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WETENSCHAPS- EN TECHNIEKVOOR
LICHTING OP ZOEK NAAR BALANS TUSSEN 
APOLLO EN DIONYSOS 

NIELS WIEDENHOF* 

Aan het eind van de twintigste eeuw is de Nederlandse wetenschapsvoorlichting verko
kerd en, evenals de techniekvoorlichting, gericht op werving. Hoe langer hoe meer wordt 
daarbij gebruik gemaakt van een dionysische aanpak waarbij vermaak en spanning een 
hoofdrol spelen. Die ontwikkeling loopt parallel aan de wijze van vrijetijdsbesteding van 
brede bevolkingsgroepen. Het populariseren van wetenschap en techniek heeft daarmee, 
ongewild, een tweede betekenis gekregen. Werken aan een nieuw evenwicht lijkt geboden. 
Ook de wetenschappelijke presentatie van resultaten zou er profijt van kunnen hebben. Een 
overzicht en een aanbeveling. 

Vijftig jaar wetenschaps- en techniekvoorlichting (WTV), een halve eeuw recente 
geschiedenis aan bod in dit themanummer van Gewina! Maar als men goed telt, zijn het 
niet meer dan ruim veertig jaren. Want in feite ontleent de nu nog durende westerse 
WTV-golf zijn voornaamste impuls aan de lancering van de Russische Sputnik in het 
najaar van 1957. Stel u voor: de Russen, een ruimteschip, een slag gewonnen in de Koude 
Oorlog, vreselijk, een ramp. Tegenoffensief geboden. Zo reageerden de Amerikanen, met 
als gevolg dat in i960 de National Science Foundation een breed opgezette campagne 
startte voor de Public Understanding of Science, PUOS in de wandeling. Men streefde 
ernaar brede steun bij het publiek te krijgen voor financiering van natuurwetenschap en 
techniek. Het ging dus niet zozeer om begrip en kennisvermeerdering doch om propa
ganda. In de jaren erna zijn nationale teams uit Europa poolshoogte gaan nemen hoe de 
Amerikanen het deden, om die bevindingen, waar mogelijk, te enten op eigen, nationale 
inspanningen. 

Zo toog in het voorjaar van 1977 een Nederlandse delegatie op instigatie van de toen
malige minister voor Wetenschapsbeleid naar de VS. Het verslag van deze delegatie is, 
zeker uit historisch oogpunt, nog steeds interessant.' Rond die tijd was in de VS de Public 
Science sterk in opkomst is. Het houdt in dat er een keur aan debatten over wetenschap
pelijke en technische kwesties in de maatschappelijk-politieke arena wordt gevoerd. 
Thema's als recombinant DNA, spuitbusdrijfgassen, pesticidegebruik en supersone vlieg
tuigen houden de gemoederen bezig. Uit het verslag van de Nederlandse delegatie blijkt 
echter dat daar vanuit de Amerikaanse universiteiten, de wetenschappelijke bastions, nog 
niet of nauwelijks op wordt ingespeeld. In Nederland is men dan beleidsmatig al verder 
en wordt het publieke debat zelfs door de overheid gesubsidieerd. 

Een reden dat Nederland in dit opzicht voorop liep, is wellicht gelegen in het feit dat 
men zich hier direct na de Tweede Wereldoorlog is gaan bezinnen op overheidsvoorlich
ting. De discussie erover werd begin jaren zeventig hervat. Op welke manier, zo was de 

' Egelantierlaan 37, 5672XJ Nuenen, e-mail nielswf@'xs4all.nl. Dr. N. Wiedenhof is chemicus en voorlichtings-
kundige; hij .schreef het eerste Nederlandse proefschrift over wetenschapsvoorlichting. 

1. Wetenschapsvoorlichiing in de Verenigde Staten. Verslag van een studiereis (Staatsuitgeverij 1977) 
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vraag, dient de overheid om te gaan met zijn burgers als onderdaan en als staatsburger? 
Zoals ik elders uitvoerig heb beschreven- - ik geef hier slechts een excerpt - komt het er 
in grote lijnen op neer dat wetenschaps- en techniekvoorlichting bij zijn wedergeboorte 
in naoorlogs Nederland in het voetspoor trad van de overheidsvoorlichting. En het is 
vooral de Amsterdamse hoogleraar in de geschiedenis van pers, propaganda en openbare 
mening, prof mr.dr. M, Rooij, oud-hoofdredacteur van de NRC, die daarbij in belangrijke 
mate de rode lijn van denken aangaf Wat was er aan de hand? 

Als reactie op de Duitse propagandamethoden, waarmee men ook in Nederland te 
maken had gekregen, stelde de toenmalige minister-president begin maart 1946 een 
ministeriële commissie in die werd voorgezeten door mr. G.J. van Heuven Goedhart, 
hoofdredacteur van het Parool, oud-verzetsman en oud-minister van justitie in het 
Londense kabinet Gerbrandy. De journalistiek was ook verder sterk vertegenwoordigd in 
deze commissie. Lid was onder meer genoemde M. Rooij, hoofdredacteur van de NRC. 
Vatten we kort samen, dan ging het bij de toenmalige overheidsvoorlichting in grote 
lijnen om het verduidelijken van moeilijke teksten en maatregelen aan de onderdaan. De 
staatsburger kwam slechts zeer terloops, en in ontwijkende zin, aan bod. (Het rapport 
stelde: 'De opvoeding tot staatsburger ... ligt ten enen male buiten de taak van de 
Overheid en haar voorlichting'). 

