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..... , 1'=''=' 11 lel ut:::>\..a IIf\Klng neen Ole l wanneer 
1 moeilijke problemen voordoen, nodig 
om die op te lossen. Mijn inschatting is 
r een nogal voorzichtige. Ik geloof dat wij 
oed aan doen inderdaad een heleboel 
eorologische instituten in Nederland te 
ben, zoals het C.B.S., het Sociaal en Cul
,el Planbureau, noem die allemaal maar 
het zijn er eindeloos veel. Dat vind ik een 
de zaak. 

leer Van Kemenade: Ik spreek over de 
,te geldstroom. 

l eer Levelt: Tegelijkertijd - en dat is waar 
erste en de tweede geldstroom elkaar 
noeten - geloof ik, dat wij heel hard zul
noeten werken aan de ontwikkeling van 
.rieën en aan de empirische fundering 
die theorieën, anders zijn wij in de vol-
je generatie een slag achter en kunnen 
Ie dan zeker nog veel grotere problemen 
maal niet meer oplossen. 

leer Van Kemenade: Daarmee ben ik het 
trekt eens. Maar dan nog is het toch zo 
. daargelaten, daarover zijn wij het 
en eens, dat de methodische onafhanke
eid volstrekt buiten discussie staat - in 
rioriteitstelling , in de verdeling van geI
en middelen, in het soort vraagstukken 
laar de gedragswetenschapper toe aan 
rde wordt gesteld, die samenleving eisen 
renzen mag stellen. Het is toch niet al
maar de gedragswetenschapper of 

sociale wetenschapper, die uitmaakt welke 
thematiek interessant is. 

De heer Levelt: Nee, daarmee ben ik het ge
heel eens. 

Voorzitter Van de Kaa: Wij sluiten derhalve 
op een gemeenschappelijke noot. Dank u 
wel. Er zijn ongetwiifeld nog punten die 
hadden kunnen worden besproken in deze 
uitwisseling van gedachten, daarvoor is nu 
echter geen tijd . Ik dank u beiden zeer voor 
wat u hebt willen doen en ik meen dat de op
roep van de heer Van Kemenade een zesde 
macht te vormen gericht was aan het bestuur 
van de Akademie. Dank u zeer. (Applaus) 

Voorzitter Van de Kaa: Het doet mij genoe
gen als volgende spreker bij u te kunnen in
leiden de heer Doorman. De heer Doorman is 
verbonden als hoogleraar aan de Technische 
Hogeschool te Delft en zoals u hebt kunnen 
zien zal hij spreken over het onderwerp: Een 
gepast wantrouwen is op zijn plaats. Hij heeft 
aangekondigd dat hij misschien iets meer tijd 
nodig heeft dan de uitgètrokken 15 minuten 
en het spreekt vanzelf dat ik dat met gepast 
vertrouwen zal volgen, tot een uiterste limiet 
van 20 minuten. Hij zal aan de tand worden 
gevoeld door iemand die zijn debating skills 
aan de andere kant van Het Kanaal heeft 
kunnen oefenen, te weten de heer Bachrach, 
emeritus hoogleraar in de Engelse letter
kunde en verbonden aan het Sir Thomas 
Browne Instituut in Leiden. 

W. J. M. Levelt: Geestes-wetenschappelijke theorie als kompas 
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Prof. dr. S. J. Doorman Een gepast 
wantrouwen 

59 

is op zijn plaats 

Inleiding: De probleemstelling 

In dit artikel zullen twee vragen worden behandeld: 
1. Is wetenschapsvoorlichting wenselijk? 
2. Aan welke voorwaarden moet tenminste worden voldaan , wil weten
schapsvoorlichting het gewenste effect hebben? 

Ik zal proberen aan te geven in welke zin dit probleem bestaat voor we
tenschapsbeoefenaars; tevens zal een poging worden gedaan om te 
schetsen op welke wijze wetenschapsbeoefenaars zich in deze probleem
stelling zouden kunnen en moeten engageren. 

S. J . Doorman: Een gepast wantrouwen is op zijn plaats 



In van 1983 vond in Col mar een cOlloquium plaats, georgani-
seerd door de Science Foundation', met als centrale probIeem-

Oe beoordeling van wetenschappelijk onderzoek. Gedurende 
twee werd door onderzoekers van volstrekt verschillende discipli-
nes intensief gedebatteerd over het beoordelingsprobleem. Hoewel het 
debat zich hoofdzakelijk toespitste op de vraag hoe een deskundige 
beoordelaar tot een zo verstandig mogelijk oordeel kan komen over de 
soorten onderzoek welke al dan niet gestimuleerd zouden moeten wor
den, smeulde onder de discussie een zekere mate van ongerustheid over 
een grotere publieke en/of politieke bemoeienis met deze kwes
tie. Een en ander leidde ertoe, dat aan het slot van de conferentie twee 
punten als nadrukkelijke wenselijkheden naar voren werden gebracht. In 
de eerste plaats zou het toch wel verstandig zijn indien een bredere pu
blieke discussie over wetenschap gestimuleerd zou worden; in de tweede 
plaats zouden wetenschapsbeoefenaars er goed aan doen om daarbij een 
meer - en derhalve meer waarheidsgetrouw beeld van we-

te presenteren. Om in te zien hoe verrassend dergelijke conclu
sies toch wel zijn voor een twintigste eeuws gezelschap van wetenschaps
beoefenaars is het goed om ons via een gedachtenexperiment even terug 
te plaatsen in de hoogtijdagen van de cultuurhistorische periode van de 
18e eeuwse Verlichting. Zoals bekend kunnen wij in die periode in ver
schillende Parijse Salons typische vertegenwoordigers tegenkomen van 
deze filosofisch-wetenschappelijke stroming, welke vooral was geken
merkt door een groot en fundamenteel vertrouwen in de mogelijkheid van 
vooruitgang en emancipatie door wetenschap en techniek. Juist de suc
cessen van de moderne natuurwetenschappen schenen op overtuigende 
wijze te Illustreren dat mensen allerlei vormen van bijgeloof kunnen over-
winnen en dat daarmede de voornaamste hindernis tot verdere voor-
uitgang kunnen slechten. 

Laten wij ons eens proberen voor te stellen welke opvattingen wij over 
de noodzaak van een publieke discussie over wetenschap gehad zouden 

indien wij hadden behoord tot de elite van die tijd. Wat zouden in 
zo omstreeks 1760, onze verwachtingen zijn geweest over de 

omgang van mensen met wetenschappelijke kennis? Ik denk dat wij ons 
op tenminste twee punten in verschillende salons bij een met vrij grote 

verdedigde opinie zouden aansluiten. In de eerste plaats 
zouden verwachten, dat het populariseren van wetenschap in de na-
b!je toekomst een bijzonder hoge vlucht zou gaan nemen: wetenschappe
liJke kenniS zou zich gaandeweg verspreiden over de gehele samenleving. 
In de tweede plaats zouden wij hopen en veronderstellen dat als gevolg 
hiervan en mede dankzij de ontwikkeling van de media (vooral de boek
drukkunst) op den duur redelijk debat mogelijk zou zijn tussen verschil
lende maatschappelijke groepen met betrekking tot de vraag hoe de sa

zo verstandig mogelijk moet worden ingericht. En ik denk dan 

uiteraard aan groepen, die wij ook heden ten dage nog steeds zouden 
aanwijzen als de belangrijkste potentiële deelnemers aan zulke debatten: 
bepaalde elites, de beslissers (politici) en uiteindelijk ook de burgers van 
de staat. De politieke theorievorming van die tijd zou deze gedachten ook 
enige overtuigingskracht verlenen; wij zouden waarschijnlijk geloven in 
de zogenaamde sociale contracttheorie. Voorts was in 1759 het hoofd
werk van Newton in het Frans vertaald voor een groot publiek; de verta
ling werd onder meer voorafgegaan door een voorwoord van Voltaire, die 
immers sterk gei'nteresseerd was in de mogelijkheid van een 'sociale 
mechanica'. En wij zouden met hem hopen en verwachten dat discussies 
over Newton's werk mensen zouden vervullen met grote belangstelling 
voor sociale technologie, waardoor op de lange duur de controle van de 
koning en de kerk op de maatschappij tot verval zou raken. Wij zouden 
waarschijnlijk het geloof delen van al diegenen, die zich met psychologi
sche vraagstukken bezighielden en daarbij veronderstelden, dat de rede 
in ons allen op gelijke wijze werkzaam zou kunnen zijn. Het feit dat nog 
steeds veel mensen dom zijn, althans intellectueel in het geheel niet 
geëmancipeeerd, zouden wij toeschrijven aan de macht van de kerk en 
van de overige instituties van maatschappelijk gezag, en aan het gebrek
kige onderwijs. En tenslotte zouden wij waarschijnlijk met grote stel
ligheid verwachten dat binnen niet al te lange tijd de macht van instituties 
welke onwetendheid bevorderen, door het succes van wetenschap en 
techniek gebroken zou worden: De over wetenschap en de mogelijkhe
den van de techniek goed gei'nformeerde burgers zouden als gelijkelijk 
mondige mensen hun gezamenlijk welzijn ter hand nemen. Mensen zou
den grondig voorgelicht zijn over wetenschap en techniek door de grote 
encyclopedie, welke in de jaren 1751-1772 te Parijs werd uitgegeven (vgl. 
de zogenaamde Encyclopedisten); mede daardoor zou de gedachte ge
meengoed kunnen worden dat de wijze, waarop binnen de wetenschap
pelijke professie consensus tussen mensen tot stand komt, eveneens 
ideaal zou kunnen zijn voor het beslechten van meningsverschillen over 
politieke kwesties. 

