezien vanuit de molekulair-biologische, de medische, de ekono

mische, de juridische, de filosofische of de sociologische hoek. 

Brengt men polemologische overwegingen in het geding dan zou men 

kunnen nagaan in hoeverre de nieuwe techniek aanleiding zou kunnen 

geven tot nieuw biologisch wapentuig of in hoeverre de mogelijke 

gevolgen van een kernoorlog 'verzacht' zouden kunnen worden door 

het perspektief dat deze techniek biedt. Solitaire auteurs -en 

solitaire voorlichters- zouden encyklopedisten moeten zijn om in

zicht te kunnen geven in alle aspekten van een in het geding zijnde 

kwestie. Daar komt dan nog de reeds gesignaleerde moeilijkheid bij 

dat er vaak ook geen intern-wetenschappelijke konsensus bestaat 

over de interpretatie van meetgegevens en dat bovendien de waarde

ring van mogelijke gevolgen sterk uiteen kan lopen. Gezien de 

komplexiteit ontstaat dan vlug de neiging zich in zijn specialisme 

terug te trekken. Bij de keuze van de cases en de uitwerking er

van hebben we wat toegegeven aan die neiging, daarmee de dilemma's 

van de wetenschapsvoorlichting nog eens illustrerend. 
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recht hebben om zonder alle details te kennen hun 'ja' of 
'neen' te laten horen op het beleid zoals dat door politici 
aan hen wordt voorgelegd." 
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panellid H. Cohen, direkteur aan het Rijksinstituut voor de 
Volksgezondheid, aan Spit vroeg of er dan in zijn opzet geen 
fouten gemaakt konden worden. Spit antwoordde daarop dat je van 
je deskundigheid geen omheining mag maken. Je moet mensen de 
kans geven om mee te doen aan de besluitvorming zodat ze hun 
verantwoordelijkheid kunnen meebeleven. Dan pas kunnen we 
spreken van 'menswaardig' aldus Spit (eigen aantekeningen ge
maakt tijdens dit forum, N.W.). 

73. F.L. Meijler, "Genezen is beter 1an niet voorkomen", Voordracht 
voor de Stichting Bio-wetenschappen en Maatschappij, 20 
december 1977. 

74. G. Kalshoven, "Landbouwvoorlichting in Suriname", Intermediair, 
9 september 1977, p.25. 
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5 EEN METAMODEL VOOR WETENSCHAPSVOORLICHTING 

In dit afsluitende hoofdstuk wordt onze verkenning van verschillen

de aspekten van wetenschapsvoorlichting afgerond en wordt een rneta

model voor wetenschapsvoorlichting ontwikkeld waarin de in deze 

studie verkregen gegevens zijn samengevat. 

Eerst wordt daartoe nadere aandacht gegeven aan de al eerder ge

noemde twee 'wendingen' van wetenschap en techniek: de besloten en 

de publieke wetenschap. Te zamen leveren zij een tweepolig aggregaat 

dat een goede fundering vormt voor het te ontwikkelen metamodel. 

Vooral met het oog op wetenschapsvoorlichting in engere zin onder

scheiden we vanaf de Tweede Wereldoorlog een <lrietal fasen van 

wetenschap, techniek en voorlichting, die telkens ongeveer 10 jaar 

bestrijken. We karakteriseren deze fasen met termen waarvan twee 

al van oudere datum zijn: 'laissez faire', 'laissez innover' en 

'laissez organiser•. Een vierde fase, 'laissez consolider', wordt 

gepostuleerd. In deze fasen komen public approval of science en 
public relations for science (PA en PR), respektievelijk public 

understanding of science (PU, 'Information', beeld(om)vorming), en 

public involvement in science (PI, "Beratung" en "Aufklärung", 

oordeels- en besluit(om)vorming). achtereenvolgens tot ontwikkeling. 

!!et metamodel kan daarna gestalte krijgen. Het oir.vat vooral de 

periode van na de Tweede wereldoorlog, doch ook wel perioden daar

voor. TWee stadia (niet te verwarren met de eerder genoemde vier 
fasen) zijn te onderscheiden. 

In het eerste stadium is de vooral uit de toegepaste wetenschap 

voortkomende, en op de praktijk gerichte, wetenschapsvoorlichting 

(met name landbouwvoorlichting) manifest (1, p.398 noot 8). Ook de 

wetenschapsjournalistiek is in dit eerste stadium aanwezig, met 
zijn specifieke verantwoordelijkheid zoals die zich vanuit het jour

nalistieke métier heeft ontwikkeld als 'spiegel van tijd en samen
leving' (2, p.28 en 29). Wetenschapsvoorlichting in engere zin {in 

de vorm van 'Information') en wetenschaps-public-relations en 

-approval ontspruiten aan de besloten wetenschap; de voorlichting 

in engere zin strikt genomen, ook aan de langzaam ná de Tweede 

wereldoorlog op gang komende publieke wetenschap. 
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In het tweede stadium zien we hoe publieke wetenschap, met'als 

verschijningsvormen en facetten onder meer wetenschapsbeleid, het 

optreden van 'public interest scientists' (3, p.239) en he~ ontstaan 

van technology f orecasting maar vooral ook van technology ássessrnent, 

een stroomversnelling veroorzaakt. Wetenschapsvoorlichting raakt los 

van public relations, krijgt een breder draagvlak en evolueert naar 

'Beratung' en 'Aufklärung'. Radiale en tangentiale wetenschapsvoor

lichting kunnen worden onderscheiden en worden geaggregeerd met 

wetenschapswinkels (WW) en instituten voor maatschappelijk gericht 

onderzoek (IMCO's). Nieuwe vormen van meer op de praktijk gerichte 

voorlichting doemen op, bijvoorbeeld gezondheidsvoorlichting en 

milieuvoorlichting, die te zamen met de radiale en tangentiale 

wetenschapsvoorlichting in engere zin,. het ruime aggregaat 'weten

schapsvoorlichting' vormen. Wetenschapsjournalistiek floreert door 

de grotere aandacht voor publieke wetenschap, en vanuit de besloten 

wetenschap wordt naast voorlichting ook wetenschaps-public-relations 

bedreven, met name vanuit de meer toepassingsgerichte kant zoals 

die in het bedrijfsleven wordt beoefend. Wetenschapsjournalistiek 

en -public-relations zijn echter geen onderwerp van onze studie; 

zij worden volledig.heidshalve vermeld en geplaatst in het metarnodel. 

Het gegeven kader staat in wisselwerking met onderwijs, vorming en 

het algemene maatschappelijk-politieke voorlichtingsklimaat. 

De relatie met het behandelde uit de vorige hoofdstukken moge uit 

het volgende blijken. Publieke wetenschap ontwikkelt zich niet in 

een vakuum doch staat in relatie met maatschappelijk-politieke 

gebeurtenissen van waaruit onder meer de overheidsvoorlichting ont

stond en evolueerde. Dit algemene voorlichtingsklimaat heeft invloed 

op het ontstaan van wetenschapsvoorlichting in Nederland. Die in-

en doorwerking hebben we geschetst in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 

gingen we in op een omschrijving van wetenschapsvoorlichting, op 

typologieën, demarkaties en integraties. De gevonden omschrijving 

van wetenschapsvoorlichting werd in hoofdstuk 4 geïllustreerd en 

gedemonstreerd aan de hand van een aantal cases. We trokken daaruit 

nogmaals de konklusie dat wetenschapsvoorlichting niet ophoudt bij 

'Information', bij beeldvorming die nauw aansluit bij de besloten
wetenschappelijke modelvorming. Wetenschapsvoorlichting geeft tevens 
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hulp bij oordeels-, besluit- en beleidsvorming. 

Een aantal dilemma's werden in dat hoofdstuk zichtbaar. Zo zijn 

weinigen deskundig op het hele terrein dat door in het geding zijn

de wetenschappelijk-technische kwesties wordt bestreken. Besluiten 

moeten echter toch vaak worden genomen, ook al zijn wetenschappe

lijke inzichten vaak nog niet kompleet. Bovendien kunnen gevolgen 

die wél duidelijk zichtbaar zijn nog op verschillende manieren 

gewaardeerd worden. 

Wetenschapsvoorlichting kan binnen deze dilemma• s vanuit tenminste 

drie 'menselijke posities' opereren en op die posities inspelen. 

Het betreft de positie van de mens als individu en onderdaan, als 

deskundige op een bepaald gebied -dat ook raakvlakken met andere 

specialismen heeft- en de positie van de mens als staatsburger die 

de plicht en het recht heeft mee te doen aan (publiek-wetenschap

pelijke) besluitvormingsprocessen. Vooral ten behoeve van de laat

ste positie is een metathetische opstelling, zoals beschreven in 

hoofdstuk 3 van belang èn het beschikbaar hebben van een onaf

hankelijk instituut voor radiale wetenschapsvoorlichting dat als 

agora kan fungeren waar 'tangentiale gedingen' kunnen worden gevoerd. 

Wetenschapsvoorlichting op deze wijze -in engere zin- opgezet en 

bedreven, met zijn radiale en tangentiale aspekt, kan dienstig zijn 

om kwesties in het zicht te stellen en bespreekbaar te maken (als 

aangegeven in hoofdstuk 4, paragraaf 4), waarbij de radiale tak de 

kontinue onderstroom vertegenwoordigt en de tangentiale tak de 

pluriforme aktualisaties. Te zamen met de overige vormen van weten

schapsvoorlichting worden dan de genoemde drie posities vertegen

woordigd en is wetenschapsvoorlichting in ruimere zin een afspiege

ling van menselijke aktiviteiten in de (westerse) maatschappij. 

5.1 Nogmaals besloten en publieke wetensc~ 

Twee 'wendingen' van wetenschap zullen in deze paragraaf in hun 

historisch-maatschappelijke kontekst naast elkaar worden gesteld: 

de besloten wetenschap en de publieke wetenschap. Wortels van beide 

wendingen zijn terug te vinden in een ver verleden; de effektieve· 

ontwikkeling van de publieke wetenschap voltrok zich echter pas na 

de Tweede wereldoorlog. 

Eind 1500 refereerde de filosoof Francis Bacon, die als eerste 
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empirist een grote invloed heeft gehad op het natuurwetenschappelijk 

denken en de 'natuurwetenschappelijke attitude' (4, p.34; 5), in 

zijn onvoltooide werk "Nova Atlan'tis" al aan de publieke wetenschap

pers die het beleid in een nieuwe maatschappij in handen zouden 

nemen (6, p.357; 7, p.109). Anderzijds propageerde Bacon in zijn 

"Novum organum" dat (besloten) wetenschap, het nieuwe werktuig (en 

denktuig, N.W.), kon dienen om maatschappelijke doelen te bereiken 

zonder te interfereren met kerk en staat (6, p.357). Deze laatste 

gedachte vinden we terug in het streven van de besloten wetenschap 

naar een grote mate van autonomie, met name met betrekking tot het 

vaststellen van kriteria voor wetenschappelijkheid en objektiviteit 

en het" tot op zekere hoogte, afwijzen van beïnvloeding door belan

gengroepen. 

In 1663 riep de fysikus-ingenieur Robert Hooke, in zijn hoedanigheid 

van lid van de· toen net formeel opgericht Royal Society of London, 

zijn op zich slechts met de wetenschap bezig te houden en 

geen avances te maken naar andere gebieden, bijvoorbeeld naar de 

politiek. De 'ivoren-toren'-gedachte is manifest: het wetenschap

techniekschap dient zich afzijdig te houden van allerlei maatschap

pelijk-politieke kwesties (6, p.357). In zijn historische studie 

"The sciences were never at war" laat De Beer (8) opmerkelijke voor

beelden van ver doorgevoerde wetenschappelijke afzijdigheid van 

maatschappelijk-politieke kwesties zien. 