Zeker in de eerste tien tot twaalf jaar na WO II, zo van 1946 tot 1957, heerste voorts het 
idee dat met wetenschap en techniek alles mogelijk is. In de Verenigde Staten had de 
vooraanstaande wetenschapper Vannevar Bush in 1945 in een rapport aan de president 
bepleit om de wetenschap alle kansen te geven en geen strobreed in de weg te leggen; 
wetenschap is synoniem met motor voor welvaart. In de westerse wereld volgde men die 
opvatting. Overheid, universiteit en bedrijfsleven in Nederland lieten in deze periode dan 
ook niet na het belang van onderzoek en ontwikkeling voor de wederopbouw en econo
mische welvaart te onderstrepen. Het leidde tot enige ongestructureerde wetenschaps- en 
techniekpropaganda. 

Van propaganda, via PR naar voorlichting 
Van georganiseerde wetenschaps- en techniekvoorlichting was echter nog weinig sprake. 
Pas in 1956 werd daartoe een eerste aanzet gemaakt. Het toenmalige Interuniversitaire 
Contactorgaan stelde een commissie in om te adviseren over de universitaire voorlichting. 
Ze stond onder voorzitterschap van dr. F. Bender. Als leden zien we onder anderen. M. 
Rooij en prof dr. K. Baschwitz. Rooij vertegenwoordigde het Nederlandse voorlichtingsden-
ken dat in 1946 was ingezet. Kurt Baschwitz noem ik expliciet, omdat hij al in de jaren 
dertig wetenschapsvoorlichting bedreef in Berlijn, voordat hij zich in Amsterdam vestig
de en daar zijn werk academiseerde.- In 1957 bracht de commissie Bender verslag uit in 
haar Rapport inzake de voorlichting door de Nederlandse universiteiten en hogescholen. De 
commissie bepleitte het op systematische wijze bevorderen van goede betrekkingen met 
en het winnen van vertrouwen van die groepen van relaties waarvan de universiteit in 
zekere mate afhankelijk is. Expliciet werd gesteld dat men het over het brede terrein van 
Public Relations heeft, doch dat men de Nederlandse term voorlichting prefereert en 
deze daarom ook zal gebruiken. Bij velen, zo stelden Bender en de zijnen, ontbreekt de 
waardering voor en de bekendheid met wetenschappelijk onderzoek, dat immers 'van zo 

2. N. Wiedenhof, Wetenschapsvoorlichting (Proefschrift TH Eindhoven 1978); Dez., Aarde, appel, ei, weten
schaps- en techniekvoorlichting in Nederland en ook wat daarbuiten (Utrecht: PWT 1995). 

3. N. Wiedenhof, 'Baschwitz en de wetenschapspopularisatie', Cahiers PR en Voorlichting nr. 2 (1986) 7-9. 
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groot praktisch en maatschappelijk belang is'. Resultaat: alle universiteiten gingen over 
tot het aanstellen van een voorlichtingsambtenaar. De institutionalisering van de weten
schaps- en techniek-PR in Nederland was daarmee in het begin van de jaren zestig van de 
afgelopen eeuw een feit. 

In de tweede helft van de jaren zestig begon het echter sterk te rommelen op het terrein 
van de overheidsvoorlichting. Gehanteerde PR-methoden raakten in opspraak omdat ze 
zich begonnen te richten op het promoten van bepaalde politici. Het werd blijkbaar, na 
20 jaar, tijd om tot een herwaardering te komen. In 1968 werd daarom de Commissie 
heroriëntatie overheidsvoorlichting onder leiding van oud-premier mr. B.W. Biesheuvel 
ingesteld. In mei 1970 bracht de commissie verslag uit: Openbaarheid Openheid, rapport 
van de commissie heroriëntatie overheidsvoorlichting. 

Ging het bij Van Heuven Goedhart in 1946 nog vooral om het recht van de overheid 
om voor te lichten, nu hanteert men een door Rooij en Nieuwenhuis ontwikkeld concept 
voor een algemene voorlichtingsplicht van de overheid. Ook bij de omschrijving van de 
cruciale termen openheid en openbaarheid grijpt men expliciet op Rooij (en Nieu
wenhuis) terug. Openheid is een mentaliteit: de bereidheid tot het geven van informatie 
en de ontvankelijkheid voor de mening van anderen. Openbaarheid is: het algemeen be
kend, algemeen toegankelijk zijn van gegevens en procedures. En zo wordt (overheids)-
voorlichting: openbaarmaking, verklaring en toelichting. Voorlichting is er in het belang 
van de Nederlander als staatsburger, die zo in staat wordt gesteld het beleid kritisch te 
volgen en zijn inbreng te geven; en ook in het belang van de Nederlander als onderdaan 
zodat hij kan weten wat zijn rechten en plichten zijn. Heel helder allemaal. We zien 
Rooijs denken als rode lijn door het rapport lopen, hoewel hij geen lid was van de com
missie Biesheuvel. 