Terloops moet worden opgemerkt, dat wij waarschijnlijk bij ons bezoek 
aan verschillende salons ook wel enkele eigenaardige verschijnselen 
zouden signaleren. Bij het bespreken van het werk van Newton zal men 
waarschijnlijk niet erg diep zijn ingegaan op de wiskundige formulering 
van zijn natuurfilosofische gedachten. Ook stond de belangstelling voor 
allerlei sensationele experimenten niet altijd in de juiste verhouding tot 
het benodigde inzicht; menige pruik werd waarschijnlijk geschroeid door 
de onoordeelkundige omgang met explosief vreemde stoffen. En dan was 
er uiteraard ook een levendige belangstelling voor pseudo-wetenschap
pelijke occulte tradities, welke uit de alchemie waren voortgekomen. 
Nochtans zouden wij de integratie van wetenschap en techniek in een 
toekomstige samenleving van mondige burgers met enthousiast en over
tuigd optimisme tegemoet zien. 



Een van de lessen, die wij (mede tengevolge van de ontwikkeling van de 
menswetenschappen) aan het einde van de twintigste eeuw geleerd 
hebben is, dat de Psychologie van deze toekomstspeculatie uit 1760 niet 

De veronderstelling dat de rede bij ons allen gelijkelijk en met een
zelfde kracht werkzaam is, of zou kunnen zijn, en slechts door gemakke
liJk te beheersen omgevingsfactoren in zijn werking wordt belemmerd is 
in het licht van onze huidige kennis nauwelijks verdedigbaar. Maar ook is 
de toekomstspeculatie naïef in haar beeld van redelijke maatschappelijke 

die tot stand zouden komen naar het voorbeeld van weten
debatten. In feite was zelfs de filosofische voorstelling die 

men had. van de 'logica' van wetenschappelijke debatten, weinig realis
tisch. WIJ kunnen constateren dat de toekomstvisie uit de 'verlichte' salons 
van niet is uitgekomen. Een sociale mechanica is nog niet uitge-
vonden; 'brede' maatschappelijke discussies over de wijze waarop weten

en techniek moeten bijdragen aan het inrichten van een humane 
kunnen nauwelijks georganiseerd worden en steeds 

moeten wij vaststellen dat veel mensen een eigenaardig beeld 
hebben van wetenschappelijke ontwikkelingen. Er is een merkwaardige 

tussen het zelfverzekerde optimisme van de 18e eeuwen de 
defensieve verzuchtingen van het aan het begin van deze uiteenzetting 
genoemde Colmar-colloquium. 

In de nu volgende paragraaf wil ik iets dieper ingaan op de opvattingen 
welke thans binnen de wetenschappelijke professie zijn aan te treffen met 

tot het vraagstuk van wetenschapsvoorlichting. 

over wetenschapsvoorlichting 

~ebben wij in onze tijd een wat minder naïeve voorstelling van de moge
liJkheden om een groter publiek dan alleen collega-wetenschapsbeoefe
naars te informeren over wetenschappelijke en technologische ontwikke

Laten wij ons oor eens te luisteren leggen bij wetenschaps-
h<>r.,...t~M teneinde hun opvattingen te peilen over mogelijkheden en 

op het gebied van de wetenschapsvoorlichting. Ik noem 
enkele opinies die wij in dit verband kunnen tegenkomen over de 'ontvan-

zowel als over de journalisten, die bemiddelend zouden moeten op
treden. Over de ontvangers wordt nogal eens opgemerkt, dat zij zich te 

nodeloos bang laten maken; bovendien zouden zij veelal een 
te sensationeel en eenvormig beeld van wetenschap hebben, en daardoor 
weinig belangstelling hebben voor de moeizame traagheid en veelvor
migheid waarmede nieuwe ideeën in de wetenschappelijke praktijk veld 
wmnen. Als oorzaak van deze omstandigheden wordt in dat verband aan
gewezen zowel de oppervlakkigheid van de meeste mensen als de werk-

van journalisten. E.en vrij veel voorkomende opvatting over laatstge
noemden IS, dat ZIJ Zich In hun verslaggeving teveel, en soms zelfs 

uitsluitend laten leiden door eigen, vooropgezette ideeën en ideolog 
Aanwijzingen voor dit feit meent men dan gevonden te hebben in he 
wegdrukken uit de media van 'echte' deskundigen. In dit verband kal 
vaak de klacht vernemen: 'Waarom hebben ze die charlatan aan een 
view onderworpen in plaats van mevrouw X die ècht op de hoogte is' 
niet toepassen van hoor en wederhoor daar waar het gaat over bepa. 
risico's van technische vernieuwingen is een tweede, veel gehoorde 
over de werkwijze van journalisten. Journalisten lijken te weinig gele 
hechten aan de mogelijkheid om opinievorming juist door dit instrur 
te bevorderen. In de derde plaats leggen journalisten vaak verkeerde 
centen tengevolge van hun ideologische kleuring van de verkregen i 
formatie. En tenslotte is het meestal uitsluitend de incidentele sensa 
waarde die telt waar het gaat om het selecteren van informatie voor E 

groot publiek. Er zijn voor deze laatste opvatting enkele standaardve 
beelden in omloop, zoals bijvoorbeeld de plotselinge eruptie van uitE 
sensationeel nieuws over recombinant DNA-onderzoek in de eerste 
van de zeventiger jaren. De lawine van dramatische scenario's moes 
tici welhaast de indruk geven dat men in onderzoeksinstituten reeds 
ver gevorderd was in het samenstellen van gevaarlijke monsters, be
staande uit slijm en slechte gedachten. Zulke voorbeelden hebben d 
vatting doen postvatten dat het alleen de sensatiewaarde van een be 
is, welk telt voor een journalist. En een dergelijke benadering is juist 
damenteel onverenigbaar met de serene reserves welke onderzoeke 
steeds zouden hebben over hun eigen resultaten. 

Ik zal proberen een drietal vermoedens te formuleren over de herk 
van deze opvattingen over de mogelijkheden van wetenschapsvoor
lichting. Ik vind enige steun voor de eerste twee vermoedens in een t 
tal recente publikaties1• Mijn eerste vermoeden luidt als volgt: Weter 
schapsbeoefenaars hebben, juist als iedere andere leek, in het algen 
weinig inzicht in de werkwijze van de media. Dit gebrek aan inzicht L 

zich onder meer in een te simpele voorstelling van de omstandighed 
waaronder een bericht tot stand komt, waardoor een aantal complic 
rende factoren over het hoofd worden gezien (een ongestructureerc 
overvloed aan informatie, de noodzaak tot scherpe selectie onder dE 
van zware concurrentie, onwilligheid en onderlinge tegenstrijdighei 
bronnen, waarvoor doorgaans sterke eigenbelangen in het geding z 
etc.). Ook onderschatten leken vaak de mate van onderlinge control 
welke binnen de professie van journalisten bestaat en waardoor r 
'hun gang kunnen gaan' dan niet-journalisten veronderstellen. 