Besloten wetenschap, als hier geschetst, heeft met name betrekking 

op de meer 'fundamentele' kant ervan. De in de vorige eeuw naar het 

model van de Duitse Technische Hochschulen opgerichte technische 

universiteiten, volgen enerzijds de 'besloten traditie' (zie ook 

hoofdstuk 3, paragraaf 3), maar onderhouden anderzijds, via hun toe

gepaste karakter, bindingen met de maatschappij als totaliteit. Deze 

krijgt technische oplossingen voor gerezen problemen aangeboden. Ook 

in de landbouwsektor wordt veel toegepast onderzoek verricht dat via 

voorlichting en onderwijs verspreid wordt onder de boeren (1). 

Via twee wetenschappelijke revoluties en de industriële revolutie 

van de 19e eeuw ontwikkelt zich besloten wetenschap in fundamentele 

en toegepaste zin. 

Tijdens de eerste wetenschappelijke revolutie, die zich rond 1600 

voltrekt, ontwikkelen zich de moderne natuurwetenschappen, gelegiti-
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meerd door denkers als Francis Bacon die in zijn "Advancement of 
Learningu (1605) een v~r vooruitziend overzicht gaf (kompleet met 

luchtvaart, telekomnunikatie en een medische wetenschap die tal van 

ziekten onder de knie zou krijgen). Copernicus werpt het geocen
trische wereldbeeld omver, Kepler, Brahe en Galilei werken de nieuwe 
beelden verder uit. De wiskunde doet stormenderhand intrede in de 
natuurwetenschappen (9, p.229) en het 'meten-is-weten-paradigma' 
treedt, mede onder invloed van Descartes (stof wordt gékenmerkt 
door zijn uitgebreidheid en is daardoor wiskundig te karakteriseren) 
op de voorgrond. Wetenschap schept nieuwe techniek en nieuwe tech
niek schept nieuwe wetenschap. De wetenschap-technologie spiraal 
ontwikkelt zich hoe langer hoe verder. Rond 1800 worden wetenschap 
en techniek georganiseerd in fabrieken: de industriële revolutie 
van de 19e eeuw vindt plaats, 
Vanaf rond 1900 -en doorlopend tot op heden- ontwikkelen wetenschap 
en techniek zich in sneltreinvaart verder op de schouders van de 
wetenschappelijke reuzen Van onze tijd. Verrassend~ doorbraken op 
wetenschappelijk en op technisch gebied vinden plaats: de door Bacon 
al rond 1600 geschetste maatschappij wordt werkelijkheid met de 
komst van de luchtvaart, de ruimtevaart, telekomnurtikatie, vaccinatie 

en penicillinesatie: de tweede wetenschappelijke· revolutie vindt 
zijn beslag. 

Een indikatie voor een kentering, die we de derde wetenschappelijke 
revolutie zouden kunnen noemen, of wel het eerste begin van het ont

staan van een publieke wetenschap, vinden we ten ti.jde van de Eerste 
wereldoorlog (de 'oorlog der chemici') waarin het internationale· 
gezelschap van wetenschappelijke onderzoekers, 'the invisible 
college' (9, p.457; 10, p.90} met zijn veelal per vakgebied georga
niseerde sociale en koill!lunikatieve strukturen (10, p.90; 11, p.111), 
ruw uit elkaar werd gescheurd. Nationale stellingname vond plaats 
(6, p.358). 

Vrij kort daarop herhaalde zich de historie in verhevigde mate tij
dens de TWeede wereldoorlog (de 'oorlog der fysici'). De naar Enge
land uitgeweken Niels Bohr kon zijn geallieerde kollega's zo ver 

krijgen dat ze zijn ongerustheid over de mogelijke ontwikkeling van 
kernwapens door Duitsland begonnen te delen (6, p.362). Dit publiek
wetenschappelijke 'Bohreffekt' heeft zeker z'n steentje bijgedragen 
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tot de start van het Manhattan-projekt, waarbij in een gigantisch 

wetenschappelijk-technische en financiële inspanning getoond werd 
hoe georganiseerde wetenschap en techniek zich aan waardegeladen 

maatschappelijke doelen (het neerslaan van de vijand) kon konforme

ren en bij kon dragen deze doelen te realiseren. Het 'invisible 

college' van kernfysici bleef weliswaar in die tijd onzichtbaar 
vaar het grote publiek, doch werd als kollektief duidelijk 

belli.gerent en trad daarmee uit zijn ivoren toren (12). 

De politiek-maatschappelijke mogelijkheden van wetenschap en tech
niek op politiek afzienbare termijn, werden via het Manhattan

projekt duidelijk in het zicht gesteld. Het tijdperk 'beyond the 

ivory tower' (hoofdstuk 1, lit.3) kon definitief een aanvang nemen. 

De publieke wetenschap kon zijn ontwikkeling starten in al zijn ver

schijningsvormen en facetten zoals: wetenschapsbeleid (i.e. beleid 
ten behoeve van de wetenschap en beleid door middel van wetenschap 
(13a, p.46; l3b}, technology forecasting, technology assessment en de 

ontwikkeling van het markttrek-koncept (market pull, of ook wel need 

pull, society pull) in het verlengde van de technologiedruk-gedachte 

(technology push, of ook science push), radiale en tangentiale 

wetenschapsvoorlichting, tangentiale aktiegroepen, etcetera. De ge
beurtenissen vanaf de Tweede wereldoorlog zouden we, met het oog op 

wetenschapsvoorlichting (vooral in engere zin), in een drietal fasen 
van telkens ongeveer 10 jaar wiLlen rangschikken. Spekulatief willen 

we daarna een vierde fase postuleren. We karakteriseren deze fasen 

met deels oude termenn 'laissez faire', 'laissez innover', 'laissez 

organiser' en 'laissez consolider'. 

5.2 Laissez faire 

Ben eerste fase die we zouden willen onderscheiden speelt zich af 
vanaf het einde van de Tweede wereldoorlog tot najaar 1957. We noe

men hem de laissez-faire-fase omdat deze periode vooral gekenmerkt 

werd door een euforie (13a,p.51) , een houding van 'alles kan als we 
de wetenschap maar kansen geven' en een groot publiek vertrouwen.in 

de wetenschap als motor voor welvaart (14, p.39; 15, p.14). De te 

bereiken doelen waren duidelijk: het ging om de na-oorlogse weder
opbouw en uitbouw (men denke bijvoorbeeld aan het gigantische Delta
plan dat in deze periode gekoncipieerd werd) en, wat later, vooral 
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ook om strategisch-militaire koude-oorlogsdoelen en het verkrijgen 
van nationaal prestige. Een nieuwe 'elite', die van de science 

advisors, begon met name in de Verenigde Staten grote invloed te 
krijgen. De adviseurs werden vooral gerekruteerd uit kringen die 
eertijds aktief waren geweest bij het ~..anhattan-projekt (13a, p.51) 
Kenmerkte deze periode zich aan de ene kant door een groot optimis
me, aan de andere kant werden door een aktieve (wetenschappelijke) 
minderheid ( 16, p. 66) aanzetten gegeven om tot een kritische her
waardering van wetenschappelijke en technische ontwikkelingen te 
komen· en om de relaties van deze ontwikkel.ingen met het maatschap
pelijk gebeuren te leggen. Het begrip technology assessment zou 
echter pas aan het einde van de jaren zestig geboren worden. Karak
teristieke gebeurtenissen in dit verband zijn het ontstaan van het 
Bulletin of the Atomie Scientists, de oprichting van de Federation 
of American Scientists, die zich aan het einde van de jaren zestig 
tot een sterk op het publiek gericht onafhankelijk radiàal exper
tise- en voorlichtingsinstituut ontwikkelde (3, p.262), en de 
oprichting van de, links georiënteerde, World Federation of 
5Pientific Kerkers, waarin onder meer F. Joliot-Curie en J.D. 
Bernal (een van de eersten die al v66r de Tweede wereldoorlog in 

'publiek-wetenschappelijke-zin' publiceerde, zie 13a, p.48) een be
langrijke rol speelden. De boventoon werd echter voora.l door de 
'waardering', en niet zo zeer door de vraagtekens zettende 'her
waardering', gevoerd. Met het lanceren van de eerste Sputnik door 
de Russen in oktober 1957 kwam een einde aan deze eerste periode 
van ongeveer tien jaar en begon een nieuwe fase waarin andere 
aksenten werden gelegd. 

Voor de wetenschapsvoorlichting is deze eerste fase op t~~e ver
schillende manieren van belang. In het begin van deze periode zijn 
het wetenschappers die aan de ene kant.via een goevernementeel 
adviseurschap de overheid van dienst zijn en aan de andere kant via 
sterk wetenschappelijk georiënteerde tijdschriften informatie aan 
hun vakgenoten en geïnteresseerde wetenschappers uit andere vak
gebieden verschaffen. De voorlichtingsstroom is sterk gericht op 
een smalle doelgroep: op de overheid en op het wetenschap-techniek
schap. Het aksent ligt in beide gevallen echter duidelijk 'maat-



186 

schappij-gericht' en is daarmee publiek-wetenschappelijk van aard 

geworden. Men zou de voorlichtingsstroom ook op een nog wat andere 

wijze kunnen typeren. Het gaat om informatie die enerzijds van be

lang is voor deskundigen (goevernementsambtenaren, de président van 

de VS, ingenieurs van rijkswaterstaat, belangstellende natuurweten

schappers) maar anderzijds ook voor demokratische staatsburgers. 

Adviezen van de wetenschappelijke adviseurs kunnen immers uitmonden 

in overheidsbesluiten om steun te verlenen of te onthouden aan be

paalde wetenschappelijke en/of technische projekten; beschouwingen 

over de invloed van wetenschap en techniek op de samenleving raken 

de staatsburger (17). Aan de staatsburger in het algemeen werd 

echter nog weinig voorlichtende aandacht besteed. 

Het einde van déze periode, gemarkeerd door het lanceren van de 

eerste Russische kunstmaan, bracht niet alleen de publieke weten

schap (in termen van wetenschapsbeleid} in een stroomversnelling 

(13a, p.49;13 b) doch daarmee oot: het denken over wetenschapsvoor

lichting (18). Na de eerste schrik teweeg gebracht door de Sputnik

lancering werden bijvoorbeeld in de Verenigde Staten alle hens aan 

dek geroepen om de natuur- en ingenieurswetenschappen te pousseren. 

De in 1950 opgerichte National Science Foundation, beheerder van 

een nationale geldstroom voor zuiver en toegepast natuurwetenschap

pelijk onderzoek in de VS, startte in 1960 met een Public Under

standing of Science (PUOS) programma waarbij het vooral ging om 

public relations (PR) for science en public approval (PA) of science 

(zie ook 25). Het is opvallend -doch een direkte relatie met het 

Sputnik-fenomeen hebben we niet kunnen vinden- dat 1957 ook het jaar 

was dat in Nederland de eerste aandacht gegeven werd aan weten

schapsvoorlichting (in de zin van PR en PA) door het uitkomen van 

het rapport Bender dat we in hoofdstuk 2, paragraaf 3, ter sprake 

brachten. Kortom, het einde van de laissez-faire-periode kenmerkt 

zich door een wat grotere aandacht voor wetenschapsvoorlichting 

(maar in een nog wat oneigenlijke zin) aan een groter publiek, aan 

staatsburgers. 