Rooij zat ondertussen niet stil. Parallel aan de werkzaamheden van Biesheuvel c.s. gaf 
hij leiding aan een ad hoc commissie van de Academische Raad betreffende Verbetering 
van publiciteit over wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De commissie Rooij startte 
haar werkzaamheden eveneens in 1968 en bracht een jaar later rapport uit. Rooij volgde in 
zijn rapport Biesheuvel op de voet. Rooij en de zijnen maakten de universiteiten duidelijk 
dat ze een informatieplicht hebben die voortvloeit uit ons democratische stelsel. Een ander 
uitgangspunt dus dan dat van Bender c.s. die een economisch vertrekpunt hanteerden 

In het begin van de jaren zeventig bestaat er dus consensus over de overheidsvoorlich
ting en, in het voetspoor daarvan, over de aanzetten tot wetenschapsvoorlichting, waarbij 
de universiteiten het voortouw nemen. En het bedrijfsleven? Grote industrieën als Philips 
en Shell gaven op onderkoelde wijze voorlichting maar timmerden wat de gedachtenvor-
ming betreft niet aan de weg. Wat de wetenschaps- en techniekvoorlichting betreft (die 
term was overigens nog niet geboren) is het bekend dat Philips, zeker vanaf begin jaren 
zeventig, actief was in het netwerk van voorlichters en journalisten op dit gebied. 

Trip 
Ik blijf nog even stilstaan bij het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren 
zeventig. Zowel in de VS als in Europa traden politiek-maatschappelijke en culturele ver
anderingen op. Gevestigde waarden werden ter discussie gesteld. In Nederland raakte het 
universitaire bestel in opspraak en in discrediet; een nieuw kabinet trad begin jaren 
zeventig aan met voor het eerst een minister voor wetenschapsbeleid; het concept van 
openheid en openbaarheid vierde hoogtij. In de winter van 1974 bracht de minister voor 
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wetenschapsbeleid, F. Trip, de Nota wetenschapsbeleid uit. Deze volgt impliciet en soms 
ook expliciet de lijn Biesheuvel waar het gaat om verbetering van de democratische 
besluitvorming. Wetenschapsvoorlichting kan hiertoe bijdragen. Onderzoeksprojecten, 
aldus de Nota, moeten in een vroeg stadium ter discussie worden gesteld, wetenschappers 
dienen de politieke besluitvorming met hun inbreng te versterken. De instelling van een 
onafhankelijke Nederlandse Wetenschapsdienst, ondergebracht bij de Koninklijke Neder
landse Akademie van Wetenschappen wordt bepleit. Naast de vorm van voorlichting 
vanuit centra van wetenschap naar een perifeer publiek, wordt in de Nota ook een lans 
gebroken voor voorlichting gegenereerd vanuit groepen die zich bezighouden met een of 
andere wetenschappelijke- en/of technische kwestie (opslag van kernafval, zoutlozing in 
de Rijn, etc.) en daarvoor ondersteuning nodig hebben. Het idee van Public Science 
(publieke wetenschap, in de politieke arena) als complement van Private Science (beslo
ten wetenschap, in de ivoren toren) deed opgeld. Het werd in die tijd duidelijk dat weten
schaps- (en techniekjvoorlichting een instrument kan zijn om een bijdrage te leveren aan 
beeld-, oordeels-, besluit- en beleidsvorming waar wetenschappelijke en/of technische 
kwesties in het geding zijn. Maar, zoals we nog zullen zien, wordt dat inzicht in de jaren 
negentig al weer verlaten en wordt een andere koers ingeslagen. Alleen het huidige Rathe-
nau Instituut houdt het rond de jaren zeventig verworven inzicht in ere, doch vergeet 
blijkbaar dat men ook nog een communicatieve inspanning moet leveren. Maar daarover 
later. 

Verdrag van Rome 
De Nota wetenschapsbeleid van 1974 had tot gevolg dat er in 1976 een (tot 1977 voorlopige) 
Dienst Wetenschapsvoorlichting onder de hoede van de KNAW werd ingesteld. De con
ceptuele onderbouwing werd in dat jaar geleverd door een Werkcommissie onder leiding 
van - wederom - M. Rooij. De meerderheid van deze commissie bestond uit journalis
ten, onder wie de gastredacteur van dit themanummer J. Willems en de auteur van deze 
beschouwing. Als uitgangspunt wordt artikel 10. lid 1 van het verdrag van Rome (1950) 
genomen, de Europese conventie inzake de rechten van de mens. Daarin is de vrijheid 
om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen uitdrukkelijk vastgelegd, alsmede om deze 
door te geven. De overheid heeft de plicht om de vrije doorstroming te bevorderen. 
Weliswaar kan men uit het verdrag van Rome niet afleiden dat er een plicht is om infor
matie te verstrekken, er is wel een maatschappelijke plicht van diegenen die beschikken 
over te publiceren informatie, om deze ook op aanvraag, of uit eigener beweging, te vers
trekken. Dat geldt ook voor centra van wetenschap. Kortheidshalve verwijs ik voor details 
naar het betreffende rapport over de instelling van een Dienst Wetenschapsvoorlichting.'' 
In dat rapport wordt de term wetenschapsvoorlichting voor het eerst formeel gelanceerd. 

In 1977 stelde minister Trip ook nog de ad hoc Commissie voor advies begeleiding 
voorlichtingsactiviteiten in. Deze werd geleid door prof.dr. E. Boeker, inmiddels oud-rector 
van de VU. De commissie Boeker formuleerde criteria voor het subsidiëren van maatschap
pelijke groeperingen die zich ten doel stellen voorlichting te geven over wetenschappelijke 
en/of technische kwesties. De commissie is van mening dat een dergelijke opiniërende 
vorm van voorlichting gewenst is voor een democratische besluit- en beleidsvorming. 