In de tweede plaats vermoed ik, dat wetenschapsbeoefenaars er il 

1 A. D. Reijnders & P. J. M. Stallen: 'Milieu en Massacommunicatie', start no 
van studiecentrum voor Technologie en Beleid, TNO-Apeldoorn, 1983. 
J. G. Stappers e.a.: 'Wetenschap als Gemeengoed', 's-Gravenhage, 1983. 



dezelfde primitieve ideeën over media-effecten op na houden 
als de gemiddelde leek. Ook zij overschatten doorgaans de schaal waarop 
de media werken en ook zij hebben meestal een volstrekt verkeerde voor-

van zowel de tijdsduur, waarover effecten verwacht kunnen wor
den, als de wijze, waarop de media effecten bij menselijke individuen be
werkstelligen2. Media-deskundigen beschikken over standaardvoor
beelden van televisie-programma's waarvoor het verwachte effect sterk 
afweek van het waargenomen effect. Ik geef in dit verband slechts één 
voorbeeld, dat tevens te grote verwachtingen op het gebied van hoor en 
wederhoor relativeert, te weten het zogenaamde 'Archie Bunker-effect'. In 
de desbetreffende televisieserie werden in het karakter van de hoofdper
sonen allerlei rassenvooroordelen aan de kaak gesteld. Onderzoek onder 
het kijkerspubliek leverde echter veel evidentie op voor de zogenaamde 
selectiviteitstheorie: Kijkers met racistische vooroordelen beleefden veel 

aan de serie, omdat 'de waarheid nu eens flink werd gezegd'; meer 
tolerante kijkers waardeerden de serie omdat 'de inconsistentie en der
halve de domheid van vooroordelen aan de kaak werden gesteld'. Wat 
mensen opnemen van een bericht wordt kennelijk in sterke mate mede 
bepaald door een reeds bij de ontvanger bestaand eigen interpretatie
kader. 

Ten overvloede zij er in dit verband op gewezen, dat ook mediadeskun
over de aard van media-effecten op de werkelijk beslissende punten 

duur en intensiteit van effecten gegeven bepaalde structurering
en van de boodschap) nog steeds over weinig betrouwbare theorieën 
beschikken. Noodgedwongen moeten de 'boodschappers' derhalve vaak 
op geluk handelen. Mijn derde vermoeden betreft de bij veel weten
schapsbeoefenaars bestaande, overigens filosofisch moeilijk ver

voorstelling van de wijze waarop een redelijk debat over maat
kwesties gevoerd zou moeten worden. Ik stipte hierboven 

reeds aan dat men in de tijd van de Verlichting veronderstelde dat er één 
adequate betoogtrant zou bestaan, één echte logica3 , volgens 

welke mensen zouden moeten leren te debatteren over de grote ver
scheidenheid van filosofische en maatschappelijke vraagstukken. Die ene 

zou tevens vastleggen waaruit in onze cultuur 'redelijkheid' bestaat; 
en het is in het bijzonder de natuurwetenschap en de techniek, waarbin
nen die logica tot ontwikkeling zou zijn gekomen. Het succes van de na

hoopte men zelfs te kunnen verklaren als het resultaat 
van 'de wetenschappelijke methode', welke gekarakteriseerd kon worden 

Vergelijk E. Katz: 'On conceptualizing media effect' in 'Achtste Vlaams Congres 
voor Communicatie-wetenschap', Centrum voor Communicatie-wetenschappen, 
Leuven 1979 (oorspr. Duits in 1966). 

Ik hanteer in dit verband 'logica' in de ruimste zin van het woord, namelijk 'alge
mene argumentatie-leer'. 

als het juiste gebruik van op correcte wijze verkregen experimentele 
gevens in het volgens de juiste logische regels gevoerde wetenscha~ 
lijke debat. 

Deze uniformistische opvatting, te weten het geloof in een unieke! 
uniforme wetenschappelijke methode welke model kan staan voor ie 
debat, heeft niet altijd het denken beheerst. In de Griekse oudheid ké 
men een aanzienlijk genuanceerder begrip van 'redelijl<heid' tegen kc 
In de Griekse filosofie kunnen wij de opvatting aantreffen dat redelij~ 
iets is, dat te maken heeft met de gehele humaniteit van mensen; diel 
gevolge bestaan er vele gradaties van redelijkheid, afhankelijk van bi 
voorbeeld de kwestie welke ter discussie staat. 1 n praktische zaken VI 

en weegt een redelijk mens op een andere wijze dan in meer theoreti 
kwesties. De helaas later vaak slechts in smalende termen besproker 
ditie van de sofisten richtte zich op het ontwikkelen van een pluralist 
notie van redelijkheid, waarvan nog een echo doorklinkt in de woord 
van de grote logicus en filosoof Aristoteles: 'Het is dwaas om in de w 
kunde met aannemelijkheid genoegen te nemen of van een redenaal 
tenschappelijke bewijzen te vragen'4. Een redelijk mens weet hoe op 
verschillende gebieden van het theoretiseren, het praktisch handelel 
het instrumenteel maken met waarden en waarschijnlijkheden moet 
worden omgesprongen. 

Het later onstane geloof in één unieke en voor alle redeneren unif< 
logica heeft een meer subtiele benadering van het redelijkheidsconc 
geblokkeerd. Naarmate de rol van een uiterst succesvolle combinatir 
wetenschap en techniek in de 'rationalisering' van onze samenlevinç; 
neemt, wint ook steeds meer de opvatting veld dat er een scherp onc 
scheid is tussen 'wetenschappelijk' en 'onwetenschappelijk'; en met r 
wordt in deze zelfde gedachtengang dit onderscheid geYdentificeerd 
de tweedeling 'redelijk onredelijk (emotioneel)' Deze opvatting is < 
de Verlichting voortdurend bekrachtigd door het opmerkelijke succ( 
de natuurwetenschappen; in onze eeuw wordt zij bovendien filosofi~ 
gelegitimeerd door één der meest vruchtbare filosofische tradities, t, 
ten het logische positivisme5. Binnen de kring van deze filosofen we 

4 Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van de ontwikkeling van rhetorica 
Grieken verwijs ik naar Ch. Perelman: 'l'Empire rhétorique. Rhétorique et ar, 
mentation', Paris 1977 (in 1979 in het Nederlands vertaald en uitgegeven bij 
bv te Baarn). 
5 Het vruchtbare karakter van het logisch positivisme bestond hierin, dat de 
deze school behorende filosofen hun centrale these over de exclusieve zinv 
van wetenschappelijke beweringen de vorm gaven van een programma: de! 
moest worden gerechtvaardigd door eerst een algemene betekenistheorie t 
muleren om daar vervolgens de these uit af te leiden. Dit programma is juist 
vanwege de nauwkeurige concipiëring op voor logisch positivisten overtuigenc 
mislukt.· 



centrale these gesteld, dat alleen beweringen die behoren tot de natuur
wetenschappen of de wiskunde (inclusief de logica) betekenis hebben. 

onze overige verbale uitingen zijn derhalve emotionele uitingen, die de 
status hebben van het gejuich respectievelijk het gejammer uit 

een disco-bar. 
Als ik terecht enige verbreidheid vermoed van deze voorstelling van het 

debat over maatschappelijke kwesties, dan is tevens duidelijk waarom 
men in de wetenschappelijke professie in het algemeen grote reserves 
ontmoet ten aanzien van publieke bemoeienis met de ontwikkeling van 

en techniek. 
Zo staan bij een aantal wetenschaps beoefenaars wantrouwen met be

tot de media en het geloof in de principiële onmogelijkheid van 
dit is redelijke, publieke discussie van wetenschappelijke ont

wikkelingen een positieve waardering van wetenschapsvoorlichting in de 
weg. Echter, in plaats van te berusten in een veronderstelde fatale onver
mijdelijkheid van de defecten die men toeschrijft aan de werkwijze van 

zouden wetenschapsbeoefenaars er beter aan doen zich te 
engageren in het zoeken naar oplossingen van het voorlichtingspro
bleem. Dat kan op verschillende manieren, te weten rechtstreeks (zichzelf 
beschikbaar stellen voor het schrijven van algemeen toegankelijke ver

over het eigen vakgebied) of indirect (actieve deelname aan 
om de werkelijke problemen van wetenschapsjournalistiek op 

te sporen en op te lossen). 
komen wij ook onderzoekers tegen, die groot belang hechten 

aan wetenschapsvoorlichting. In de volgende paragraaf zullen wij 
enkele argumenten vóór een adequate wetenschapsvoorlichting be-

ten gunste van wetenschapsvoorlichting 

Een bij voorstanders veelgehoorde argumentatie voor de wenselijkheid 
van bredere voorlichting over wetenschap en techniek verloopt in de vol

stappen: 