5.3 Laissez innover 

In een tweede fase, die van het laissez-innover, ongeveer van 19~7 

tot 1967, blijft de optimistische boventoon uit de eerste fase wel-
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iswaar bestaan, doch verschuift de aandacht meer en meer naar het 
bereiken van ekonomische doelen (14, p.391 13, p.52 en 53). In tal 
van landen werd het 'instituut' van wetenschapsadviseur uitgebreid 
en verstevigd (19, p.196; 3, p.2891 13a,p.50) en werd systematisch 
aandacht .besteed aan het verschijnsel van publieke wetenschap als 
zodanig. Om dit verschijnsel te l:!estuderen, teneirrle profijt te 
trekken van de studieresultaten, werden goevernementele en univer
sitaire research-eenheden in het leven geroepen zoals de Rand 
Corporation, de Columbia University Council for Atomie Studies en 
het Harvard Program on Technology and Society. Een aantal 
technology-forecastirig-technieken werd ontwikkeld zoals de Delphi

techniek,. de trendanalyse, de scenariomethode en de cross~impact
analyse (20, p.221 1, p.427) waarmee de greep op de innovatie-keten 
verstevigd. zou kunnen .worden en de technologiedruk beter.tot zijn 
recht .zou kunnen komen. 
Op dit punt is het wellicht nuttig om een kort intermezzo in te 
lassen waarin de zo juist genoemde innovatieketen kan worden bespro
ken. Enige hierop betrekking hebbende begrippen zullen we namelijk 

nodig hebben. 
In het algemeen wordt innovatie beschouwd als een proces dat loopt 
van ontdekking en uitvinding tot het praktische gebruik van de 

vinding (21, p.1981 22, p.5631 .23, p.79). Aan het ene einde van de 
innovatieketen bevinden zich dan wetenschap en techniek, en aan het 
andere einde van de lijn bevindt zich de markt. Tussen deze twee 
uitersten, die als 'innovatie-generator' dienst kunnen doen en dan 
technologiedruk respektievelijk markttrek genoemd kunnen worden, 
bevinden zich ontwikkeling, produktie en marketing. De verschillen
de schakels in de keten zijn idealiter via terugkoppelingen en voor
waartskoppelingen aan elkaar gerelateerd. 
Hoewel in de laissez-innover-f ase vooral met de technologiedruk
gedachte werd gespeeld, was het natuurlijk wel duidelijk dat een 
ongebreidelde technologiedruk katostrofaal voor de producent zou 
kunnen zijn. Hij zou mèt zijn 'gebakken peren', in de vorm van pro
dukten en diensten, kunnen blijven zitten. Technology forecasting 

(TF) zou nu kunnen helpen om dîe technologie-drukpunten te implemen
teren die kans van slagen op de markt zouden hebben. Daarbij zouden 
ook kwesties als de beschikbaarheid van kapitaal, de fiskale poli-
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tiek, het onderwijsnivo, de wijze van management en de relaties met 

de vakbonden en dergelijke niet-technische faktoren in beschouwing 

moeten worden genomen (24; 14, p.42). Ook het vraagstuk van de over

dracht van technologische kennis kwam aan het einde van deze fase 

aan de orde. 

Primack en Van Hippel laten aan de hand van cases, die zich in de 

Verenigde Staten hebben afgespeeld, zien dat het in de~e fase ook 

duidelijk wordt hoe onmachtig het wetenschap-techniekschap vertegen

woordigd door de science advisors, wel kan zijn. De door hen be

schreven case van het supersone transport (SST) toont bijvoorbeeld 

hoe wetenschappelijke adviezen door de regering van Nixon onder 

tafel worden gewerkt, feiten over de geweldige geluidsoverlast die 

het SST zou kunnen veroorzaken worden verdraaid en het SST-projekt 

om prestige-redenen (''de Russen zijn al veel verder") wordt doorge

zet totdat een krachtige tegenbeweging, in de vorm van 'public 

interest scientists' pas in een vólgende fase een halt aan het SST

projekt toeroept (3, p.17 tot en met 21). 

Wat de herwaarderings-beweging betreft ontstaat in deze fase onder 

meer de internationaal opererende Pugwash-beweging (het Nederlandse 

Pugwash Komitee werd in 1959 opgericht), een aantal polemologische 

instituten zoals dat aan de rijksuniversiteit van Groningen (1962) 

en het Stockholm International Peace Research Institute (1966), 

terwijl aan het einde van deze fase het eerste Russell-tribunaal 

werd gehouden om de (chemisch, biologisch en elektronisch gevoer

de) oorlog in Vietnam aan de orde te stellen. 

Bezien we deze fase van publieke wetenschap in het licht van de 

zich ontwikkelende wetenschapsvoorlichting, dan moeten we konsta

teren dat de public relations en public approval trend uit de vorige 

fase zich weliswaar eerst nog doorzet, maar geleidelijk aan ook het 

idee van public understanding ('Information' aanleunend tegen de 

wetenschappelijke modelvorming, buitenschoolse wetenschappelijke 

vorming) begint op te komen. In noot (25} hebben we een aantal ge

gevens hierover bijeengebracht. Het lijkt erop dat deze aandachts

verschuiving van PR en PA naar PU (public understanding) mede te 

maken heeft met de ekonomische notie dat een in wetenschap en tech-
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niek bedreven jonge generatie zich adekwaat kan inzetten voor het 

bereiken van welvaartsdoelen. 
In deze periode vinden voorts gebeurtenissen plaats die de onmacht 
van het wetenschap-techniekschap in het licht stellen en die in 
de volgende fase aanleiding zullen geven tot het ontstaan van 
tangentiale voorlichtings- en aktiegroepen. Het voorspel daartoe 

wordt al ingezet door het eerste Russell-tribunaal. 

5.4 

De derde fase die we zouden willen onderscheiden, de laissez
organiser-fase van ongeveer 1967-1977, wordt gekenmerkt door een 

zeer grote aandacht voor de maatschappelijke mogelijkheden, onmoge
lijkheden en gevolgen van wetenschap en techniek. In plaats van over 
groei wordt nagedacht over de grenzen aan de groei -het eerste rap
port aan de Club van Rome verrichtte baanbrekend werk- en selektieve 

groei. Ekonomen proberen greep te krijgen op welzijnsindikatoren 
door de 'nieuwe schaarste', zoals het schone milieu, in hun bereke
ningen te betrekken (26). Het gaat dan niet alleen meer over 
'maximalisatie-indikatoren•, zoals BNP en marktaandeel, doch ook 

over 'öptimalisatie-indikatoren' die een maat kunnen zijn voor de 
maatschappelijke funktievervulling (27). In vele landen wordt een 
minister belast met wetenschapsbeleid. (In een Appendix hebben we 
enige mogelijkheden voor wetenschapsvoorlichting aangegeven die de 
in Nederland voorgesteld onderzoeksbeleid-struktuur biedt). 

In het verlengde van de technologiedruk-gedachte wordt ook grote 
aandacht besteed aan het idee van de markttrek (22; 20, p.91; 21, 
p.205). Het besef dringt door dat ongebreidelde markttrek, evenals 
een te ver doorgevoerde technologiedruk, funeste gevolgen kan heb
ben. Uit steeds grotere aandrang op konsumenten, die weer gevoed 
kan worden door technologiedruk, kunnen ongewenste situaties ont
staan doordat de neveneffekten, zoals het uitputten van grondstoffen, 
het vervuilen van het milieu en het vergroten van de kloof tussen 
arm en rijk, niet meer akseptabel zijn. Een appèl op een andere 

levensstijl van konsumenten wordt in deze periode vanuit tal van 
bewegingen gestart en vanuit de markt ontstaat een trek naar schone 
technieken en naar produkten die 'optimaal' zijn. 
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Als onderdeel van en als respons op deze markttrek ontstaat 
technology assessment, door Wissema vertaald met aspektenor:derzoek 

(20) doch waarvoor wij liever de term wetenschap-en-techniek(her)

waardering of technologie(her)waardering (om aan te sluiten bij de 

Engelse term) zouden willen gebruiken, omdat het niet slechts gaat 

om het karakteriseren, beoordelen en optimaliseren van recht-toe
recht-aan objektieve wetenschappelijk-technische gegevens, doch ook 

om "a politica! process involving evaluation of the social 

desirability or undesirability of specific technologies" (1, p.429). 

Er zijn dus duidelijk subjektieve waarde-oordelen in het geding, 

zodat we liever over (her)waardering spreken. Waardering als het 

gaat om technology assessment (TA) v66rdat een nieuwe techniek 
(technologie, ·"praktische kennis die gebruikt wordt om aktiviteiten 

te verrichten die de natuurlijke en sociale omgeving van de mens 

veranderen" volgens de International Society of Technology Assess

ment) wordt toegepast; herwaardering als nieuwe wetenschappelijke 

feiten aan het licht komen en herbezinning nodig blijkt. Voorbeel

den van technologie-herwaardering vinden we bijvoorbeeld bij de in 

hoofdstuk 4 besproken spuitbussenkwestie en bij de besluitvorming 
rond het SST-projekt. In het laatste geval ging de oorspronkelijke 
besluitvorming 'dm' toen bleek dat er niet slechts geluidsoverlast 

te duchten viel doch ook afbraak van de ozonlaag (3, p.22). 

Daar technology assessment naar onze mening vrij rechtstreeks met 

wetenschapsvoorlichting gerelateerd is, willen we er nog wat nader 

op ingaan. 
In het voorgaande hebben we heel sunmier enige aspekten van het 

klimaat geschetst van waaruit technology assessment geboren kon 
worden: een klimaat van twijfel aan de groeifilosofie, tegenstel

lingen tussen machtsblokken, tussen arm en rijk, het sterk opkomen 

van 'alternatieve bewegingen' waarvan sommige ideeën ingang vinden 

in bredere lagen van de bevolking. Zo beschouwd ligt technology 

assessment in het verlengde van een lange ontwikkeling van weten

schap en techniek, doch tegelijkertijd is er sprake van een sterke 

attitudeverandering die in het geding is, zodat men ook van een 

trendbreuk zou kunnen spreken, "een terugbuiging van de lijn door 

een herwaardering van de voorafgaande periode" (28, p.387). Bekijkt 
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men technology assessment vanuit het innovatieproces, met aan het 

ene einde research, ontwikkeling en technologiedruk en aan het 

andere einde de markt en de markttrek, dan ligt technology assess

ment vrij letterlijk in het verlengde van technology forecasting 

die immers vanuit de technologiedrukte koncipiëren is. De twijfel 

komt voort uit de 'veranderende levensstijl van de markt', doch men 

kan tegelijkertijd konstateren dat de twijfel en kritiek die in

herent zijn aan de wetenschappelijke methode getransponeerd zijn 

naar de technologische ontwikkeling. 

De dialektiek en dynamiek van innovatieprocessen, teweeg gebracht 

door ·het spanningsveld tussen technologiedruk en markttrek, weer

spiegelt zich nu 1n technology assessment die ·gevoed wordt uit de

zelfde twee polen: wat technisch-wetenschappelijk mogelijk is en 

wat maatschappelijk wenselijk is. Op de keper beschouwd gaat deze 

gedachte terug op die van Francis Bacon die de wetenschap inuners 

legitimeerde door te verwijzen naar de maatschappelijke mogelijk
heden (de markt): geen wetenschap zonder markt, geen technologie

druk zonder markttrek zouden we kunnen zeggen. 