4. Wetenschapsvoorlichting, rapport over de instelling van een dienst wetenschapvoorlichting (Amsterdam: 
KNAW 1977). 
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Tot slot merk ik nog op dat van eind jaren zestig tot midden jaren zeventig de Neder
landse wetenschapsjournalisten een flinke bijdrage hebben gegeven aan de discussie. In 
1969 werd op initiatief van drs. J.M. Waalwijk (ANP) de sectie wetenschapsjournalisten 
van de Nederlandse Vereniging van Journalisten opgericht. In 1971 was Waalwijk betrok
ken bij de oprichting van de Europese Unie van wetenschapsjournalisten. Deze unie 
publiceerde in 1974 de zogenaamde Salzburger Deklaratie. Daarin wordt onder meer 
gesteld dat wetenschappers de plicht hebben informatie te verschaffen. Er begint zich 
voorts een animositeit tussen wetenschapsjournalisten en wetenschapsvoorlichters af te 
tekenen. De journalisten verkondigen luidkeels dat ze de voorlichting aan het publiek 
alleen wel afkunnen en daar geen voorlichtingsdiensten voor nodig hebben. Nu, aan het 
begin van een nieuwe eeuw, lijkt het wel of ze profetische woorden spraken. Ik kom erop 
terug. 

Contouren en lijnen 
Achteraf beschouwd zien we in deze ontwikkelingsgang verschillende contouren en lijnen. 
Tot de contouren reken ik de jaren van de wederopbouw, de opbloei van de wetenschap, 
de ontkiemende welvaart in het begin van de jaren zestig en de culturele revolutie van 
eind jaren zestig, waarin onder meer de gedachte van Public Science naast Private Science 
wordt ontwikkeld. Binnen deze contouren ontstaan lijnen in het voorlichtingsdenken. 
Concepten ontwikkeld voor de overheidsvoorlichting zetten zich door in die voor de 
wetenschapsvoorlichting. Als duidelijke lijnen door voorlichtingsland zien we begrippen 
als openheid, openbaarheid en het aan het verdrag van Rome ontleende 'public's right to 
know'. Naast de voorlichting vanuit instituties voor wetenschap en techniek (private 
science) naar een perifeer publiek, is er ook (overheids)aandacht voor voorlichting geor
ganiseerd vanuit publieksgroepen. Naast het democratische motief speelt ook het econo
mische motief een belangrijke rol: wetenschap (en techniek) als motor voor welvaart. 
Initiatieven zijn in hoge mate afkomstig vanuit de overheid. Deze speelt in en anticipeert 
op maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten. Belangrijke actoren 
zijn voorts afkomstig uit de journalistiek, het bedrijfsleven (vooral Philips) en de univer
sitaire wereld. Voorzover ik het kan beoordelen, is Rooij de belangrijkste ideeëngenerator. 
De multi- en interdisciplinaire combinatie van journalist, communicatiewetenschapper en 
rechtswetenschapper die Rooij in zich verenigde, heeft haar vruchten duidelijk afgeworpen. 
Rooij verdient een gedenkteken als vader van de na-oorlogse voorlichting in het algemeen 
en die van de wetenschapsvoorlichting in het bijzonder. In figuur 1 is het voorgaande 
samengebald weergegeven. 

Tech n iekvoorlich ting 
In het begin van de jaren tachtig ontstond er turbulentie in het bouwwerk van de weten
schapsvoorlichting zoals dat bij de KNAW was opgetrokken in de vorm van de Dienst 
Wetenschapsvoorlichting. Tijdverschijnselen speelden een rol. O&W had geen aparte 
minister meer voor wetenschapsbeleid; technologiebeleid, tot dan onderdeel van weten
schapsbeleid bij O&W, werd ondergebracht bij EZ. De publieke aandacht voor innovatie 
was tegelijkertijd toegenomen: de term werd overal gehoord, nota's verschenen, de kran
ten stonden er vol van. Met technologiebeleid bij EZ - en alle aandacht voor innovatie -
kon het welhaast niet uitblijven dat techniekvoorlichting via EZ haar intrede in het veld 
van de wetenschapsvoorlichting zou doen. 

232 



Wetenschaps- en techniekvoorlichting 77 

Figuur 1: Enige aspecten van de wetenschapsvoorlichting in Nederland in de jaren 1960-1980 
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In de zomer van 1984 presenteerde de minister van O&W de Nota integratie van weten
schap en technologie in de samenleving, IWTS. Deze nota stelt het belang van twee zaken 
duidelijk in het licht: Technology Assessment (TA) en wetenschaps- en techniekvoorlich
ting. Het oogmerk van de IWTS-activiteiten is, aldus de nota, 'het bevorderen van een 
evenwichtige en doeltreffende besluitvorming over wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen en de toepassingen daarvan, door expliciete en tijdige aandacht te geven 
aan vergaring en verspreiding van informatie over daarmee verbonden maatschappelijke 
en ethische consequenties en aan de meningsvorming bij de meest betrokken maatschap
pelijke groeperingen. Daarmee wordt een verbreding van de besluitvorming nagestreefd, 
zowel naar inhoudelijke criteria, die meegewogen moeten worden, als naar de groepen en 
instanties die erbij worden betrokken.' TA-studies moeten ertoe bijdragen dat maat
schappelijke aspecten meegewogen worden in de besluitvorming over wetenschappelijke 
en technologische ontwikkelingen: 'De regering acht het belangrijk, dat binnen onze 
samenleving een proces op gang wordt gebracht, gericht op bewustmaking van een breder 
publiek van de nieuwe mogelijkheden en problemen, die uit wetenschappelijke en tech
nologische ontwikkeling voortkomen. Dit als basis voor een evenwichtige meningsvor
ming in ons land.' 