Er is een sterk wantrouwen onder het grote publiek ten aanzien van 
wetenschap en techniek; 

2, Het onder (1) genoemde wantrouwen wordt slechts veroorzaakt door 
onbekendheid van het pUbliek met de wijze waarop wetenschap en 
techniek worden ontwikkeld; 

3. Indien wetenschap en techniek meer toegankelijk gemaakt worden zal 
derhalve het wantrouwen bij het publiek afnemen; 

4, Via passende wetenschapsvoorlichting kunnen wetenschap en tech
niek meer toegankelijk gemaakt worden; 

5. Derhalve moeten wetenschap en techniek meer toegankelijk gemaakt 
worden met behulp van adequate voorlichting. 

De volgende tegenwerpingen zijn hierbij op zijn plaats. In de eerste l 
kan worden opgemerkt dat het met het wantrouwen van het grote pl 
nogal meevalt. In de eerder genoemde studie van Stappers e.a. wore 
een aantal onderzoekingen geciteerd welke laten zien dat het publie 
vertrouwen in wetenschap wel enigszins fluctueert, maar toch nog 13 

redelijk groot genoemd kan worden, De eerste premisse, waar de hE 
verdere argumentatie op steunt, is dus waarschijnlijk niet waar. Late 
evenwel aannemen, dat 1 verdedigbaar is in een enigszins genuanc! 
vorm: wellicht bestaat er bij het publiek een latent wantrouwen ten ai 
van wetenschap, dat door incidenten plotseling geactiveerd kan won 

De volgende tegenwerping heeft betrekking op 2. De prE 
suggereert dat er geen redenen kunnen zijn om wantrouwig te staan 
tegenover 'De Wetenschap'. De gedachtengang welke achter deze s 
gestie schuil gaat berust op het reeds in de tweede paragraaf 
uniformistische geloof in wetenschappelijke redelijkheid. In deze gE 
tengang kunnen leden van de wetenschappelijke wèl, het ç 
publiek echter niet in staat geacht worden om het juiste onderscheic 
maken tussen enerzijds zakelijke (wetenschappelijk te beslissen) di: 
sies over middelen en feiten, anderzijds emotionele discussies over 
tieke doeleinden en waarden, Onderzoekers immers leren dit onder 
te maken als onderdeel van hun opleiding. Inzicht in dit onderschei< 
met zich meebrengen, dat onderzoekers altijd precies weten wààr d 
grenzen van hun beoordelingsvermogen liggen; de debatten over w 
binnen die grenzen ligt alsmede de door onderzoekers gevoerde di~ 
sies over het bedoelde onderscheid zijn in beginsel publiek toegank 
Als deskundigen zullen onderzoekers zich niet inlaten met de wens! 
heden van de verschillende politieke doeleinden. Het grote publiek, 
het onderscheid tussen opvattingen over feiten en opvattingen over 
selijkheden, echter voortdurend over het hoofd en schuift bijgevolg 
wetenschappelijke professie doorgaans bedoelingen (en soms zelfs 
maatschappelijke bemoeienissen) in de schoenen welke zich juist n 
verdragen met wetenschappelijke zelfbeheersing. Zo het gesi! 
leerde gebrek aan inzicht in het fundamentele onderscheid volgens' 
digers van premisse 2 ten onrechte voedsel aan wantrouwen bij het p 

Deze gedachtengang kan evenwel op drie punten worden aanvoc 

a. Er is geenszins in alle gevallen een volstrekte consensus binnen c 
tenschappelijke professie over de vraag wáár de grens tussen 'wetei 
schappelijke beoordeling' en 'politiek-maatschappelijke opvatting' r 
precies getrokken moet worden6 , Doch bovendien kan betw 

6 R. Cooke noemt in 'Wetenschapsfilosofie en het wetenschappelijke Forul 
Zing gehouden in het voorjaar 1983 voor de Nederlandse Vereniging voor V 
schapsfilosofie) de 'wetenschappelijke' discussie in de USA over de eventu 
volgen van een kernoorlog een typisch voorbeeld van een debat waarin zo', 
consensus kennelijk minder gemakkelijk lol stand komt. 



worden de met dit onderscheid samenhangende problemen en opvat-
binnen de wetenschappelijke professie nog wel in grote openheid 

en getoetst worden, De hedendaagse organisatievorm van 
veel wetenschappelijk onderzoek verdraagt nauwelijks een openbaarheid 
welke eens juist als van kernachtig belang voor het ontwikkelen van we

werd beschouwd? 

De consensus van onderzoekers over een bepaalde wetenschappelijke 
is soms aanzienlijk zwakker dan de wetenschappelijke professie 

Ilaaf buiten toe wil toegeven, 
Deze twee punten wettigen reeds een zekere mate van wantrouwen van 

publiek, en wel met name in die gevallen, waarbij wetenschappelijke 
een rol speelt bij maatschappelijke beslissingen, Doch het 

derde punt van kritiek op de geschetste gedachtengang achter 2 betreft 
probleem: Is het niet volstrekt onredelijk om een zo beperkt 

van 'redelijkheid' te hanteren, dat debatten over waarden, en 
daarmede over al die kwesties welke direct onze eigen humaniteit raken, 
naar het domein van het onredelijke worden verwezen? Deze vraag klemt 
temeer waar deze breuk in ons redelijkheidsbegrip uniek is voor de intel
lectuele traditie van onze westerse cultuur. Gegeven het feit dat de weten

legitimering van deze redelijkheidsopvatting (vergelijk 
positivisme) uiteindelijk niet is geslaagd, zijn er kennelijk wel 

gronden aanwezig om bepaalde aanspraken van de we
professie met gepast wantrouwen tegemoet te treden, De 

waarschijnlijke onjUistheid van premisse 1 moet derhalve eerder als een 
punt van zorg beoordeeld worden dan als een heugelijk feit8, 

Vandaar dat wij tegenover 2 verdedigen: 

Het is aanbevelingswaardig om enig gepast wantrouwen ten aanzien 
en techniek, mits gedragen door goede redenen, bij het 

aan te wakkeren, Ik kom daarop terug bij de bespreking van de 
derde argumentatie, 

1 Vergelijk Helga Novotny: 'Does it Only Need Good en 10 Do Good Science?' Le
gehouden voor Swedish Council lor Planning and Coordination of Re

Stockholm, May 2,1983, 

is van belang om erop te wijzen dat deze kwestie sinds kort binnen twee on
derling rivaliserende filosofische tradities grote aandacht heeft gekregen, Binnen 

zogenaamde kritische traditie van Duitse filosofen, waaronder Habermas, werd 
reeds geruime tijd met klem aandacht gevraagd voor ons onvermogen om techno
logische processen en waardebelevingen in een redelijk verband te brengen, 
Binnen de analytische traditie van anglo-saksische filosofen wordt dit probleem in 
toenemende mate punt van filosofische aandacht Vergelijk J, Habermas: 'Tech
nical Progress and the Social Life-World' in Towards a Rational Society (Boston 

H, Putnam: 'Reason, Truth and History' (Cambridge, 1981), 

Tot zover mijn tegenwerpingen tegen een veel 
ten gunste van wetenschapsvoorlichting, Naast deze 
men ook de volgende redenering tegenkomen, 

argumentat 
k 

1, Indien méér mensen zich bemoeien met de ontwikkeling van wetE 
schap en techniek, dan zal er minder kans zijn op misbruik van be 

2, Door adequate wetenschapsvoorlichting zullen meer mensen ziet 
moeien met de ontwikkeling van wetenschap en techniek, 

3, Derhalve zal er door adequate wetenschapsvoorlichting minder k, 
zijn op misbruik van wetenschap en techniek, 

Deze argumentatie bevat wederom een stilzwijgende veronderstellir 
weten dat grotere groepen mensen minder gemakkelijk door morele 
blindheid geslagen worden, Kennis van de geschiedenis kan ons aar 
ze achter premisse 1 liggende veronderstelling doen twijfelen, 

Doch ook premisse 2 is vatbaar voor twijfel, gezien ons hierboven 
gesignaleerde gebrek aan betrouwbare kennis over de werking van ( 
massa-media, Tegenover deze beide argumentaties zou ik nu een gE 
andere gedachtengang willen plaatsen, 

1, Bij zoveel mogelijk mensen behoort een zo groot mogelijk oordeE 
vermogen gestimuleerd te worden over al die kwesties welke hetz 
materiële welvaart, hetzij hun culturele preferenties raken, 

2, De dominante rol van wetenschap in onze cultuur bestaat 
uit, dat zij èn de materiële welvaart èn de culturele 
mensen raakt. 

