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VOORWOORD 

Niemand minder dan Thomas Kuhn heeft gezegd dat het eigenlijk onmogelijk is contem
poraine wetenschapsgeschiedenis te schrijven. Geschiedschrijving vraagt afstand, in 
meerdere betekenissen. Kuhn bedoelde vooral dat de thema's waarmee de historicus zich 
bezighoudt 'afgesloten' moeten zijn - 'closure' hebben bereikt. Want alleen dan is de his
toricus in staat de bestudeerde ontwikkelingen te beoordelen. Niemand weet nog wat uit 
een hedendaagse ontwikkeling uiteindelijk naar voren zal komen als 'goede' (paradig
matische) wetenschap, wat als anomalie zal gaan gelden, of wat als 'revolutionaire' ten
densen moeten worden aangemerkt. Het enige wat de historicus dus kan doen is 
archiveren; zijn taak om te duiden kan hij niet vervullen. 

Hier staat de aanpak van onderzoekers van de 'social construction of scientific know
ledge' tegenover die zich juist concentreert op bestudering van actuele ontwikkelingen 
omdat de uitkomst ervan nog niet te voorzien is. Zodra 'closure' wordt bereikt treden er 
allerlei mechanismen in werking die het zicht op het wordingsproces belemmeren. En de 
historicus verliest volgens deze visie juist afstand wanneer hij de uitkomst al kent. De stu
die van 'wetenschap in de maak', waarbij niemand nog weet waar het zal eindigen, is de 
beste manier om het wetenschappelijk proces te leren begrijpen. 

Bij nader inzien sluiten deze twee opvattingen elkaar natuurlijk niet uit; ze getuigen 
eerder van verschillende doelstellingen. Bovendien weten we dat geen enkele geschied
schrijving, van recent of ver verleden, ongevoelig is voor de 'positie van de waarnemer'. 
N'Iaar de twee zienswijzen illustreren wel een probleem dat contemporaine geschiedschrij
ving in het bijzonder aankleeft. Idealiter wil de historicus zowel het proces laten zien als de 
uitkomst, en daar bovendien nog zijn visie op leveren. Voor een afgesloten episode uit het 
verleden is dat een haalbare doelstelling, voor contemporaine geschiedenis niet. 

Het probleem van het gebrek aan afstand maakt menig historicus huiverig voor con
temporaine geschiedschrijving. Wie zoekt naar goed geïnformeerde auteurs om een 
hedendaags thema in kaart te brengen komt zodoende bij direct betrokkenen terecht, die 
uiteraard meestal geen historische achtergrond hebben en voor wie het afstandsprobleem 
alleen maar nog klemmender is. 

Niet aan beginnen dus, contemporaine geschiedschrijving? De Gewinaredactie meent van 
wel. Ondanks alle haken en ogen geeft geschiedschrijving, ook contemporaine, context aan 
het heden, zoals gastredacteur Jaap Willems in zijn inleiding terecht stelt. Daar komt nog bij 
dat zulke geschiedschrijving onderdeel kan gaan uitmaken van het proces dat zij beschrijft; 
zij levert bestandsopnamen die richting en sturing kunnen geven aan dat proces. Verder 
wordt contemporaine geschiedschrijving op termijn zelf weer voer voor historici - elke his
toricus weet wat een dankbare bron terugblikken van de historische actoren kunnen zijn. 

Dit themanummer is een experiment van Gewina op dit pad. Niet vakhistorici maar een 
aantal deskundigen op het brede terrein van de wetenschaps- en techniekcommunicatie 
geven hier hun visie op de recente geschiedenis van hun specialisme. De bijdragen hebben 
onmiskenbaar het karakter van bestandsopnamen door direct betrokkenen en voldoen niet 
aan de afstandseis die Kuhn stelde. Maar van simpelweg 'archiveren' is evenmin sprake. De 
auteurs staan met twee benen in het heden en kijken over hun schouder, en ze nemen soms 
expliciet positie in. Misschien kunnen we hier spreken van 'geschiedenis in actie'? 
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