Wat voorlichting betreft, heeft de nota het heel duidelijk over voorlichting aan staats
burgers. Men wil de staatsburgers opwekken en helpen om hun democratische rechten 
uit te oefenen. Dat past geheel in het door Rooij gelegde fundament voor voorlichting. 
Maar er is meer. Zeker in de TA-benadering komt een economisch motief expliciet aan 
de orde. Smits heeft er op gewezen dat TA onder meer gericht is op het tegengaan van 
onderbenutting van technologie.' Het innovatief potentieel van onze samenleving moet 
beter worden benut en de consument moet van slaafse volger worden getransformeerd in 
een kritische meedenker, zo betoogt Smits. 

Twee van de resultaten van de IWTS-nota, we schrijven 1985, zijn de opheffing van de 
Dienst Wetenschapsvoorlichting en de gelijktijdige creatie van de Stichting Publieksvoor-

5. R. Smits, Elk land krijgt de technologie die het verdient, maar lang niet altijd de technologie die het nodig heeft 
(Oratie Tilburg 1994). 
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lichting over Wetenschap en Techniek (PWT) daarvoor in de plaats, en de creatie van de 
Nederlandse Organisatie voor Aspectenonderzoek NOTA, die inmiddels is omgedoopt en 
omgevormd tot Rathenau Instituut. Dit legt zich toe op TA. De door Wissema voorge
stelde Nederlandse term aspectenonderzoek, wordt weinig meer gebruikt.'' PWT fuseerde 
in de tweede helft van de jaren negentig met de Stichting Wetenschaps- en Techniekweek 
tot de stichting Wetenschap en Techniek Nederland (WeTeN). 

De praktijk 
En wat gebeurt er nu in de praktijk? Bezien vanuit de voorlichtingskunde baseert NOTA, 
later het Rathenau Instituut, zich met zijn publieksdebatten en zijn werk voor het 
Parlement, op de democratische pijler (zie figuur i) en is er aandacht voor de staatsbur
ger. Eind 1999 werd het Rathenau Instituut, in opdracht van de overheid, geëvalueerd 
door een commissie onder voorzitterschap van oud-Tweede Kamerlid drs. W.J. van 
Gelder. Enerzijds stelt de commissie Van Gelder dat het Rathenau Instituut de contacten 
met de media dient te verstevigen, zodat ze langs die weg onderwerpen op de politieke 
agenda kan proberen te krijgen. De commissie zet zelfs de stap om de activiteiten van het 
Rathenau Instituut te plaatsen in het bredere kader van de wetenschaps- en techniek
voorlichting, zoals overigens al in 1995 door mij voorgesteld." De commissie Van Gelder 
schrijft: 'Het Rathenau Instituut richt zich op de inhoud van (wetenschappelijke en tech
nische, NW) ontwikkelingen en op de mogelijke gevolgen daarvan, en WeTeN neemt de 
communicatie over kennis met een groot publiek voor haar rekening.' Dat dan echter, 
anderzijds, in de accentuerende marge van deze alinea staat dat 'deze taak (van het 
Rathenau Instituut, NW) verschilt van wetenschapvoorlichting', doet terstond weer 
afbreuk aan de hoopvolle uitspraak over een integrale koers van de wetenschaps- en tech
niekvoorlichting. Bovendien is die mededeling in de marge ook in tegenspraak met de 
aanbeveling om de contacten met de media te versterken. Er had moeten staan dat het 
Rathenau Instituut de wetenschaps- en techniekvoorlichting als instrument ter hand zou 
moeten nemen. 

Wat WeTeN betreft kan men het volgende opmerken. De expliciete toevoeging van de 
techniekvoorlichting in de opdracht aan PWT/WeTeN heeft tot gevolg dat de economi
sche pijler allengs de overhand krijgt en daarmee ook het wervende karakter van die 
voorlichting. 

Ook WeTeN wordt in 1999 geëvalueerde en wel door een commissie onder voorzitter
schap van prof dr. H. Galjaard.** De commissie Galjaard laat in haar rapport Kiezen voor 
kracht en kwaliteit (Den Haag 1999) duidelijk horen dat het haar vooral om de economi
sche component van de voorlichting is te doen. De eerste conclusie van de commissie is: 
'Terwijl kennis en innovatie als bron voor onze welvaart onomstreden zijn, lijken investe
ringen ... te zijn afgenomen. Tegen die achtergrond (cursivering NW) vragen weten
schaps- en techniekcommunicatie extra inspanning'. Elders concludeert de commissie: 
'De overheid moet de mogelijkheid openhouden dat het budget voor WeTeN ... moet 
worden verhoogd, om ... in de pas te lopen met wetenschappelijke en technische ontwik
kelingen en de behoeften op de arbeidsmarkt.' Inderdaad het primaat van de economie. 