3, Wetenschapsvoorlichting kan, mits de aandacht vestigend op de' 
vormigheid en op het voorlopig karakter van wetenschappelijke 0 

tingen, het oordeelsvermogen van mensen stimuleren, 
4, Derhalve behoort passende wetenschapsvoorlichting gegeven te 

worden aan zoveel mogelijk mensen. 

De eerste premisse drukt een morele waarde uit. Het betreft hier het 
digheidsideaal, dat sinds de Verlichting is met onze nc 
van een open samenleving en ik ben van mening dat voor dit ideaal ( 
wel enige redenen zijn aan te voeren9 , Dit mondigheidsideaal belich 
tevens een dieperliggend motief voor de hierboven geuite SUQQ1eStiE 
het nodig is om passend wantrouwen ten aanzien van de adviezen Vi 

wetenschappelijke experts te bevorderen, 
De tweede premisse lijkt mij niet vatbaar voor bestrijding, 
De derde premisse drukt in het licht van de eerder geconstateerdE 

9 Vergelijk S, J, Doorman: 'Over Maatschappelijke Aanvaardbaarheid', in ei 
Biowetenschappen en Maatschappij, 1981 (7), 



kennis van media-effecten een tamelijk riskant vermoeden uit 
Nochtans zouden de waarde, belichaamd in 1 alsmede de noodzaak om 

gepast wantrouwen ten aanzien van de wetenschappelijke professie 
aan te wakkeren lO een krachtige aansporing moeten zijn om toch maar 

en intensief te proberen om adequate wetenschapsvoorlichting te 
bevorderen, opdat wetenschap en techniek meer als gemeengoed zouden 
kunnen worden aangeduid. Wetenschapsbeoefenaars zien zichzelf graag 
als 'zoekers naar waarheid'; als zodanig zouden zij de projectie van een 

beeld van wetenschap, zoals aangeduid in 3, moeten toe-
Ook zouden zij toch nieuwsgierig moeten zijn of het in 3 gefor

muleerde vermoeden (voorlichting over pluriformiteit en onzekerheid van 
stimuleert eigen oordeelsvermogen) waar is. 

De problemen bij het realiseren van de h ier bedoelde wetenschapsvoor
zijn niet gering; sommige gaan direct wetenschapsbeoefenaars 

aan, indien wij er tenminste vanuit mogen gaan dat zij zich krachtens 
hun normen zouden moeten interesseren in de vraag welke van 
deze problemen oplosbaar zijn. In de laatste paragraaf zullen wij aan één 
van deze problemen bijzondere aandacht schenken. 

en onderwijs 

de reeds eerder geciteerde studie van Stappers e.a. wordt op pag. 75 
dat 'succes van voorlichting over wetenschap staat of valt 

met de mate waarin het basisonderwijs aandacht aan het wetenschaps
besteedt'. Ik zou daar nog aan willen toevoegen, dat ook de 

aard van de aan wetenschap bestede aandacht bepalend zou kunnen 
voor de ontvankelijkheid van mensen voor voorlichting over weten

Wij merkten immers hierboven reeds op welke grote rol het eigen 
van een ontvanger speelt in het verwerken van aange

boden informatie. Het is de vraag of ons huidige onderwijs in dit opzicht 
is. In 1886 houdt de Oostenrijkse fysicus-filosoof Ernst Mach 

een rede voor een gezelschap leraren in de klassieke letteren en in de 
natuurkunde11 . Volgens Mach bevindt zich het onderwijs in die vakken 
niet in een al te beste toestand. Leraren immers waren er meer op 

om van de jonge leerlingen miniatuurfilologen- en natuurkun-
te maken dan om diezelfde leerlingen er van te doordringen in 

welke zin de denkwijze van beide vakken ertoe kan bijdragen om tot een 
meer vrije kijk op de wereld en op zichzelf te komen. Onderwijs in de na
tuurkunde zou moeten laten zien hoe wij ons van hardnekkig verkeerde 

Vergelijk de daarvoor gegeven argumenten in de bespreking van de eerste ar
gumentatie. 
11 Vergelijk E. Mach: 'Ueber den relativen Bildungswert der philologischen und 
der mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer der höheren 
Schulen' in Populär-wissenschaftliche Vorlesungen, Leipzig 1886. 

voorstellingen van de wereld kunnen bevrijden; onderwijs in de klaó 
cultuur zou leerlingen inzicht moeten geven in de grote variëteit var 
menselijke levensvormen. Een leerling moet volgens Mach vooral Ie 
inzien hoe kennis steeds opnieuw kan worden opgebouwd, gecorri! 
en aangevuld. Het onderwijs moet derhalve geen stapelplaats zijn Vi 

'geaccepteerde' feitenkennis; veel meer dient het onderwijs leerling' 
geestelijk te oefenen in het zoeken naar verbanden tussen verschijr 
len. Laat ik een eenvoudig voorbeeld geven. Ik kan een leerling de 2 

naamde balanswet voortoveren en vervolgens enkele handgrepen 
demonstreren waarmede vraagstukken kunnen worden opgelost; ik 
echter ook proberen leerlingen te laten meebeleven wat het beteker 
via aanvankelijk mislukkende pogingen en gissingen een eenvoudi~ 
wetmatigheid op te sporen welke in de evenwichtstoestand van een 
balans bestaat tussen de lengtes van de twee balansarmen en de o~ 
balans geplaatste gewichten. Leerlingen moeten immers kunnen de 
zien waarom wij aan zo'n wet een wiskundige inkleding geven en v( 
wat wij moeten doen als zo'n wet, nadat wij er reeds tijd met j 

nemende stelligheid in geloven, niet in alle gevallen blijkt te gelden. 
Bij dit alles moet volgens Mach steeds in het oog worden gehoud 

dat zulk onderwijs uiteraard inspannend, doch ook plezierig zou me 
zijn. Juist hierin ziet een goede docent haar meest fundamentele ta, 
De gebruikelijke tegenwerping is dat er binnen een beperkte tijd ee 
grote hoeveelheid kennis moet worden overgedragen, dat deze 'hoç 
onderwijsdoelen niet goed te realiseren zijn. Het ligt geheel in de lij 
Mach's ideeën over het middelbare onderwijs om in dat geval de on 
van het lesmateriaal zodanig te beperken, dat de culturele wortels v 
wetenschap zichtbaar en doorleefbaar blijven voor de grote massa· 
leerlingen. Het is beter om een groot aantal kinderen in staat te stel 
om tenminste één natuurkundige ontdekking emotioneel èn intellee 
mee te beleven dan een klein aantal een veelvoud van natuurkundi~ 
wetten te leren, daarmede de overgrote meerderheid van mensen g 
in het ongewisse latend over de beschouwingswijze van natuurkun· 
digen. Passend wantrouwen kan alleen verwacht worden van mens, 
die hebben leren inzien aan welke beperkingen het geloof in een Wt 

schappelijke wet onderworpen is. 
Het verband van deze opmerkingen met wetenschapsvoorlichtin~ 

voor de hand. Wetenschapsbeoefenaars, die onze argumentatie voe 
meer en betere wetenschapsvoorlichting onderschrijven, zouden zi 
levendig moeten interesseren voor het onderwijs in hun disci 
op middelbaar niveau. Welke pogingen ondernemen wetenschapsb 
fenaars zelf om de kloof te overbruggen tussen het algemene kenni 
niveau van wetenschappelijk geschoolde mensen over wetenschap 
het kennisniveau van het grote publiek? Engageren zij zich gemakk 
in activiteiten die erop gericht zijn wetenschap voor een groter pub 



luiden. 

te maken? Zijn zij over het algemeen geïnteresseerd in 
op hun eigen vakgebied? Wie op dit punt enige praktijk

heeft weet dat de antwoorden niet erg bemoedigend kunnen 

Indien onderzoekers wordt gevraagd om voor een groot publiek iets te 
over recente ontwikkelingen in hun eigen vakgebied dan stuit 

men in het algemeen op twee hindernissen: 

de auteur insisteert erop, dat zijn verhandeling details bevat, die voor 
het publiek van geen belang zijn, doch welke uitsluitend waarde hebben 
voor vakgenoten, die geïnteresseerd zijn in de exacte verantwoording 
van resultaten; 

de auteur staat uiterst gereserveerd tegenover het gebruik van gelij
kenissen in plaats van bijvoorbeeld wiskundige uitdrukkingsmiddelen. 