We komen nu op de bedoelde relaties tussen technology assessment 

en wetenschapsvoorlichting en noteren daartoe een aantal gedachten 

van onderzoekers die zich met technology assessment hebben bezig 

gehouden. Wissema spreekt de verwachting uit dat TA de mogelijkheid 

van technologische beleidsvoering door de overheid opent en, door 

de aard van de beschikbaar komende informatie, parlementaire bij
sturing en kontrole kan vergroten (publieke wetenschap, N.W.). Door 

het bekend worden van de eventuele maatschappelijke konsekwenties, 

aldus Wissema, hoopt men het publiek meer bij het bestuur te be

trekken. Bij dit alles, aldus nog steeds Wissema, spelen drie 

grondverwachtingen een rol, namelijk dat TA-studies openbaar zullen 

zijn, dat ze wetenschappelijk neutraal zullen zijn (gezien het feit 

dat er echter ook sprake is van een politiek proces, zoals we zagen, 

valt te betwijfelen of deze verwachting in vervulling zal gaan, N.W.) 

en dat de bevolking betrokken wil zijn of behoort te zijn bij be

slissingen ten aanzien van nieuwe technologieën (20, p.39). Citerend 

uit een rapport over TA dat in 1969 in opdracht van de National 
Academy of Engineering in de VS werd uitgebracht, merkt Wissema op 

(20, p.47) dat TA publiek en overheid vertrouwd kan maken met het 
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effekt op korte en lange termijn van de diverse mogelijke oplos

singen voor huidige problemen. Aspektenonderzoek is binnen de 

Amerikaanse overheid ontstaan en wel als gereedschap ten behoeve 

van de openbare menings- en besluitvorming, aldus tenslotte nog 

eens Wissema (20, p.158) 

Nelkin (1, p.429) benadrukt het politieke besluitvormingsproces 

en wijst erop dat er stenunen opgaan dat er naast assessment ook 

counter assessment zou moeten plaats vinden. Ook Wissema wijst op 

die mogelijkheid (20, p.42) waarbij hij de 'neutraliteitsgedachte' 

weer wat relativeert. 

Kwee (28, p.388) relateert technology assessment aan het inbrengen 

van onder meer verwachtingen, belangen, waardebepalingen, in het 

proces van afweging, taxatie, beoordeling, beeldvorming, menings

vorming, besluitvorming en beleidsvorming betreffende techriisch

wetenschappelijke kwesties. 

Uit deze notities moge het duidelijk zijn dat TA gericht is op het 

doorzichtig maken van wetenschap èn techniek, onderdeel is van 

publieke wetenschap, relevant is voor wetenschapsvoorlichting en 

bijdragen kan leveren tot deze voorlichting. 

Beschouwt men, met Nelkin (1, p.429), technology assessment als 

"a political process involving evaluation of the social desirability 

of specific technologies" dan kan (moet) voorlichting in de metathe

tische opvatting (zie hoofdstuk 3, paragraaf 6) echter ook bijdra

gen aan TA leveren. Daarbij zouden we nog willen stellen dat een 

gemeenschap die rijp is voor technology assessment, ook rijp zal 

zijn voor wetenschapsvoorlichting in metathetische zin. Technology 

assessment en wetenschapsvoorlichting grijpen dan in elkaar. 

Tot slot nog een opmerking in de marge van technology assessment. 

Bij het bespreken van de beperkingen van technology assessment haalt 

Kwee (28, p.389) Freeman aan die stelt dat TA "is too slow in 

response to technological advance and too unbalanced in approach ••• " 

Wij zouden daar het volgende tegenin willen brengen. Technology 

assessment is mede voortgekomen uit een attitudeverandering, maar 

kan ook bijdragen leveren aan het vormen van een nieuwe attitude 

ten opzichte van wetenschap, techniek en maatschappij. Op die wijze 

kan TA de waardering voor het begrip 'advance', dat Freeman noemt, 

beïnvloeden. Een verschoond produktieproces is dan bijvoorbeeld 
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een typische 'advance' die, via TA, die implementatie en erkenning 
(waarde) krijgt. TA, aldus bezien, is dan niet te langzaam, doch 

loopt v66r op technological advance en beïnvloedt deze. Een aardig 

voorbeeld van het denken in deze richting van 'advance' is te 

vinden in het door het Concernburo Milieu en Energie van Philips 

in januari 1978 uitgegeven boekje "Tuned to the environment", waar

in aan de hand van het produktieproces van kleuren-TV'S getoond 

wordt hoe men er in de loop van een paar jaar in geslaagd is voor

uitgang te boeken op het gebied van schone produktieprocessen, door 

gericht aandacht te besteden aan TA, inklusief het bevorderen van 

een 'goede attitude'. 

De herwaarderingsbeweging die we in de vorige twee fasen gestalte 

zagen krijgen, zet in deze derde periode met veel êlan door. Zo 

wordt in de VS in 1970. de 'public battle of SST' gevoerd, een ty

pisch staaltje van technologie-herwaardering nadat nieuwe onder

zoekingen hebben duidelijk gemaakt dat supersoon transport een ge

vaar voor de ozonlaag kan inhouden. De herwaarderingsbeweging wint 
die slag (3, p.26). Rond diezelfde tijd wordt de Amerikaanse over

heid publiekelijk gekritiseerd vanwege zijn programma voor che

mische en biologische oorlogsvoering. Dat leidde tot een beleids

ombuiging (3, p.148). Na persoonlijke akties van de zoöloog Pfeiffer 

maakte de American Association for the Advancement of Science (AAAS) 

in deze periode een onderzoek naar het gebruik van ontbladerings
middelen en de gevolgen daarvan in Vietnam mogelijk (3, p.157). 
Kortom, de Public Interest Science, zoals Primack en von Hippel 

het noemen, komt in beweging en in aanzien met instituten als het 

Center for Science in the Public Interest (CSPI) en het -al in de 

vorige fase opgerichte- Scientists' Institute for Public Information 

(SIPI) • De National Science Foundation bracht in deze periodè het 

POOS-programma (zie dit hoofdstuk, paragraaf 2) onder in een Office 

of Science and Society (OSS) dat tevens nog twee andere programma's 

onder zijn hoede kreeg. Ten eerste het EVIST-program (Ethics and 

Values in Science and Technology) dat gericht is op het analyseren 

en bespreekbaar maken van ethische en maatschappelijke dilem:na's 

ontstaan in en door natuurwetenschappelijk en technisch onderzoek 

en toepassingen daarvan. Ten tweede het SFC-progr~m (Science for 



194 

Citizens). In het budgetjaar 1978 kreeg dit laatstgenoemde pro
grall11lla een bredere opzet. In 1977 was het toegespitst op inspan

ningen die het publiek beter vertrouwd zouden doen worden met 

natuurwetenschap, techniek en de invloed ervan op politiek-maat

schappelijke kwesties ("public policy issues" l . Onderzoekers, stu

denten en professionele organisaties konden in dit verband subsidies 

krijgen voor projekten die in de richting van dit doel werkten. In 

1978 verschoof het doel en werd het gericht op het ver~rouwd maken 

van het publiek met maatschappelijk-politieke kwesties waarbij 
natuurwetenschap en techniek een rol spelen. Financiële steun voor 

onderzoekers en studenten die publiek-wetenschappelijk werkzaam 

willen zijn wordt mogelijk gemaakt. Bovendien kunnen nu ook non

profit-organisaties, burgers ("citizens") en "bonafide interest 

groups" subsidie krijgen voor het vergaren van expertise teneinde 

beter zicht te krijgen op politiek-maatschappelijke kwesties als 

hier bedoeld. Anders gezegd: het programma kreeg een 'tangentiaal 
aksent' (30 al. Bespreking van de.Amerikaanse instituten voor public 

interest science zijn onder meer te vinden in (3, p.249 en in 30 b). 

Wat in de gebeurtenissen rond 'herwaarderingsakties' opvalt is dat 

het vaak volhardende enkelingen zijn, meestal onderzoekers, <lie 
'in de publieke arena treden', hetzij als publieksadviseur, hetzij 
als adviseur van regering of volksvertegenwoordiging, die de zaak 

aanzwengelen. Men zou kunnen spreken van het 'Brokerhof-model' 

(zie hoofdstuk 4, paragraaf 2). Op het moment dat deze enkelingen 

wat steun krijgen, niet meer geheel alleen staan, kan de macht van 
een dominante groep 'tegenstanders' blijkbaar worden gebroken en 

kunnen 'zware beleidsbeslissingen' worden omgebogen in een andere 

richting. Dit verschijnsel is overigens ook wel bekend uit labora

toriumexperimenten van Asch (41) die duidelijk aantoonde dat er 

-althans in een laboratoriumklimaa.t- een 'fundamental psychological 

difference' bestaat tussen de toestand waarbij een enkeling tegen
over een overmacht staat en de toestand waarbij de enkeling een 
'minimum of human support' heeft. Reeds met een klein groepje ge

lijkgestemden is het mogelijk om respekt van een dominante meerder
heid met afwijkende opvattingen te verkrijgen, aldus de experimenten 

van Asch. Zonder die steun geeft de enkeling blijkbaar vlug toe, 

aan de heersende meerderheidsopvatting. 
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In 1970 gaat d.e Club van Rome van start, die met zijn eerste rap

port het denken in termen van optimalisatie sterk bevorderde. In 
1972 organiseert IFIAS (International Federation of Institutes for 

Advanc.ed Study) een programma met een groot aantal 'transdiscipli
naire en transnationale workshops' (31); intermediate en appropriate 
technology komen in de belangstelling. 

In Nederland wordt de Bond van Wetenschappelijke Arbeiders (BWA) 
in 1968 opgericht. In het vorige hoofdstuk brachten we de aktivi
teigen van deze bond met betrekking tot de rekombinant-DNA-kwestie 
ter sprake. Public-interest-science-aktiviteiten (PIS) worden opge
zet en gaan deels van start zoals wetenschapswinkels (WW) en Insti

tuten voor Maatschappelijk Gericht Onderzoek (IMGO) (32, 33, 34). 
In hun organisatorische opzet leunen de wetenschapswinkels daarbij 
dicht tegen het universitaire gebeuren aan waardoor ze een wat 
radialer karakter hebben dan de IMGO's die door ex-minister Trip 
bezien werden in het kader van het tangentiaal georiënteerde rapport 
Boeker dat we in hoofdstuk 2, paragraaf 4, uitvoerig bespraken (34, 
p.20). De meer radiale konceptie van de wetenschapswinkels bleek 
bijvoorbeeld onlangs nog uit een advertentie van de rijksuniversi
teit Groningen die een vakature had voor een wetenschapsvoorlichter 
die ook "het behartigen van de voorlichtingsaspecten in het werk 

van de op te richten universitaire wetenschapswinkel" voor zijn 
rekening zou moeten nemen (35; in hoofdstuk 4, paragraaf 1, wezen 
we op het belang van deze ontwikkeling) • Recentelijk heeft Boeker 
(36) een overzicht gegeven van PIS-aktiviteiten in Nederland. 

De wetenschapsvoorlichting, ingebed in deze beweging van publieke 
wetenschap, krijgt gestalte in de vorm van radiale en tangentiale 
wetenschapsvoorlichting, waarbij de tangentiale voorlichting sterk 
aanleunt tegen aktiegroepen. Na public relation, public approval 
en public understanding doet een nieuwe 'P' opgang, de public 
involvement in science (PI), zodat we kunnen zeggen dat wetenschaps
voorlichting na een oneigenlijke fase van PR en PA een evolutie 
heeft doorgemaakt van PU naar PI en thans uit deze beide komponenten 

bestaat, die ook te karakteriseren zijn met de termen 'Information' 
(PU), respektievelijk 'Beratung' en 'Aufklärung' (PI). Men zou ook 
kunnen zeggen dat PU het verstaan aksentueert terwijl PI meer 
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betrokken is op het instaan. 