6. J.G. Wissema, Technology Assessment, aspectenonderzoek in het spanningsveld van technologie en samenleving 
(Deventer 1977). 

7 Wiedenhof (n. 2). 'Aardappel appel ei'. 
8. N. Wiedenhof, 'Galjaard-rapport over Stichting WeTeN ontbreekt visie', De Ingenieur nr. 18 (1999) 34-35. 
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In het laatste hoofdstuk van het rapport plaatst de commissie, naar eigen zeggen, de 
wetenschaps- en techniekvoorlichting in een breder perspectief Ze stelt dan onder meer: 
'Ook de voorlichting over alfa- en gammawetenschap dient bij een op te stellen strategie
plan te worden betrokken.' Daaruit blijkt dat de commissie de hele wetenschapsvoorlichting 
tot dan toe in haar rapport heeft gereduceerd tot bèta-wetenschapsvoorlichting. 
Consequent is het wel, gezien de eenzijdige economische stelling die men heeft ingeno
men. Maar de keus ervoor wordt geëxpliciteerd noch verantwoord. Het is rondweg een 
omissie dat de commissie nergens wijst op de vele strategische discussies die er zijn 
gevoerd over wetenschaps- en techniekvoorlichting als democratisch instrument en/of 
instrument ten bate van economische (en culturele) ontwikkeling. En evenzo dat ze ner
gens wijst op de haast intrinsieke animositeit die er mede daardoor van oudsher bestaat 
tussen voorlichters en journalisten, op de mogelijke rol van beiden en op de taak van de 
overheid als het gaat om het subsidiëren van voorlichtingsactiviteiten vanuit het systeem 
van wetenschap en techniek respectievelijk vanuit de samenleving. 

Geheel passend bij het economische primaat, en het bètastudenten-wervende karakter 
dat impliciet of expliciet wordt benadrukt, is een advies dat door de massapsycholoog en 
communicatiedeskundige dr. J. van Ginneken aan WeTeN wordt gegeven.' Zijn recep
tuur: leer van de reclamemakers, maak het leuk, bloedstollende voorlichting loont. 

Modi 
Het geheel overziende kan men verschillende ynodi ontwaren van de wijze waarop weten
schaps- en techniekvoorlichting wordt opgevat en uitgevoerd.'" Deze overlappen elkaar 
hier en daar. W înnubst wijst er terecht op dat ik met de introductie van deze modi afwijk 
van strengere stipulatieve descripties van (wetenschaps- en techniekjvoorlichting, zoals 
die in de verschillende handboeken zijn te vinden." Praktijk en stipulatie lopen niet hand 
in hand. Stipulaties blijven echter nuttig om de vinger aan de pols te houden en een 
koers bespreekbaar te maken en te verantwoorden. 

Wetenschaps- en techniekvoorlichting gericht op: 

Pubheksacceptatie van W&T PA 

i960: propaganda in de VS na Sputniklancering 

Public relations voor W&T, reputatiebehartiging PR 

1957 Nederland: rapport Bender 

Kennisvermeerdering PU 

PU=Public Understanding of S&T; deze modus ziet men door de hele ontwikkelingsgang heen. In de 

jaren 1975-1995 besteedden zowel de Dienst Wetenschapsvoorlichting als PWT er veel aandacht aan. 

Public's right to know impliceert kennisvermeerdering. 

Publieksbetrokkenheid bij ontwikkelingen en toepassingen PI 

PI=Public Involvement in S&T. Hier gaat het mede om het debat in de maatschappelijk-politieke arena, 

Public Science, veelal georganiseerd door publieksgroepen of door bijvoorbeeld het Rathenau Instituut. 

9. laap van Ginneken, 'Bloedstollende voorlichting'. Communicatie (augustus 1999) 28-30; zie ook: N. 
Wiedenhof, 'Wetenschapsvoorlichting op naar infarct', Communicatie (september 1999) 15. 

10. N. Wiedenhof, 'Wetenschapsvoorlichting is best wel zinnig in Europa', Cahiers PR en Voorlichting nr. 3 
(1979) 3-6; .A. Esmeijer, Sluiswachters in de wetenschapsvoorlichting. (Proefschrift VU Amsterdam 1999) lO-

11. M. Winnubst, Wetenschapspopularisering in Vlaanderen (Proefschrift KU Leuven 1990) 26-31. 
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Publiekservaring met W&T PE 

Elke burger heeft op de een of andere wijze ervaring met wetenschap en techniek doordat hij ermee te 

maken heeft in het dagelijks leven, doordat hij expert is op een bepaald gebied of anderszins. Voor

lichters sluiten graag aan bij zulke ervaringen. 

Marketing van W&T PM 

Kennis wordt toegankelijk en toepasbaar gemaakt en, tegen vergoeding, beschikbaar gesteld aan een 

klant. Langs die weg werken, bijvoorbeeld, wetenschapswinkels, die door hun werk (in Nederland 

sedert de jaren zeventig) bijdragen aan, onder meer, PU en PE. 

Publieksverniaak door W&T FF 

PF=Public Fun with S&T. Mede door het primaat van de economische pijler werd in de tweede helft 

van de jaren 1990 wetenschaps-en techniekvoorlichting als remedie, ingezet tegen teruglopende stu

dentenaantallen in bètavakken en, vooral, techniek. 