Vaak wordt een en ander verdedigd door op te merken, dat men toch 
niet voor gek kan gaan staan voor eigen collega's. Omgekeerd ontmoeten 
wetenschapsbeoefenaars die zich in uiterst begrijpelijke taal richten tot 
een groot publiek onder collega's eerder wantrouwen dan respect. Zeker 
in ons land zijn er helaas weinig vooraanstaande onderzoekers die over 
voldoende inlevingsvermogen beschikken om helder te kunnen schrijven 
voor een groot publiek. En toch is een dergelijke elite een onmisbare 
schakel in wetenschapsvoorlichting. 

Ten aanzien van het basis- en middelbaar onderwijs nemen veel weten
schapsbeoefenaars een berustende houding aan. Het is eigenlijk opmer-

hoe zorgeloos wij kennelijk het onvermogen van veel docenten om 
op stimulerende wijze les te geven accepteren. De negatieve ervaring dat 
toch een relatief klein aantal mensen enige affiniteit heeft voor wiskunde 
en natuurwetenschappen wordt door de wetenschappelijke professie met 

gelatenheid geaccepteerd. Vult overigens het universitaire onder
deze lancune op? Worden docenten even kritisch beoordeeld op de 

van onderwijs geven als op de vruchtbaarheid van hun onderzoek? 
Worden er hoge eisen gesteld aan hun inlevingsvermogen met betrekking 
tot hun leerlingen, opdat zij ook in dat opzicht voor hen als voorbeeld 
dienen, waar de leerlingen op hun beurt zullen moeten bijdragen aan een 
betere onderwijscultuur? 

Samenvattend: Hechten wij eigenlijk wel voldoende waarde aan humaan 
aan onderwijs dat erop gericht is om zoveel mogelijk mensen 

met wetenschap en techniek te laten omgaan? 
In het licht van deze vragen zou ik de twee in de eerste paragraaf ge

noemde aanbevelingen van de Col mar-conferentie aldus willen parafra
seren: 

1. Het oordeelsvermogen van mensen ten aanzien van wetenschap en 

techniek moet worden gestimuleerd; wij kunnen en mogen niet berL 
in de onredelijke verdringing van het klassieke redelijkheidsconcepi 

2. De wetenschappelijke professie moet zich inzetten voor een pres 
tie van een pluralistisch beeld van wetenschap, die reeds moet aanv 
bij het elementaire onderwijs; passend onderwijs en adequate voor
lichting zijn noodzakelijke voorwaarden voor een betere culturele in 
tie van wetenschap en techniek. 

Het is mijn stellige overtuiging dat uiteindelijk ook het belang van 
wetenschappelijke professie met de realisering van deze wenselijkh 
is gediend. Ik wil daarbij de problemen welke opgelost moeten wore 
niet onderschatten. Zou echter onze succesvolle natuurwetenscha~ 
ontstaan indien onderzoekers zich door de complexiteit van probier 
hadden laten ontmoedigen? 

Eén element uit de periode van de Verlichting zou ons nog steeds 
kunnen inspireren: Het intellectuele lef van de Encyclopedisten om 
berusten in de op het ogenblik misschien bestaande geringe publiel 
hoefte aan informatie over wetenschap. Betrokkenheid bij de voor
lichtingsproblematiek lijkt mij derhalve één van de beste manieren v 
op wetenschapsbeoefenaars vorm kunnen geven aan morele impul: 
die hoe vaag wellicht ook, toch soms bij hen opgewekt worden. 
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Discussie 

Voorzitter Van de Kaa: Ik dank u zeer voor 
het stimulerende betoog. Ik ben zeer be
nieuwd wat onze opponent, de heer Bach
rach , aan u wil voor leggen. 

De heer Bachrach: Mijnheer de voorzitter, 
collega, In de loop van de ochtend heb ik mij 
een aantal keren afgevraagd: wat is het toch 
jammer, waarom is het eigen lijk niet zo dat bij 
de ene lessenaar staat 'ten kwade' en bij de 
andere 'ten goede'. Dat zou in de loop van de 
verschillende discussies magisch kunnen ver
anderen. 

Voorzitter Van de Kaa: Met de knop van de 
voorzitter misschien! 

De heer Bachrach: Mijnheer de voorzi tter; U 

hebt de oplossing al weer gegeven, ik buig 
gaarne het hoofd. 
Waar het mij in mijn vraagstelling in de 
eerste plaats om te doen is, is om als door
gefourneerde alfa - zoals de volksmond dat 
noemt te laten merken dat - vooral als je 
dan anglistisch gedeformeerd bent - het te
rugkomen op basics toch niet zo gek is en 
dat men de terminologie die gebruikt wordt 
eerst moet toetsen voordat men daarmee al 
te veel goochelt , mag ik zeggen daarmee 
vuurwerk!. 
Nu is het zo dat u in uw titel zegt dat een 
gepast wantrouwen op zijn plaats is. Als u 
dat vreselijke woord 'gepast' niet had ge
bruikt, had ik het met u eens kunnen zijn, 
dan had ik zelfs kunnen zeggen: u hebt het 

dus over het feit dat wetenschap op zijn 
plaats is bij wetenschap, want nietwaar 
wantrouwen is wetenschap . Wantrouwen is 
gelijk twijfel , zonder twijfel geen weten
schap. Wilt u dus wetenschap in zijn weten
schappel ijk kader accepteren. U laat mij niet 
in deze illusie, u gaat over tot het introduce
ren van de burger. Hier past alleen maar een 
moment van zwijgen, want wie is in gods
naam 'de' burger? Bent u dat? Nee, want u 
bent geselecteerd. Spontaan, laten wij aan
nemen. Wie hoort daar nog verder bij? U 
zegt vervolgens dat 'de' burger het recht 
heeft op heldere informatie over de weten
schap. Ik neem aan dat dat één van de be
faamde verworven rechten is, waarmee wij 
tegenwoordig werken , In elk geval is het 
toch zo dat het recht hebben op heldere in
formatie ook weer een interessant begrip 
introduceert: wanneer is informatie helder 
en voor wie is die helder? Wie bepaalt dat 
die voor de één wel en voor de ander niet 
helder is? U komt dan op de kwestie van de 
vraag wat de plicht van de wetenschaps
beoefenaar is. Ik zou u eigenlijk willen vra
gen: vindt u dat het tot het takenpakket -
tussen aanhalingstekens uiteraard - van de 
wetenschapsbeoefenaar behoort heldere in
formatie te verstrekken? Of zou het zo zijn 
dat het verstrekken van die heldere informa
tie - en ik wacht nog steeds wanneer die 
helder is, hoewel het duistere veel aardiger 
blijft een heel aparte aangelegenheid is, 
waarbij een totaal andere zaak aan de orde 
komt? Nu begeef ik mij even in het informa
tiejargon van heden ten dage, daarin spreekt 
men van 'zender' en 'ontvanger' en in de 
moderne cliché prietpraat heeft men het 
over 'op dezelfde golflengte zitten ', bij radio 
en televisie stemt men af voor zijn signaal op 
de zender. Zou het niet zo zijn dat bij weten
schapsvoorlichting precies het omgekeerde 
zou moeten plaatsvinden , namel ijk dat de 
zender afgestemd wordt op het bereik van 
de ontvanger? Ik heb nog veel meer vragen 
maar ik zou het hierbij bijna laten, u moet 
nog niet blij zijn. 
Mijn laatste vraag van de eerste cluster -

zo noem je dat tegenwoordig in goed r 
lands - betreft de kwestie van het medi 
dat moet worden gebruik!. Ik ben als 0 

schoolmeester - oud en schoolmeester 
ervan overtuigd dat toch het grootste pr 
bleem is het beschikbaar komen van et 
universe of discourse, een omgangsun 
sum, dat wij gemeen kunnen achten te 
tussen wetenschapsvoorlichter en die 
van u, de absolute leek, u hebt die niet 
gedefiniee rd. Ikzelf ben van mening dé 
leek in het ene kan zijn en deskundige 
andere, zonder dat men dat zelf weet E 

dan ook verwisselt (VroliJkheid) Zo kVl 
tens lotte op de kwest ie van het vertale 
daarbij sl uit ik mij straks graag aan bi j 
heer Levelt, de gehele kwestie van de 1 
die uiteindelijk uitmaakt of de ene leek 
andere deskundig kan verstaan. 