De introduktie van de public-involvement-gedachte behoeft nog een 

korte toelichting. De term 'public involvement in science and 

technology' hebben we ontleend aan een in 1976 aan de universiteit 

van Leicester gehouden sympcsium (29) waarbij een proklamatie onder 

die titel door de deelnemers werd uitgegeven. De nieuwe benadering 

(the new approach) die in deze proklamatie gelanceerd wordt, public 

involvement in science and technology, "is to be concerned with the 

extension of the popularisation of science to embrace public in-
vol vement in decision making on applications of S and T to society". 

Het wil ons voorkomen dat deze public involvement gedachte als een 

rode draad door de gehele derde fase van de ontwikkeling van de 

publieke wetenschap loopt, terug te vinden is in alle tangentiale 

voorlichtingsgedachten ên in het onderbouwen van de nieuwe radiale 

voorlichtingsopzet in Nederland -we doelen op de Dienst Wetenschaps

voorlichting- met artikel 10 van het Verdrag van Rome (zie hoofdstuk 

2, paragraaf 3). 

5.5 Laissez consolider 

Met de voorgaande beschouwingen hebben we wat zicht trachten te 

krijgen op de zich, uit de besloten wetenschapssfeer, ontwikkelende 

publieke wetenschap en de nauw daarro~e verband houdende wetenschaps
voorlichting in engere zin. We hebben drie fasen onderscheiden, 

laissez faire, laissez innover en laissez organiser waarin weten

schaps-public- relati.on en "-public-approval zich ontwikkelde tot 

wetenschapsvoorlichting in de zin van public understanding en public 

involvement, 'Information', 'Beratung', 'Aufklärung', verstaan en 

instaan. Niet alle koncepten die we noemden zijn al tot realisering 

of wasdcm gekomen. In Nederland heeft een langdurige kabinetsforma

tie een aantal noodzakelijke politieke beslissingen die nodig waren 

om radiale en tangentiale v.oorlichting allure te geven, tegengehou

den. Er zijn nog geen 'formele' IMGO's, de Dienst Wetenschapsvoor

lichting is pas in juli 1978 permanent geworden doch kreeg minder 

financiële armslag dan aangevraagd, terwijl de tangentiale voor

lichting, anders dan bedoeld in het rapport Boeker, vooralsnog 

slechts op ad hoc basis gesubsidieerd zal worden (schrijven van 

minister Peijnenburg aan de voorzitter van de Ko!11llissie Boeker d.d. 
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17 juli 1978). Inmiddels zijn wel aan een aantal universiteiten en 

hogescholen kursussen gestart met het doel onderzoekers en studen
ten de gelegenheid te geven zich te trainen in het schrijven van 
verhandelingen over wetenschap en techniek, bestemd voor een breed 
publiek. 
We kunnen nu niet meer doen dan aanbevelen om een volgende fase, 

die we de laissez-consolider-fase zouden willen noemen, te richten 
op het 'gezamenlijk verstevigen' van de aanzetten die in vorige 
fasen zijn gemaakt. Te zamen met de schare van wetenschappers die 
uit de ivoren toren zijn getreden kan radiale 'wetenschapsvorming' 
in gang worden gezet in de zin als door Boeker en Eijkelhof experi
menteel aangegeven in hun projekt 'Natuurkunde in de samenleving' 
en waarmee zij aanzetten willen geven om de bevolking vertrouwd te 
maken met de mogelijkheden en wenselijkheden om alternatieven voor 
een groeimaatschappij te ontwerpen (371 hoofdstuk 3, paragraaf 7). 
Een nieuwe generatie joage wetenschappers aldus opgeleid kan al vrij 
vlug meehelpen om radiale voorlichting verder gestalte te geven 
getraind als zij zijn in een publiek-wetenschappelijke attitude 
(38). De radiale voorlichting, gesteund door wetenschappers en voor
lichters in twee posities (aëin de kant van de traditionele zender 
en aan de kant van de traditionele o'ntvanger) kan dan in metathe

tische zin gestalte krijgen en een kontinue gekonsolideerde en van 
een gedragskode voorziene onderstroom voor wetenschapsvoorlichting 
opleveren. Tangentiale voorlichtingsgroepen kunnen, vanuit verschil
lende gezichtshoeken, 'kruciale' (17) onderwerpen aandragen en, 
zonodig, op het meer neutrale radiale grondgebied gedingen voeren. 
De genoemde 'wetenschapsvorming' kan via 'extension-aktiviteiten' 
(38) ook bijdragen aan meer praktijkgerichte voorlichting. 
Op deze wijze krijgt dan het gekonsolideerde bouwwerk van weten
schapsvoorlichting gestalte waarin drie 'menselijke posities' te 
herkennen zijn en aan hun trek~en kunnen komen. De mens als individu 
en onderdaan kan er terecht voor 1 Information' en (praktisch gerich
te) vormingi de mens als deskundige kan er terecht als deelnemer 
aan het radiale voorlichtingsproces en om voor hem relevante infor
matie uit andere vakgebieden op te doen; de mens als staatsburger 
kan er terecht in de 'radiaal-metathetische-modus', om richting 
aan de kontinue voorlichtingsstroom te leveren èn als participant 
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in 'kruciale' gedingen. Kortom, wetenschapsvoorlichting is letter

lijk en op vele verschillende manieren een zaak voor velen. Inno

vaties dienen niet afgeremd te worden doch kunnen nu met behulp van 

nieuwe strategieën, zoals wetenschapsvoorlichting in engere zin, 
TA, etcetera, op 'beheerster' wijze worden ingezet voor de samen
leving. 

In verband met de hier aangegeven fase is het van belang dat de 

Raad van advies voor het wetenschapsbeleid (RAWB) in zijn in april 
1978 vrijgegeven jaaradvies 1978 expliciet aandacht besteedt aan 

wetenschapsvoorlichting. Ingaande op het rapport over de instelling 

van de Dienst Wetenschapsvoorlichting (hoofdstuk 2, paragraaf 3) 
merkt de RAWB op dat het geneigd is de beschouwingen erin te plaat
sen tegen de achtergrond van de verhouding tussen wetenschap en 

maatschappij. Deze verhouding heeft, aldus het jaaradvies, in de 

afgelopen decennia duidelijke wijzigingen ondergaan, die onder meer 

tot uitdrukking komen in een kritischer opstelling van het algemene 
publiek, van vertegenwoordigende organen en van beleidvoerders ten 

opzichte van de wetenschap. Tegelijkertijd, zo konstateert de RAWB, 

lijken de onderzoekers en hun organisaties nog onvoldoende te 
kunnen inspelen op deze kritische instelling, waardoor er duidelijk 

van een stroef verlopend konmunikatieproces sprake is. In verband 
met de rekombinant-DNA-kwestie merkt de RAWB vervolgens op dat veel 

onderzoekers van mening zijn dat, op grond.van de akademische vrij
heid, de besluitvorming hierover aan hen was voorbehouden (zie ook 

hoofdstuk 4, lit. 66: op een eind maart 1978 te Milaan gehouden 
konferentie was een dergelijke opvatting te beluisteren, N.W.). De 

RAWB meent "dat dit standpunt in zijn algemeenheid niet langer houd
baar isi er is een nieuwe relatie tussen wetenschap en samenleving 

aan het ontstaan met een grotere participatie van 'het publiek' en 
minder autonomie van de wetenschap. Deze wijziging impliceert een 
verandering in de opstelling van de onderzoekers- een bereidheid 
bijvoorbeeld meer informatie te geven over hun werk, het doel dat 

'WOrdt beoogd, enzovoort. De wetenschapsvoorlichting speelt hierbij 

een essentiële rol". 
Het is, naar onze mening, van groot belang dat de RAWB zich zo 

expliciet uitspreekt over het doorbreken van de besloten wetenschap 
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en over participatie. Een uitspraak van zo'n belangrijk orgaan kan 

een sterke steun in de rug betekenen voor de wetenschapsvoorlichting 

(hJer vooralsnog in engere zin), zowel voor de radiale als voor de 

tangentiale. Nadere studie over beide voorlichtingsvormen is echter 

noodzakelijk ( ~ N.W.) aldus de RAWB. Het valt voorts op dat de Raad 

vooralsnog een soortgelijke positie inneemt als het rapport over de 

instelling van de Dienst Wetenschapsvoorli~hting. Enerzijds bena
drukt de RAWB immers de participatie, daarbij onzes inziens verwij

zend naar hulp bij oordeels- en besluit(om)vorming. Anderzijds 

spreekt de RAWB over voorlichting in termen van 'meer informatie 
' over het werk, het doel dat wordt beoogd', dus over beeld(om)-

vorming. 
Hopelijk dat de in deze studie neergeschreven gedachten over een 

aantal facetten van wetenschapsvoorlichting een bijdrage kan vormen 

voor de beeld-, oordeels- en besluitvorming omtrent de kwestie van 

wetenschapsvoorlichting. Er zal een keuze moeten worden gemaakt: 
willen we alleen radiale voorlichting permanent een financiële 

stimulans geven of kan ook de tangentiale voorlichting (net als in 

de Verenigde Staten) kansen krijgen? Zo'n keuze wordt enerzijds ge

leid door gevolgtrekkingen die men maakt aan ae hand van studies 
(konklusiegericht denken), anderzijds door waarde-oordelen. Daarbij 

worden mogelijke gevolgen van de keuze overwogen en belangen in het 

geding gebracht (decisiegericht denken; metarnodellen kunnen hierbij 

als hulpmiddel gebruikt worden). Adviesorganen, en andere groepen, 
kunnen, nadat konsensus is bereikt, tot een beslissing komen waarin 

bijvoorbeeld een konsensus is vervat dat participatie van maatschap
pelijk belang is. Dergelijke beslissingen worden wederom ter diskus

sie gesteld, een nieuwe ronde van konsensus moet worden bereikt 
hetgeen dan, op het nivo van besluitvormende gremia, kan resulteren 

in besluit(om)vorming over wetenschapsvoorlichting. Daarna kan tot 
uitvoering van het besluit worden overgegaan. Een besluit over 

wetenschapsvoorlichting kan worden ingebed in een algemeen informa
tiebeleid. 

In aansluiting hierop is het interessant dat de Informatiebank 

Wetenschapsbeleid van de RAWB, die wekelijks een informatiebulletin 

naar gelnteresseerden stuurt, eind april 1978 een samenvatting liet 
cirkuleren van een onder voorzitterschap van Nelson A. Rockefeller 
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tot stand gekomen rapport over "National Information Policy• dat 

in 1976 aan de president van de VS is aangeboden (39). Vier kwesties 

komen daarin aan de orde. Ten eerste de privacy en de vrijheid 

van informatie, inklusief 'sunshine concerns' (bezorgdheid van tan

gentiale groepen, N.W.) • Ten tweede de kommunikatie-infrastruktuur. 

Ten derde de verspreiding van geautomatiseerde informatieverwerken

de apparatuur (computers) en ten vierde het bevorderen van het ge

bruik van wetenschappelijke en technische informatie er. het toepas

sen van ervaringen hiermee op een breder gebied. Denken we bij dit 

laatste aan de schat van ervaring die er ligt op het gebied van de 

landbouwvoorlichting (1) en bedenken we voorts dat artikel 10, lid 

l, van het verdrag van Rome (waarin de vrijheid van informatie is 

vastgelegd) een hoeksteen was van het Nederlandse advies omtrent 

radiale wetenschapsvoorlichting, dan lijkt het Amerikaanse rapport 

een beleidskader aan te geven dat relevant is voor wetenschaps

voorlichting in ruimere zin. 