Publieksvermaak doet zijn intrede als lokmiddel. De term wetenschapspopularisatie krijgt zo een 

tweede betekenis. Massapsychologen worden ingehuurd om advies te geven'-; dystrofieën worden 

zichtbaar". 

Adagium is: als het maar leuk is. Deze modus loopt in de pas met een zich aftekenende fun-society.'-* 

Samen met concepten als voorlichting vanuit de overheid of vanuit pubheksgroepen, pri
vate en public science, sociale interactie, en dergelijke, kan men deze modi gebruiken als 
bouwstenen voor een groter overzicht, een typologie zo men wil, van wat er in de loop 
der decennia na de Tweede Wereldoorlog voorlichtingskundig en communicatieweten-
schappelijk ontwikkeld is en van wat er in de praktijk is ontstaan.'' Kijken we door onze 
oogharen naar de wetenschaps- en techniekvoorlichting/-informatie/-communicatie in 
Nederland (zodat slechts een paar grote lijnen zichtbaar blijven en details aan het oog 
worden onttrokken) dan kan men het volgende observeren: 
- Er zijn twee, in principe belangrijke, trekkers op dit gebied, namelijk de stichting 

WeTeN met haar, kortweg, voorlichtingsopdracht en de wetenschapsjournalistiek. 
- De voorlichting baseert zich hoe langer hoe meer op de economische pijler en lijkt de 

PF-modus te omarmen. De onderdaan is de doelgroep, de staatsburger vervaagt. 
12. Zie noot 9. 
13. Op 26 december 1999 werd de zesde wetenschapsquiz van NWO/VPRO uitgezonden. De wetenschap werd er 

verkokerd weergegeven: 20 vragen waarvan 18 bèta. Wetenschap is nagenoeg identiek aan bèta, zo is de sugges
tie, en dat terwijl NWO, beheerder van de tweede-geldstroom voor wetenschappelijk onderzoek en voornaam
ste quizorganisator, alle velden van wetenschap onder zijn beheer heeft. De onkunde van de presentator 
betreffende het gebied van (natuur)vvetenschap en techniek droop eraf Wetenschap, zo beleed men met het 
gepresenteerde, moet lollig worden voorgesteld anders past deze niet bij de looi- en Pret-Samenleving (zie 14}. 

14. In december 1999 verspreidde .ABN/AMRO de brochure Deze maand waarin een trend-watcher/marketingdi-
recteur/publicist vaststelt dat een 'fun-maatschapij' nabij is. Deze wordt met instemming begroet. (In het 
Nederlands zou men kunnen spreken van een pretmaatschappij of van een |PS=Iool- en Pret-Samenleving; 
NW).Ten onrechte refereerde de bank-schrijver aan de term Homo ludens, en daarmee aan Huizinga. De 
Homo ludens van de cultuurhistoricus en -criticus Huizinga heeft echter niets met een 'fun-maatschapij' van 
doen. Geheel nieuw is dit alles niet. Vergelijk de physique amusante in de Parijse salons van de achttiende eeuw 
en de rariteitenkabinetten van de musea in die tijd. Vaak zijn het kunstenaars die maatschappelijke trends 
goed aanvoelen en weergeven. Op de in de zomer van 1999 gehouden Biënnale in Venetië, bestond de L')uitse 
inzending uit een bijdrage van Rosemarie Trockel, ook bekend in Nederland. Op een fdm toonde ze daar 
onder meer Kinderspielplatz met een aantal vreemdsoortige, futuristische autootjes in een ietwat aan Breughel 
herinnerende omgeving. De autootjes werden aangekocht door het Tilburgse museum voor moderne kunst 
De Pont. Ze werden daar niet alleen getoond als museale objecten, doch ook als vermaak voor kinderen, die 
ermee op de binnenplaats mochten rondrijden. Pret en jool! 

15. I. Katus en N. Wiedenhof, Wetenschapsvoortichting (Amsterdam 1980) 89-103; zie ook de dissertaties van 
Winnubst (n. 11) en Esmeijer (n. 10). 
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Figuur 2: Ontwikkeling van wetenschaps- en techniekvoorlichting in Nederland in de tweede helft van de 

twintigste eeuw 

wetenschapsvoorlichting 

1960-1980 

- Alleen het Rathenau Instituut heeft de staatsburger goed in het zicht, doch dit instituut 
stelt zich (nog) niet op als voorlichtend aan een breed publiek. 

- Slechts de wetenschapsjournalistiek informeert nog zowel uit het perspectief van de 
democratische als uit dat van de economische pijler. Ze richt zich daarbij duidelijk op 
de staatburger, en wint daarmee wat mij betreft het discours dat al sinds de jaren 
zeventig wordt gevoerd tussen wetenschapsjournalisten en -voorlichters. De journalisten 
hebben steeds beweerd dat ze de voorlichting zelf wel aankunnen en geen voorlichters 
nodig te hebben. Esmeijer heeft echter laten zien dat de meeste wetenschapsjournalisten 
zich vooral bezig houden met bètavakken en techniek.'^ Hun wijze van wetenschapsbe
schouwing versmalt daardoor het zicht op het brede wetenschapsbedrijf (Ik haast me 
erbij te zeggen dat er zeer gunstige uitzonderingen zijn.) Ze raadplegen vooral bèta-
georiënteerde nieuwsbronnen zo laat Esmeijer zien, en schrijven deze vaak over. Veel 
zogenoemd krantennieuws is daarmee oud nieuws. Het begrip actualiteit dat ze graag 
hanteren komt daardoor in een wat vreemd daglicht te staan. Bovendien blijken ter
men als nieuwswaarde en actualiteit, als men wat doorvraagt, niets anders in te houden 
dan toepasbaarheid en direct waarneembare of vermoede invloed op de maatschappij. 
Ook hier krijgt de economische pijler dus stilaan het primaat. 