De heer Doorman: Gepast wantrouw€ 
Waarom 'gepast' wantrouwen en niet a 
wantrouwen? Precies om de reden diE 
aangeeft: omdat wantrouwen sec niet 
ressant is, dat kan voortkomen uit de I 

erratische achtergronden en die acht i 
al te gelukkig . I k geloof nog altijd dat ' 
trouwen toch getemperd moet zi jn dOl 
interesse, namelijk om evident ie te we 
evidentie die gepresenteerd wordt doe 
genen die wantrouwig worden benadE 
Dat is typisch in een juryrechtspraak ( 
geval. De regels van de introductie val 
evidentie zijn in zekere zin erop gericf 
leken-leden van de jury niet wantrouV\ 
ad hoc of op het moment dat hun gev 
dicteert, maar om evidenties te wegen 
oog op evidenties gericht te houden. I 
zin praat ik steeds over passend want: 
wen , li ever dan over wantrouwen alleE 
Nu zegt u: het hele betoog gaat over d, 
burger, wie is dat? U kent kennelijk ni 
grondige filosofische hekel aan omsc 
vingen als 'de' burger, 'de' fi losoof, 'dE 
nieur, 'de' man of 'de' vrouw want and 
had u mij denk ik toch niet die positie 
schreven . Als u mij vraagt: wie is 'de' I 
dan zeg ik: ik heb geen flauw idee, hij 



staat 

staat 

hel verstandiger altijd er
vrouw bestaat niet, 'de' 
ook 'de' deskundige be
grote troebele groep van 

wij burgers. Wij hebben 
wat zich binnen die groep 
nauwkeurig is het niet. 

De heer Bachrach: Mag ik u even onder
breken? U gebruikt 'de' burger wel degelijk, 
maar u gebruikt vooral 'de' mensen en dat 
vind ik even erg. 

De heer Doorman: Nee, dat is meervoud. Ik 
spreek oller mensen en burgers en duid 
daarmee niets anders aan dan die troebele 
groep, waarvan ik over de samenstelling 
ruwe vermoedens heb, maar niet vreselijk 
veel 

De heer Bachrach: Dus wij zijn het eens 
over troebel. Uitstekend. 

De heer Doorman: Dat is ook precies een 
onderdeel van mijn gehele argumentatie, dat 
is precies de reden, waarom ik uiteindelijk 
toch bij een lekenjury en bij het gedachten
experiment over een lekenjury terecht kom 1. 

De volgende stap die u hebt gezet is: wie 

1 De heer Doorman begon zijn voordracht in 
afwijking van zijn tekst met een gedachten
experiment als volgt: 
'Hoe aangenaam of onaangenaam zou u de 
suggestie vinden dat wij zouden besluiten 
om alle kwesties die betrekking hebben op 
dit probleem wetenschap ten goede of ten 
kwade voor te leggen aan lekenjury's, 
jury's van willekeurig ui! de bevolking ge
trokken leken die dan op de manier waarop 
wij in juridische instituties in Anglo-Saksi
sche landen vragen van schuld laten vast
stellen, zouden vaststellen hoe over het des
betreffende probleem beslist zou moeten 
worden. Hoe aantrekkelijk of onaantrekkelijk 
is die gedachte?' 
Hij formuleert dan een kernvraag: 

bepaalt wanneer informatie helder is? Bij 
juryrechtspraak in juridische procedures 
wordt uiteindelijk ervan uitgegaan dat de re
gels over presenteren van evidentie van dien 
aard moeten zijn, dat uiteindelijk degenen 
die bepalen wanneer de informatie helder is, 
de leken zelf zijn. Ik zeg weer in meervoud. 
Wat doen wij in feite meestal, omdat wij niet 
alle leken gelijktijdig een uitspraak kunnen 
laten doen? Wij zoeken naar procedures, 
waarmee wij grepen uit die leken kunnen 
doen. Ik denk dan ook steeds aan een 
beoordeling door een groep van leken over 
een probleem dat ik aan hen voorleg. Dat is 
de enige manier waarop ik het probleem kan 
benaderen, gegeven mijn on helderheid over 
wat de burger is. 
Vervolgens vraagt u: behoort het niet tot 
de taak van 'de' wetenschapsbeoefenaar om 
heldere informatie te verstrekken? Het aar
dige van het gedachtenexperiment van een 
lekenjury - nogmaals: het is niet meer dan 
een gedachtenexperiment, dat ik opvoer om 
u te laten nadenken over de demarcatie
vraag en de betekenis van de demarcatie
vraag voor een publieke discussie over we
tenschap is dat voor een lekenjury ook 
nooit zal bestaan 'de' wetenschapsbeoefe
naar. Voor een lekenjury zullen bestaan ex-

'a. Op wat voor soort kwesties zou dan zo'n 
politieke discussie betrekking moeten heb
ben? 
b. Wat zouden burgers eigenlijk moeten we
ten om aan zo'n discussie te kunnen deel
nemen? Wat is de minimale kennis die je 
zou moeten veronderstellen bij burgers?' 
en citeert daarover: 
'Hieruit volgt: het meest passende model om 
de kernvraag door te laten beantwoorden 
om eigenlijk het demarcatieprobleem door 
te laten oplossen - is het jury-model. Kies 
leken en leg aan leken voor iedere bewering 
die wetenschappelijke deskundigen doen 
over de vraag om welke kwesties het zal 
gaan in die publieke discussie en wat voor 
deskundigheid nodig is.' 

perls pro en experts contra een bepaalde 
zaak. Dat is in feite de praktijk die zich ook 
bij gevallen in bijvoorbeeld de United States 
voordeed, waarbij in publieke hearings ten 
aanzien van een controversiële kwestie we
tenschappelijke deskundigen een bepaalde 
zaak moesten verdedigen: er waren experts 
pro en er waren experts à contrario. 
Nogmaals: het is de jury die uiteindelijk 
bepaalt wanneer de informatie helder is. Be
hoort het dan tot de taak van iedere deskun
dige daarop voorbereid te zijn? Ik onder
schrijf een opmerking die vanmorgen 
gemaakt is, namelijk dat je niet iedere 
wetenschapsbeoefenaar, zeker jonge weten
schapsbeoefenaars, onder alle omstan
digheden alsmaar moet gaan lastig vallen 
met de vraag of wat hij doet wel goed is of 
ten kwade gebruikt zal worden etc. etc. Dat 
is een volstrekt irrealistische benadering van 
het probleem, waarover wij het vandaag 
hebben. Het aardige in het gedachten
experiment van een lekenjury is tevens dat 
wetenschappelijke deskundigen uitsluitend 
geplaagd zullen worden als zij met hun des
kundigheid ten aanzien van een zaak die zou 
spelen voor deze jury, worden opgeroepen. 
Dat zullen alleen diegenen zijn, waarvan 
vermoed kan worden dat zij in redelijke mate 
ten aanzien van het onderwerp een opvat
ting naar voren zouden kunnen brengen. 
U hebt zich vervolgens beziggehouden 
met het laatste deel van mijn betoog, waar
over ik nogal haastig ben geweest. U hebt 
gezegd: moet informatie over wetenschap 
niet plaatsvinden, rekening houdend met 
toekomstige gebruikers van die informatie? 
Ja, dat ben ik hartgrondig met u eens. Daar 
beginnen eigenlijk de problemen van weten
schapsvoorlichting: dat de gebruikers die je 
je zou willen wensen overeenkomstig het 
open-samenlevingsideaal, krachtens onder
zoek tot nog toe gedaan naar de effectiviteit 
van wetenschapsvoorlichting, geheel anders 
reageren op die wetenschapsvoorlichting 
dan bijvoorbeeld de meesten hier aanwezig 
zouden wensen, onsamenhangend, alleen 
als het lokale controverses betreft en dan 

per incident etc. etc. Dat is de enige pi 
waarop ik een zekere apologie zou wil 
houden voor een nader engagement v 
wetenschappelijke professie, omdat w 
ding weten, namelijk dat de voorkenni 
wetenschap, waarmee men het elemer 
onderwijs verlaat, een belangrijke fact, 
de wijze waarop wetenschapsvoorlichl 
materiaal verwerkt wordt. Daarvoor lij 
duidelijk aanwijzingen, daar zou een c 
mitment voor wetenschappelijke onde 
kers moeten liggen die op zoek zijn na 
of ander maatschappelijk engagement 
zou zeggen: ga dan praten over de pre 
matiek die ik aan het eind van mijn VOl 

dracht heb aangesneden. 

Voorzitter Van de Kaa: Mag ik voorste 
dat de heer Bachrach nu zijn tweede c 
vragen aan de orde stelt? 