Het lijkt ons echter verstandig om niet te wachten totdat zulke 

grote beleidskaders zijn gekoncipieerd, doch nu al, stap voor stap, 

ervaring op te doen met wetenschapsvoorlichting (in engere zin) ge

bruik makend van de ervaring en kunde op het gebied van wetenschaps

voorlichting (in ruimere zin) èn van de voorlichtingskunde. 

5.6 Een prent als metamodellerende samenvatting 

Alle in deze studie verkregen inzichten kunnen we nu samenvatten in 

een prent (figuur 5.1) die we in twee ronden zullen bespreken. In 

een eerste ronde zullen we 'objektief' over de prent heenwandel.en 

terwijl we in een tweede ronde meer 'subjektief' achter alle gege

vens proberen te kijken. 

Eerste ronde. We onderscheiden twee stadia. 

In een eerste stadium wordt vanuit de besloten wetenschap weten

schapsvoorlichting (in de zin van gepopulariseerde 'Information') 

en wetenschaps-public-relations gegenereerd. De koncepten neerge
legd in het rapport Bender (hoofdstuk 2, lit.30) zijn er een 

eigentijds voorbeeld van doch deze wijze van werken gaat al terug 

op vroeger tijden toen natuurwetenschappers voordrachten gaven voor 

een groot publiek, kompleet met demonstraties, en gepopulariseerde 
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boeken over wetenschap en techniek werden gepubliceerd {40). 
Vanuit de toegepaste kant ontstaat in die fase de sterk op de prak

tijk gerichte voorlichting, met name de landbouwvoorlichting. 

Strikt genomen echter kan men ook wel stellen dat hier een eerste 
vorm van door publieke wetenschap gestuurde voorlichting te herken

nen is (1, p.398 noot 8). Daar de publieke wetenschap in die tijd 

nog nauwelijks op gang was gekomen, geven we er de voorkeur aan om 

hier de toegepaste wetenschap als generatiebron aan te merken. 

De fundamentele kant van de besloten wetenschap is v.aak goed voor 

een 'aardig nieuwtje' dat gepopulariseerd kan worden door de onder

zoeker die daar wat feeling voor heeft. 

Vanuit de wetenschapsjournalistiek, die zich vanuit het journalis

tieke mêtier heeft ontwikkeld als 'spiegel van tijd en samenleving' 

(2, p.28 en 29) kunnen gegevens en publikaties uit de besloten 

sfeer in gepopulariseerde vorm naar een breder publiek worden ge

bracht. 

}n een tweede stadium brengt de ontstane publieke wetenschap, voor

al de laissez-organiser-fase, het hele voorlichtingsgebeuren in 
snelle ontwikkeling. Wetenschaps-public-relations en -voorlichting 

worden van elkaar gescheiden. Deze scheiding geeft {in Nederland 

doch ook in de VS) aanleiding tot het ontstaan van het koncept van 
wat wij radiale wetenschapsvoorlichting genoemd hebben. 

Een facet van de publieke wetenschap is het optreden van aktie

voerende wetenschappelijke 'Einzelgänger' en groepen die op hun 
beurt bijdragen leveren aan een voorlichtingstype dat wij tangen

tiale wetenschapsvoorlichting hebben genoemd. Het in Nederland op 

gang komende wetenschapsbeleid, een ander facet van publieke weten
schap, ondersteunde de afgelopen jaren het idee van de tangentiale 

voorlichting. 

Radiale en tangentiale wetenschapsvoorlichting werden voorts ver

rijkt met de meer radiaal georganiseerde wetenschapswinkels waarvan 

inmiddels een aantal is gerealiseerd en met een koncept voor .Insti
tuten voor Maatschappelijk Gericht Onderzoek dat meer tangentiaal 

is georganiseerd. 

Vanuit de toegepaste sfeer ontstaan nieuwe vormen van praktisch ge

richte voorlichting, zoals gezondheidsvoorlichting en milieuvoor
lichting, die anders dan de zo juist besproken vormen van weten-
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schapsvoorlichting niet in de eerste plaats op staatsburgers, doch 

veeleer op de partikulier (de onderdaan) inspelen. Het is daarbij 

natuurlijk wel te begrijpen dat de overheid de nodige stimulansen 

heeft gegeven om deze vormen van voorlichting van de grond te krij

gen, zodat men zou kunnen volhouden <lat er een lijn naar de publie
ke wetenschap loopt. 

Publieke wetenschap laat uiteraard ook de wetenschapsjournalistiek 

floreren: in hoofdstuk 4 hebben we voorbeelden gegeven waarin ook 

de rol van de wetenschapsjournalistiek bij 'kruciale gedingen' ter 
sprake kwam. We noemen ten slotte nog de wetenschaps :-public

relations, die ongetwijfeld ook wel een wetenschapsvoorlichtings

karakter kan vertonen, die vanuit de besloten wetenschap bedreven 

kan worden, zciwel vanuit instituten voor hoger onderwijs als van

uit het (toegepast wetenschappelijke) bedrijfsleven. Wetenschaps

journalistiek noch wetenschaps-public-relations zijn echter onder

werp van deze studie. 

ln hoofdstuk 2 hebben we gezien hoe het gehele Nederlandse voor

lichtingsklimaat in beweging kwam, en daarmee ook de wetenschaps

voorlichting. Dat voorlichtingsklimaat is uiteraard een afgeleide 

van het maatschappelijk-politieke klimaat waarin ook publieke weten
schap kon ontstaan. Omgekeerd kan ervaring opgedaan met wetenschaps
voorlichting van invloed zijn op een algemener voorlichtingsklimaat. 
Vandaar dat we een wisselwerking van het kader 'wetenschapsvoor

lichting, -PR, -journalistiek, wetenschap' met een algemeen voor

lichtingsklimaat hebben aangegeven. 
Daarnaast hebben we ook een wisselwerking met onderwijs en vorming 

ingetekend (zie hoofdstuk 3, paragraaf 7), daar deze eveneens om
vormingsprocessen zullen belnvloeden en er, op hun beurt, niet door 

onberoerd zullen worden gelaten. Door de hier genoemde drie 'bouw
stenen' (voorlichtingsklimaat, onderwijs, vorming) op een transpa

rant over te tekenen, en deze transparant vervolgens op het kader 

'wetenschapsvoorlichting-, -PR, -jounalistiek, wetenschap' te leg

gen, kunnen aangrijpingspunten van de bouwstenen op het kader wor
den getraceerd en 'speelregels • bespreekbaar worden gemaakt. Zo'n 

spel kan, met toenemende ervaring, uitgebreid worden door het in

voegen van andere bouwstenen. 



Tweede ronde. We kijken nog eens met een meer intuïtieve blik naar 
figuur 5.1 en maken de volgende notities. 

Via de besloten-wetenschappelijke pool krijgt wetenschapsvoorlich

ting zijn objektieve cachet mee. Er is sprake van kontroleerbare 

feiten die logisch-verstandelijk ter diskussie kunnen worden ge
steld. Er valt als redelijke mensen met elkaar te praten mits men 

er in slaagt om de jargon-barriêre te doorbreken. Door instruktie 

en oefening, zoals op de kursussen 'science writing' die op het 
ogenblik op een groot aantal universiteiten van start zijn gegaan, 

kunnen wetenschappers proberen het populariseren wat in de vingers 

te krijgen. Via de publiek-wetenschappelijke pool komen echter heel 

andere kwesties om de hoek kijken. Wetenschap en techniek staan in 

nauwe wisselwerking met het politiek-maatschappelijke klimaat 

waarin ze funktioneren. Er zijn andere dan strikt wetenschappelijke 
normen en waarden in het geding. Opvattingen, waarde-oordelen en 

belangen lopen sterk uiteen en kunnen tegenstrijdigheden opleveren, 

knopen die om politiek doorhakken vragen. Deskundigheid en macht, 

wetenschappelijk verstand, praktijkervaring en politieke intuïtie 
botsen hier op elkaar en het probleem van de twee talen, de taal 

van het verstand en de taal van het hart kunnen tot een babylonische 

spraakverwarring aanleiding geven. In dit spanningsveld wordt het 

duidelijk wat men mede onder de ethische aspekten van wetenschaps

voorlichting zou moeten verstaan: het gaat niet alleen om een 

gedragskode voor voorlichters die de 'ethiek van het mêtier' ordent, 
doch ook om het inhoudelijke van de voorlichting dat via de publiek
wetenschappelijke pool het veld van de ethiek, van normen en waar

den, van macht en onmacht, van arm en rijk, binnen loopt. 

De via de twee polen gegenereerde vormen van wetenschapsvoorlich
ting, radiale en tangentiale en op de praktijk gerichte voorlich

ting, vertegenwoordigen met elkaar drie menselijke posities in de 

samenleving: de mens als privê-persoon en onderdaan die belang 

heeft bij pragmatische informatie (inklusief gezondheids- en . 
milieuadviezen); de mens als deskundige op het een of andere gebied 

die belang heeft bij vaktechnische informatiei de mens als staats

burger die belang heeft bij en recht heeft op 'Information', 'Be
ratung' en 'Aufklärung' zodat hij als staatsburger zicht kan krij
gen op kruciale kwesties die via wetenschapsvoorlichting in engere 
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zin bespreekbaar worden gemaakt, en zijn steentje kan bijdragen aan 

de besluit- en beleidsvorming, in ons geval als wetenschappelijke 

en/of technische kwesties in het geding zijn. 

De prent suggereert dat wetenschapsvoorlichting een zaak is 'voor 

en door velen' die met elkaar tot een konsensus proberen te komen. 

Als het metamodel die suggestie heeft kunnen overbrengen, een 

kader en bouwstenen heeft aangeleverd voor het te spelen spel, dan 

heeft het aan zijn doel beantwoord. 

Het moge duidelijk ziJn dat wetenschapsvoorlichting geen middeltje 

voor alle pijnen is. Wetenschapsvoorlichting kan echter, naar onze 
mening, wel een van de manieren zijn die een samenleving als de 

onze in stelli'ng kan brengen om te proberen wetenschap, techniek 

en maatschappij op elkaar af te stemmen in een proces van maat

schappelijk-politieke besluitvorming. Als dat zo is, dan is het 

dienstig over een metamodel te beschikken waarin men de veelheid 

van feiten en gegevens die van belang zijn voor wetenschapsvoor

lichting kan ordenen en van waaruit men denkend en experimenterend 

verder kan komen. Deze studie is een poging om zo'n metarnodel te 

koncipiëren en ter diskussie te stellen. Wellicht dat dit model nu 

al kan bijdragen tot de beeld-, oordeels- en bèsluitvorming die op 

het ogenblik nodig is op het gebied van wetenschapsvoorlichting. 
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figuur 5.1 Scl:etsmatig weergegeven n:etam:ldel voor wetenschapsvoorlichl:ing. In 
een eerste stad:Wm krijgt wetenschai;svoorlichtirg en ..PR gestalte vanuit de be
sloten 1111etenschap. Er is vooral 'Information' , die ook via de joornalistiek 
INOJ:dt verbreid. In een tweede st<rlillrn kant WJ in strocmrersnelling. De drijfveer 
is ru de publieke wetenschap. WJ in engere zin, net vele aktoren (aktiegroepen, 
tii!'s, IMD's) schept aanvullen:le spelregels voer darokratiscre ootàeels- en be
sluit(an)VOlI!ling. Te zanen n:et arrlere typen van voorlichtirg, veelal vanuit de 
t.oegepaste 'Wetalschappm, vormt deze W! 1n nilinere zin. Besloten wetenschap 
genereert voorts wetenschaps-PR. Het geschetste kcmplex staat in wissel1111erkirg 
met het algenene voorlichtingsklimaat, onderwijs en vomû.ng. 
D= pijlen vertegen«iordigen relatie/kreatie-lijnen, de geblokte pijlen ver
snellirgen varuit de jXJblieke wetenschap, de 'dunne' pijl stelt een niet nader 
J:espraken kreatie weer. Targentiale groepen zullen zeker invloed lebben op de 
twee wet.enschapspolen, evenals Ian:lbouwvoorlichl:ing het -on:ierzoek beinvloedt. 
VOoJ; de overzichtelijkhejrl zijn vele pijlen niet getekem. 
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SAMENVATTING 