- Opgemerkt moet nog worden dat er zich voor de techniekvoorlichting interessante 
vakgebieden aan het ontwikkelen zijn die zich in Nederland goed beginnen te manifes
teren. Ten eerste is dat de multidisciplinair gerichte innovatiekunde. En ten tweede is 
er de zich ontplooiende Constructive Technology Assessment, CTA. Anders dan bij de 

16. Esmeijer (n. 10 ) Sluiswachters. 
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Paticipatieve TA, gericht op verandering/aanvulling van politieke beleidsprocessen, 
mikt CTA op verandering in de wijze waarop processen en produkten worden ontwik
keld. Van meet af aan dienen hierin maatschappelijke factoren te worden meegewogen 
door een keur aan actoren in te schakelen.'" Het gaat om een ingreep in technologie
management en een daarmee gepaard gaande andere manier van sturing. Het lijkt me 
zaak dat de techniekvoorlichting zich binnen deze disciplines gaat nestelen om zo de 
broodnodige nieuwe impulsen te krijgen voor verdere ontwikkeling. 

Balans 
In een voordracht voor de Van Marum Sociëteit heeft de filosoof Niels Helsloot de rele
vantie van het bekende Nietscheaanse begrippenpaar apollinisch-dionysisch voor de 
wetenschapsvoorlichting onderzocht.'** Voortbordurend op zijn betoog lijkt het mij dat 
we in de vormgeving van wetenschapsvoorlichting twee extremen kunnen aanwijzen. De 
eerste is de apollinisch/delfische manier. Volgens deze benadering wordt wetenschap 
gezien als een puur rationele en doorzichtige bezigheid. Apollo was de god van evenwicht 
en (gepolijste) harmonie. In Delphi versloeg hij de draak Python, die de krachten van de 
chaos vertegenwoordigde. Deze overwinning representeerde de overgang van het archaï
sche naar het klassieke Griekenland. Inmiddels bleven echter de archaïsche vormen 
onder de oppervlakte voortleven, zelfs in Delphi, dat Apollo's belangrijkste heiligdom 
werd. Dit doet denken aan de manier waarop vandaag de dag wetenschappelijke resul
taten worden gepresenteerd. Dit is vaak een reconstructie achteraf Alleen de 'context of 
justification' telt. De 'context of discovery', met de creatieve invallen, de serendipiteit, de 
geslaagde gok, de gedroomde oplossing, wordt verzwegen en verhuld. Voor de niet-vak-
genoot en een breed publiek is de wetenschappelijke presentatie weinig meer dan, onaan
trekkelijke, orakeltaal. 

De wetenschapsvoorlichting als extensie van deze gepolijste werkelijkheid zal een laag 
rendement hebben, hoe men dat ook wil definiëren en meten. 

Dan is er het andere uiterste: de dionysische aanpak. Dionysos was de god van de wijn, 
de opzwepende muziek, die van het uit-je-dak-gaan, van de roes, van de pret en de jool. 
Ook die modus zal, in extreme vorm, weinig rendement opleveren, simpel en alleen al 
omdat wetenschappers zich ervan zullen distantiëren. Het lijkt, in het licht van al het 
voorgaande, wijs om profijt te trekken van de in de afgelopen decennia ontwikkelde 
dynamiek op het gebied van de wetenschaps -en techniekvoorlichting, de staatsburger in ere 
te houden als doelgroep, en te zoeken naar een optimum, ergens tussen de apollinisch/del-
phinische aanpak en de dionysische. Ook wetenschappelijke presentaties zullen ervan 
kunnen profiteren. Een opdracht voor de komende tijd. 

17. R. Smits, Innovatie in de universiteit. Oratie Universiteit Utrecht (mei 2000) en ]. W. Schot, Oratie 
Technische Universiteit Eindhoven, november 2000. 

18. Niels Helsloot, Lachen om jezelf (Utrecht: WeTeN 1999). 
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Figuur 3: Het rendement van wetenschapsvoorlichting optimaliseren door een juiste balans van weten
schap en vermaak 

rendement van 
voorlichting 
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SUMMARY 

Public communication on science and technology in search of a balance between Apollo and 
Dionysos 

At the end of the twentieth century Public Communication on Science and Technology 
(PCST) in The Netherlands is widely concentrating on student recruitment. A dionysian 
approch is used in which fun, excitement and sensation are used as tools. This develop
ment matches today's leisure activities and an emerging fun society. A number of con
cepts, such as public science and private science, and P-modes, such as PU (Public 
Understanding of science) and PM (Public Marketing of science), as (re)developing in 
the second half of the twentieth century, are discussed. A link between Science of 
Innovation and public communication on technology as well as between Constructive 
Technology Assessment and PCT should be established. It is also argued that a new 
balance between a polished apoUonian approach (often as dull as a scientific article, for 
instance, only showing a context of justification and no context of discovery) and the 
dionysian approach could enhance the performance of PCST and of science and technology. 
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