De heer Bachrach: Niet dan nadat ik r 
afschuwelijke verontrusting heb uitge! 
ken over het idee van een jury. Wie kiE 
jury? Ik zal daarop verder niet ingaan, 
te lang in Engeland jury's in actie gezi 
trouwens u ziet die geregeld op de te Ir 
zij zijn de meest dramatische onderwe 
die een gemakkelijk schrijvende teksts 
ver kan zoeken. 
Vervolgens zou ik het willen hebben ov 
de kwestie waarvan ik geloof dat wij hr 
komen eens zijn, namelijk de kwestie \ 
het zoeken naar het medium dat de vc 
lichter moet gebruiken om zo effectief 
gelijk zijn boodschap te vertalen. Wij v 
len aan een stuk door, wij vertalen bezl 
gingsmaatregelen in ideële .. dat zal i~ 

in het midden laten. (Vrolijkheid) Op sc 
en vliegtuigen beginnen marconisten h 
boodschap traditioneel met de vraag: 
Do you read me? Voor hen is verstaan 
gelijk aan lezen. Lezen leer je op schoo 
daarbij hoorde vroeger ook spellen, ma 
dat was vroeger. Nederland kent steeds 
meer en andere schoolsystemen. 
Mijn vraag is: hangt het wetenschapsv 
lichtingsprobleem niet ten nauwste sa 
met op successievelijke niveaus in te t 



wen vertrouwdheid met dat spellen, dat spe
ciale spellen en lezen van een wetenschap
pelijke boodschap? Betekent zo'n training 
niet onder andere een verantwoorde con
frontatie meI u hebt het over elementaire 

ik het over elementair weten-
schappelijk denken en daaraan verbonden 
elementair presenteren van dat denken. Dit 
in plaats van heilloze overheveling van 
lerarenopleiding met gevolgen voor leer
lingen en wetenscflapscentra zoals universi-
teiten - die de pen schijnt te zijn. 
Nu mijn laatste vraag. U wilt dat en ik 
citeer met uw eigen reserves de mensen 
een oordeel kunnen afgeven. Dan vraagt u 
vervolgens: hoe kan zo'n oordeel zinvol 
worden bereikt? Dan is mijn vraag: slaat 
deze hele zaak niet - en u ziet hoe wij altijd 
circular arguments gebruiken op het ge
vaar van het verwisselen van de ad-mass, de 
advertentiemassa, een uitstekende Ameri
kaanse . slaat die hele kwestie 
van dat beschikbaar komen van hanteerbare 
wetenschapsinformatie niet terug op de 
kennis van de ad-mass, van de massa, en de 
wijze waarop die massa reageert, in de eer
ste plaats? En vervolgens op de mobilisatie 
van de besten onder het volk? Als u het over 
een jury hebt en over het feit dat er dan een 
gemeenschappelijk oordeel uit moet komen, 
zie ik mijn grote schrik om de hoek het 
referendum, de brede maatschappelijke 
consultatie uiteindelijk het 'gesundenes 

, onzaliger nagedachtenis. 
Ik vl'aag derhalve of al deze zaken kunnen 
opgaan in een wereld als de huidige, waarin 
het confliclmodel meer en meer het levens
patroon is gaan beheersen? 

De heer Doorman: Die laatste formulering is 
zo omvangrijk, die gaat mijn verstand verre 
te boven, zou mij liever aan de iets meer 
beperkte vraagstelling willen houden die de 
heer Bachrach eerder naar voren braCht, na
melijk die hanteerbare informatie, slaat die 
niet terug op de wijze waarop mensen rea
geren, er niet de dreiging van het gesun
denes Volksempfinden enz. enz.? Ik geloof 

dat van belang is, dat u de status van mijn 
gedachtenexperiment goed begrijpt. Ik heb 
niet gepropageerd dat wij vandaag met 
jury's moeten beginnen, met lekenjury's die 
over alle wetenschappelijke en maatschap
pelijke kwesties oordelen moeten gaan uit
spreken. Dat zou mij een gedachte lijken 
waarbij zelfs mij de schrik om het hart slaat 
Dus dat propageer ik niet Ik heb voorge
steld als gedachtenexperiment over een 
lekenjury na te denken in verband met één 
type vraagstelling, namelijk: wie bepaalt 
welke kwesties punt van publieke discussie 
zouden moeten zijn en wie bepaalt welke 
voorkennis daarvoor nodig is? Daar ligt het 
demarcatieprobleem. Dat demarcatiepro
bleem zou voor alle grensgevallen, die juist 
interessante gevallen zijn, in de recente li
teratuur uitvoerig beschreven dat zouden 
gevallen moeten zijn, waarover zeer veel 
meer leken zouden moeten meediscussiëren 
dan thans het geval is. Wordt die discussie 
niet vertekend en staat niet op de achter
grond het gesundenes Volksempfinden? Het 
is duidelijk dat juist iedere vorm van jury
rechtspraak, referenda en dergelijke pro
beert te vermijden. Nogmaals: als ik aan een 
lekenjury denk, dan denk ik aan een jury, die 
zekere instructies heeft over de wijze waarop 
met getuigenissen van wetenschappelijk 
deskundigen ter zake de kwestie moet 
worden omgegaan. Dat is de kern van mijn 
betoog. Nogmaals: wij kunnen op dit ogen
blik constateren dat buitengewoon veel ge
varen kleven aan het toelaten van meer pu
blieke discussie over de vraag die ik heb 
opgeworpen. Ik denk dat ik het met de 
meeste bezwaren in beginsel eens ben. Al
leen: moeten wij berusten in het feit dat wij 
met vrij grote zekerheid kunnen voorspellen 
dat het grootste deel van de burgers van 
westerse zeer sterk door wetenschap en 
techniek gevormde samenlevingen geen of 
nauwelijks enig inzicht heeft in wat die sa
menleving vorm geeft? Ik acht berusting 
typisch een gevolg van de verandering van 
de hormonenspiegel op de oude dag. Ik kijk 
dus met belangstelling naar de heer Gal-

jaard die misschien te zijner tijd technieken 
zal ontwikkelen om dat op zijn minst tegen 
te gaan. Berusting acht ik altijd een nuttelo
ze passie en ik hoop, dat wij dat dus ook niet 
in de moeilijkheid van het overdragen van 
wetenschappelijke informatie zullen doen. 

Voorzitter Van de Kaa: Dank u zeer. Ik hoop 
dat u het wel goed vindt en erin kunt berus
ten dat ik de discussie nu moet afsluiten. Wij 
zijn over de tijd heen, U hebt beiden op zeer 
heldere wijze informatie naar ons overge
bracht. De heer Doorman heeft gezegd dat 
hij een gedachtenexperiment voor zich ziet 
van een jury. Dat lijkt mij typisch iets dat je 
best eens experimenteel zou kunnen uitvoe
ren en teruggrijpend op vorige voordrach
ten je zou dan meteen eens kunnen zien in 
hoeverre het tech n isch of normatief filter 
een rol speelt in dit soort exercities. Ik dank 
u beiden zeer hartelijk voor wat u hebt willen 
doen. (Applaus) 
Het is nu pauze. Ik wil u nog mededelen dat 
dit de laatste gelegenheid is om de expositie 
te bekijken. 

Pauze 

Voorzitter Van de Kaa: Dames en herE 
bel heeft iets later geluid dan was voo i 
om u in de gelegenheid te stellen iets 
tijd aan de expositie te geven. Ik stel v 
dat wij nu beginnen met het tweede dE 
de middagzitting. 
Zoals u [lebt kunnen zien is onze vol ge 
spreker de heer Leenen, Hij zal spreker 
over het onderwerp: Geen vrijheid zone 
wetten. De heer Leenen heeft een grotE 
reputatie opgebouwd als iemand die or 
een afgewogen oordeel kan worden ge 
vraagd in moeilijke kwesties van ethiel 
moraal. Hij zal worden ondervraagd d( 
heer Van der Waals die een zeer versc 
vakgebied heeft. Hij is hoogleraar in d' 
perimentele fysica aan de universiteit \ 
Leiden en hij is daar ik durf het haas 
te zeggen maar het staat zo in het jaar 
van de Akademie 'Leider van de Wer 
groep Moleculen in Aangeslagen Toes 
Voor sommigen van u zal dat zeer hele 
informatie zijn, voor anderen waarto! 
ook helaas mijzelf moet rekenen - is h 
minder evident wat zijn werk inhoudt. 