Ketenschapsvoorlichting is een kwestie die een aantal politieke en 

wetenschappelijke gemoederen in Nederland de afgelopen twintig 
jaar heeft beziggehouden. In deze studie wordt een poging gedaan 
om via een 'rnetarnodel' wat meer zicht te krijgen op de wetenschaps
voorlichting en de mogelijkheden die deze te bieden heeft. Een 
rnetarno<lel is een samenhangend schema waarin feiten, gebeurtenissen 
en zienswijzen die van belang zijn voor het betreffende onderwerp, 

kunnen worden gerangschikt. 
Wetenschapsvoorlichting is natuurlijk geen middel waarmee alle 
spanningen en moeilijkheden tussen wetenschap, techniek en samen
leving kunnen worden voork6men of opgelost. 1>:iH is er sprake van 
een van de manieren waarmee een samenleving als de onze kan pro
beren wetenschap, techniek en maatschappij op elkaar af te stemmen, 
een afstemming die dan in een proces van maatschappeljk-politieke 
besluitvorming nader gestalte moet krijgen. In dit licht wordt 
wetenschapsvoorlichting in deze studie beschreven als hulp bij 
beeld-, oordeels-, besluit-, en beleids(om)vorming inzake natuur
wetenschappelijke en technische problemen of kwesties (issues). 
Deze omschrijving steunt zowel op gegevens uit de voorlichtings
kunde en andragologie als op gegevens die betrekking hebben op 
het intern en extern funktioneren van wetenschap en techniek. 
In de opzet van deze studie hebben we het begrip 'wetenschap' 
uit de woordsamenstelling 'wetenschapsvoorlichting' beperkt tot 
natuurwetenschap en techniek. voorts hebben we ons vooral gekon
centreerd op de Nederlandse situatie. 

Korte beschrijving van de vijf hoofdstukken 

Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een korte inleiding waarin 
de karakteristiek van het betreffende hoofdstuk wordt geschetst. 

Na een snelle wandeling, in hoofdstuk 1, door het veld dat in 
dit proefschrift in kaart wordt gebracht, wordt in hoofdstuk 2 

het algemene Nederlandse voorlichtingsklimaat vanaf de Tweede 
wereldoorlog besproken. In dit voorlichtingsklimaat, onderdeel 
van een maatschappelijk-politiek 'makroklimaat•, ontstond het 
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'mikroklimaat' van wetenschapsvoorlichting-in-engere-zin. Hierin 
komen twee typen van wetenschapsvoorlichting tot bloei: de radiale 
voorlichting vanuit de organisatie van wetenschap en techniek, en 

de tangentiale voorlichting vanuit publieksgroepen. 
Een pleidooi wordt gehouden om beide vormen te laten gedijen; ze 

vullen elkaar aan als het gaat om het geven van hulp bij beeld-, 

oordeels~, besluit- en beleids(om)vorming. 

In hoofdstuk 3 wordt het koncept van wetenschapsvoorlichting nader 
geanalyseerd aan de hand van de voorlichtingskunde, de andragolo

gie ên het intern en extern funktioneren van wetenschap en tech
niek. 

In verband met 'het laatstgenoemde wordt een tweetal dichotomieën 
geschetst: fundamentele en toegepaste wetenschap, en besloten en 

publieke wètenschap. Een voorstel voor een ruimer koncept van we
tenschapsvoorlichting wordt gedaan en een vijftal demarkatiekon

toeren wordt aangegeven, waarmee vèrschillende vormen van weten
schapsvoorlichting (zoals landbouwvoorlichting, milieuvoorlichting, 

gezondheidsvoorlichting en wetenschapsvoorlichting in engere zin) 

kunnen worden onderscheiden. 

In hoofdstuk 4 wordt een aantal cases behandeld. De kwestie van 
de opslag van radioaktief afval in de streek rond Vlagtwedde is 

als aanloop gekozen. Moeilijkheden ên mogelijkheden voor weten

schapsvoorlichting worden in dit verband geschetst. Daarna wordt 
uitvoerig ingegaan op de kwestie van de spuitbussen en die van 
het rekombinant-DNA. Daaruit wordt duidelijk dat wetenschaps
voorlichting inderdaad niet alleen hulp bij beeld(om)vorming is, 

hulp waarbij gegevens en konklusies uit wetenschap en techniek 
voor een breder publiek toegankelijk worden gemaakt, doch dat er 
tevens sprake is, en moet zijn, van hulp bij oordeels- en besluit
(om)vorming die in een latere fase kan resulteren in beleids(orn)

vorming. Het gaat, anders gezegd, niet alleen om het verstaan, 
doch ook om het -met z'n allen- zo goed mogelijk instaan voor het 

gebruik van wetenschap en techniek, waarbij wetenschapsvoorlichting 
in engere zin aanvullende spelregels voor de genoemde demokratische 

omvormingsprocessen kan leveren zonder vigerende regels geweld 
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aan te doen. 

In hoofdstuk 5 wordt de verkenning, waarmee in hoofdstuk 2 werd 

gestart, uitgebreid tot het terrein van de wetenschap. Twee ge

bieden, die al in hoofdstuk 3 kort werden beschreven, de beslo
ten wetenschap en de publieke wetenschap, worden in dit hoofd

stuk nader onder de loep genomen. Binnen het spanningsveld van 

besloten en publieke wetenschap raakt wetenschapsvoorlichting na 

de Tweede wereldoorlog in beweging en evolueert deze tot de vor

menrijkdom die we in de vorige hoofdstukken tegenkwamen. Besloten 

en publieke wetenschap, fundamentele en toegepaste, wetenschaps

voorlichting, -journalistiek en -public-relations zijn dan als 

metarnodel te beschrijven, waarin ook de relaties met een alge~ 

meen maatschappelijk-politiek voorlichtingsklimaat, onderwijs en 

vorming tot uitdrukking komen. 

Het metarnodel kan van dienst zijn bij de beeld-, oordeels- en 

besluitvorming omtrent wetenschapsvoorlichting. 

Appendix 

In een appendix is een korte schets gegeven van de onderzoeks

beleid-struktuur voorzien in de in 1974 uitgebrachte Nota Weten

schapsbeleid. Er wordt aangeduid in hoeverre deze struktuur aan

grijpingspunten biedt voor wetenschapsvoorlichting. 
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SUMMARY 

The issue of 1 science and the public' -science information- has 

been widely discussed in The Netherlands during the past twenty 

years. In this thesis a 'metamodel' is presented which might throw 

light on the issue and show the opportunities that exist for action 

in this respect, increasing public involvement in science and 
technolbgy. 

A metamodel is a coherent philosophical scheme in which facts, 

events and viewpoints relevant to the issue can be arranged. 

Informing the public, in the sense of promoting public under

standing and public involvement, is certainly not a panacea for 
removing all the tensions and difficulties that exist between 

science, technology and society, but it is one of the ways in 

which a Western society can try to harmonize them. This harmoniz

ation can be shaped further by public policy. 
In the light of the above, we desc'ribe 'science information' as 
education to promote understanding, judgement and decision-taking 
with respect to problems and current issues concerning science 

and technology. This description is based on information gathered 

from the science of extension education and from andragology, as 
well as from facts gleaned about how science and technology work 
internally and externally. This study is mainly focussed on the 

Dutch situation and is restricted to public understanding of, 
and involvement in the natU:ral sciences and technology. 

Short description of the Chapters 

Each Chapter is preceded by an introduction in which the 

characteristics of the Chapter are olitlined. 

Chapter l gives a brief introduction to the whole field of this 

study. In Chapter 2, the general climate for informing the public 
since world War II is discussed. The micro-climate of science 

information was born in this climate which is itself part of a 

macro-climate of public policy. 
Two types of science information gain momentum: radial information 
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coming out of centres of science and technology and directed 

towards a peripherical public, and tangential information organized 

by 'public interest groups'. 

It is advocated to support both types which are complementary to 

each ether with respect to promoting understanding, judgement and 

(public) decision-making. 

The concept of science information given is analysed further in 

Chapter 3 with the help of the science of extension education, 

andragology and with knowledge gained about the internal and 

external werking of science and technology. With respect to the 

lat ter, two dichotomies are described: basic and applied science, 

and private and public science. A proposal is made to define 

science information in a broader context and to include e.g. 

extension efforts, public health education and environmental 

education. Five demarcation contours are given to characterize 

these types of science information. 

Chapter 4 deals with. three issues •. The first is that of radio

active waste disposal in the Eastern part of The Netherlands, 

which is used as an introduction to illustrate the opportunities 

and difficulties of science information. 

The case of aerosol cans and of recombinant DNA is analysed 

subsequently. It becomes clear that science information 

activities not only serve public understanding, but also public 

involvement in order to promote public judgement and enlightened 

decisions. 

Science information is not only an activity in which science 

condescends to give information, but also includes public 

discussion and a collective warrant for the applications of 

science and technology. 

In Chapter 5, the evolution of private and public science is 

elucidated. Within the field of tension between private and 

public science, science information gains momentum and evolves 

into the multitude of forms described in the preceding chapters. 
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Private and public science, basic and applied science, science 
writing, public relations for science and science information 

can then be brought within a metamodel in which the relation

ship with teaching, education and the genera! public information 
policy can be expressed. 

This metamodel might be used to promote understanding, judgement 

and decision-making with regard to the issue of science information 

itself. 

In an Appendix, the structure of Dutch research policy is 

discussed briefly, and links with science information are given. 
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APPENDIX 

ONDERZOEKBELEID EN WETENSCHAPSVOORLICHTING 

Het ontwikkelen van een open en demokratisch systeem voor weten

schappelijk onderzoek en wetenschapsbeleid loopt als een rode draad 

door de in 1974 uitgebrachte Nota Wetenschapsbeleid. Dat opent 
perspektieven voor voorlichting. Bezien we het beleid ten aan-

zien van het wetenschappelijk onderzoek nader, dan onderscheidt 

de Nota drie komponenten van het Nederlandse onderzoekspotentieel. 
Ten eerste de universitaire research die nauw geliëerd is met het 

onderwijs en die bekostigd wordt door de zogenaamde eerste geld

stroom. Naast de reeds gangbare vormen van wetenschapsvoorlichting, 

zoals het publiceren van onderzoeksresultaten en het in 1977 ge

starte initiatief van de universitaire voorlichters om gezamenlijk 

overzichten van lopende research rond aktuele thema's uit te geven, 

kunnen ook de universitaire ontwikkelingsplannen voorlichtings
materiaal opleveren, in aanvulling op de bestaande onderzoeks

registers. 
De tweede komponent die de Nota noemt is de universitaire research 

die door de zogenaamde tweede geldstroom wordt gefinancierd. Een 
nieuw op te richten Raad voor het Wetenschappelijk Onderzoek (RWO) 

- opvolger van ZWO- zal jaarlijks een breed onderzoekprogramna 

publiceren dat in het parlement ter diskussie zal staan. Hier 
liggen duidelijk mogelijkheden voor radiale en tangentiale voor
lichting om in een besluitvoorbereidende fase voorlichting te 

geven en reakties uit te lokken. Universitaire onderzoekgroepen 

kunnen op het RWO-programna inspelen en aldus extra financiële 
middelen krijgen. De derde komponent betreft het niet-universi

taire onderzoek. Het is de bedoeling dat een aantal sektorraden 
gaat funktioneren die elk een zeker aandachtsgebied van weten

schappelijk onderzoek krijgen toebedeeld. De sektorraden zullen 

tripartiet zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de over
heid, van het wetenschap-techniekschap en van de 'gebruikers' 

(waaronder bijvoorbeeld aktiegroepen) . Vooral die laatste kate

gorie is echter moeilijk definieerbaar. De sektorraden zullen 
Nationale Onderzoekplannen opstellen en wederom publiekelijk 
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ter diskussie stellen. Ook hier hebben we dus in een besluit
voorbereidende fase mogelijkheden voor zowel radiale als tangen

tiale voorlichting. De tripartite struktuur kan beide vormen 

ondersteunen. 

In het jaarverslag 1978 van de RAWB wordt opgemerkt dat de hervor
ming van onderzoekstrukturen zeer traag verloopt. De RAWB be

pleit een stap-voor-stap-benadering waarmee ervaring opgedaan 

kan worden over de bruikbaarheid van de voorgestelde struktuur
onderdelen. In aanvulling hierop zouden we willen opmerken dat 

enige voorlichtingsprojekten in dergelijke stappen zouden kunnen 

worden ingebed, zodat ook daarmee ervaring kan worden opgedaan. 
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LEVENSBERICHT EN NAWOORD: ENIGE PERSOONLIJKE NOTITIES 
IN RELATIE MET DIT PROEFSCHRIFT 

Na mijn geboorte op 2 decanber 1933 in Berlijn, waar mijn ouders 
met Europees verlof verbleven, vertrok ik, zes weken oud, naar 

het toenmalige Nederlands Indië, waar ik tot april 1946 bleef, 
eerst in grote welvaart, later in armoede. In mei 1946 kwam ik 
in Nederland, werd op een 'overbruggingsschool' wat 'bijgespijkerd' 
en mocht toen, zonder toelatingsexamen, naar de HBS. In 1951 deed 
ik eindexamen HBS-B aan de gemeentelijke hogereburgerschool in 
Hilversum. 

Juni 1958 behaalde ik mijn diploma voor scheikundig ingenieur aan 
de TH in Delft, en wel in de biochemisch-biologische richting. 
Mijn laatste twee Delftse jaren was ik als assistent werkzaam, 
eerst op het laboratorium voor analytische chemie, waar ik een 
zaal met eerste- en tweedejaars studenten onder mijn hoede had1 
het laatste jaar op het laboratorium voor algemene en technische 
biologie waar ik mijn afstudeerwerk verrichtte bij wijlen 
prof. dr. P.A. Roelofsen en die ik assisteerde bij het opzetten 
van kollegeproeven en bij mikroskopeerkursussen voor derde en 
vierdejaars studenten. 

Na mijn afstuderen vertrok ik naar Den Bosch waar ik tot 1963 

leraar scheikunde (en natuurwetenschappen voor alfa-gymnasiasten) 
was aan de rijkshogereburgerschool en het stedelijk gymnasium. 
Van september 1963 tot december 1970 was ik medewerker van de 
groep Algemene Chemie van de TH in Eindhoven, werkte in die tijd 
mee aan het wijzigen van de exameneisen voor leerling-analist
examens, aan het opstellen van examenvragen en aan het afnemen 
van analistenexamens en was voorts betrokken bij het tot stand 
komen van een applikatiekursus Natuurkunde voor MAVO-leraren. 
Een avond per week gaf ik in die periode les aan de NO-akten
opleiding in Eindhoven'. 
Als medewerker van de THE kwam ik in kontakt met de toenmalige 
lektor aan de THE, prof. dr. ir. P.C. van de Griend, ik volgde 
zijn kursus algemene didaktiek en puberteitspsychologie (Delftse 
ingenieurs van mijn 'jaargang' waren nog volledig bevoegd leraar 
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op titel van hun ingenieu.rsdiploma zodat ik me nooit eerder in 
theoretische zin in 'leraarsvakken' had bekwaamd) en legde met 
goed gevolg tentamen bij hem af. Van grote betekenis was mijn 
ontmoeting met prof. dr. S.L. Kwee, wiens transkulturele denken 
me zeer boeide en bij wie.ik, met stijgende interesse, twee jaar 
kollege liep. Kwee's denken opende 'wijkende horizonten' en 
'verschuivende fronten' voor mij. 

Op l december 1970 trad ik in dienst van de N.V. Philips' Gloei
lampenfabrieken en beman daar sindsdien, eerst met Sietz Leeflang 
en. nu met Han Waalwijk, de groep researchvoorlichting van de 
Persdienst. 
In deze funktiè kwam ik in kontakt met het Nederlandse 'wereldje• 
van wetenschapsvoorlichting, en kreeg van daaruit veel kreatieve 
impulsen om door te denken over het fenomeen wetenschapsvoorlich
ting. Van veel belang zijn voorts de stimuli geweest opgedaan tij
dens mijn oktogoontijd bij Philips. In die tijd rijpte mijn voor
nemen een dissertatie over het in beweging zijnde veld van weten
schapsvoorlichting te schrijven. Ik werd daarin sterk aangemoedigd 
en bemoedigd door mijn vrouw: mijn laatste aarzelingen werden 
toen weggenomen. Zo kwam ik, op aanraden van prof. Kwee, met wie 
ik mijn voornemen besprak, in kontakt met prof. dr. A.W. van den 
Ban. Op opbouwende, kritische, precieze en efficiënte wijze 
begeleidden beide hoogleraren mij bij het tot stand komen van 
dit proefschrift, mij daarbij de nodige bewegingsvrijheid latend 
zonder welke geen werk op 'herkenbare' wijze kan gedijen. Hun 
inbreng werd aangevuld door de talloze samenspraken met dr. 
G. Diemer, en mijn diskussies met Waalwijk, C. Schuuring en mijn 
broer Axel. 
In het voorjaar van 1977bezocht ik, tezamen met een groot aantal 
Nederlandse voorlichters, de Verenigde Staten, teneinde facetten 
van wetenschapsvoorlichting dáár te bestuderen. Dit bezoek werd 
mogelijk gemaakt door een voor mij gunstige beslissing van 
H. Martinot, direkteur Perszaken van Philips, die reageerde op 

een uitnodiging van N. van Schouwenburg, plaatsvervangend direk
teur centrale direktie voorlichting op het Ministerie van Onder
wijs. 
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Staande aan het front van de wetenschapsvoorlichting kreeg dit 
proefschrift, in voortdurende wisselwerking met v66r- en tegen
standers, gestalte. Ik beschouw het als een eerste ideële 
retrospektieve en prospektieve oriëntatie waarin ik mijn natuur
wetenschappelijke scholing, mijn post-universitaire vorming en 
mijn ervaring als professional en als mens heb trachten in te 
brengen. 
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STELLINGEN 

l. De door Solms en Egli gemeten isothermen van de insluiting 
van een aantal organische zuren en basen in cyclodextrine
epichloorhydrineharsen, geven geen informatie over de ana
lytische ~Dgelijkheden die deze harsen bieden. 

J. Solms en R.H. Egli, Helv. Chiro. Acta, 48, ( 196 5) , 1225. 

2, Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen laktose-into
lerantie, melk-intolerantie laktase-deficiëntie en hypolakta
sie. Daar hypolaktasie een 'normaler' verschijnsel is dan non
hypolaktasie, duidt de introduktie van de term hypolaktasie 
door Zaal enerzijds cp adaptatie aan reeds oudere benamingen 
voor een toen nog niet doorgrond verschijnsel, en anderzijds 
op een Westerse optiek. In feite zou de term hyperlaktasie 
moeten worden ingevoerd. 

J. Zaal, "A study on the prevalence and implications of 
hypolactasia in Surinam's Bushnegro-children", diss. 
Ams terdara 19 7 7 • 

3. In de ervaring van alledag zijn grarrKen en centimeters nau
wer aan elkaar gelieerd dan granm~n en meters. Bij school
kinderen geeft dit vaak moeilijkheden bij de hantering van, 
taalkundig gezien, afgeleide eenheden zoals kilogram en 
kilometer. 

4, Het star vasthouden aan de leerplichtwet in de week v65r de 
zomervakantie is alleen dan te legitimeren als het onder
wijzend personeel bereid is tot de laatste àag voor de vakan
tie les te geven. De moeilijkheid is echter dat leerlingen 
in die week geen honoreerbare prestaties meer kunnen leveren. 

o. en w. Bulletin, 2 mei 1978, nr. 73. 

5. Artikel 209 s van de Gemeentewet biedt zowel mogelijkheden 
voor besturen in openheid als voor besturen in beslotenheid. 

6. Door wetenschapsvoorlichting zowel in ruimere zin als in enge
re zin te herkennen en te erkennen, kan tegemoet worden geko
men aan de behoefte aan pragmatische, vitale en kruciale 
informatie. 

Dit proefschrift, hoofdstuk 5. 
S.L. Kwee, "Denken met de rechterhand", De Haan/Meulen
hoff, Amsterdam 1966, p.179. 

7. Het vaststellen van uiteindelijke voorlichtingsdoelen be
helst een ethische keuze. 

A.W. van den Ban, "Inleiding tot de voorlichtingskunde", 
Boom, :Meppel 1974, p.164. 



IJ. Het feit dat informele er. efficiënte wetenschappelijke kon
takten tussen leidende onderzoekers in een specifiek vak
gebied bestaan, ondersteunt een stelling uit de Salzburg
dek laratie van Europese wetenschapsjournalisten waarin 
worèt aangedrongen op een snellere inforrnatiestrooffi van 
onderzoeker naar publiek. 

M.J. Mulkay in I. Spiegel-RÖsin<; en D. de Solla Price 
( eds. ) , "Science, Technc logy and Society", Sage Publ. , 
Londen 1977, p.111. 

9. Sprat preludeert 1n zijn "History of the Royal Society" 
op de hoge vlucht van sekundair taalgebruik. Met dichters 
als John Dryden ïr hun rridden lagen er ir die tijd n1ogelijk
heden om de ontwikkelir.g van sekundaire taal hand in hand 
roet die van primaire taal te laten verlopen. 

Th. Sprat, "The history of the Royal Society", Lo!!den 1667, 
p.62, 113, 324. 
G. Watson, "Dryden and the scier.tific image", in H. Hartley 
(eè.), "Notes and records of the Royal Society of London", 
Londen 1963, vol. 18, p. 27, 30, 34. 
M.J. Sparnaaij, "l\specten van specialisatie", oratie THT, 
1970. 
S.L. Kwee, "Denken met de rechterhand", De Haan/Meulenhoft, 
Amsterdam 1966, p.80 e.v. 

10. De gestegen belangstellins· voor het vegetarisme korr<t deels 
voort uit rationele overwegingen; emotionele faktcren 
blijven echter bij de keus voor een vegetarische leefwijze 
een rol spelen. Zwijnenburg heeft beide aspekten op sub
tiele wijze verwoord in een stelling behorend bij zijn 
proefschrift, door zijn rationele betoog in een limerick 
te verpakken. 

A. Zwijnenburg, "Lor.gitudinal growth, morphology and 
physical properties of fibrillar polyethylene crystals", 
diss. Groningen 1978, stelling 12. 

ll. Diogenes van Sinope kan gezien worden als protcvoorlichter. 

N. Wiedenhof, 
17 nove~her 1978. 


