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Wetenschaps- en techniekcommunkatie anno 2000 
'Wetenschaps- en techniekcommunicatie' is de recent in zwang geraakte benaming voor 
iets dat in wezen al zo oud is als de moderne wetenschap zelf. Vanaf Bacon, Galileï, 
Descartes en Newton hebben wetenschapsmensen zich moeite gegeven leken deelgenoot 
te maken van hun bevindingen en inzichten. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
- The Age of Science - kregen de massapers, musea en andere tussenpersonen daarbij 
een grotere rol. In de pas afgelopen eeuw, met name sinds de Tweede Wereldoorlog, is 
wetenschaps- en techniekcommunicatie uitgegroeid tot een kleine bedrijfstak. Ook in 
Nederland is dat het geval, zij het dat dit communicatiedomein hier iets later tot wasdom 
is gekomen dan in bijvoorbeeld de Angelsaksische landen. 

Wetenschaps- en techniekcommunicatie, kortweg WTC, staat voor het informeren van 
het algemeen publiek over wetenschap en techniek, direct en indirect, via alle mogelijke 
kanalen en in tal van vormen. Vaak gaat het hierbij ook over hoe ontwikkelingen op die 
terreinen ingrijpen op het persoonlijk en maatschappelijk leven. Denk aan de bericht
geving over bijvoorbeeld DNA-onderzoek, ICT, de gezondheidssfeer, of vraagstukken van 
veiligheid en risico. Vijfjaar geleden stond het informeren over dit soort onderwerpen 
meestal nog te boek als wetenschaps- en techniekvoorlichting. Dat het nu communicatie 
is gaan heten, is een uitdrukking van het streven van voorlichters om de te informeren 
partij, het publiek, meer stem te geven in het proces. In hoeverre dat ook wil lukken, is 
vers twee. 

Wetenschapsvoorlichting, wetenschapsjournalistiek, wetenschaps- en techniekcommuni
catie, wetenschaps-PR ook wel, of techniekpromotie, het gaat steeds om het populariseren 
van wetenschap en techniek (zie ook het artikel van Wiedenhof). Doel is wat daar 
gebeurt onder het volk te brengen, bevattelijk en inzichtelijk te maken voor leken. Soms 
ook letterlijk populair, geliefd te maken. Vanaf begin jaren zeventig is de Nederlandse 
overheid structureel aan deze voorlichting gaan bijdragen. Het stimuleren en ondersteunen 
van publieksinformatie op dit gebied werd onderdeel van het wetenschaps- en technologie
beleid dat in die periode - we spreken over het kabinet Den Uyl - werd vormgegeven. Over 
hoe die overheidsrol gestalte kreeg, welke instanties daarbij betrokken waren, met welke 
resultaten, gaat het in dit overzichtsartikel. Verschuivende prioriteiten in het beleid op dit 
terrein komen daarbij eveneens in beeld. Bij wijze van kennismaking en plaatsbepaling 
schetsen we eerst de actuele situatie. Daarna volgt het hoofdthema van dit artikel: de na
oorlogse, institutionele fase van wetenschaps- en techniekcommunicatie in Nederland. 

" L. Dalderup is projectleider bij de Stichting WeTeN (Wetenschap en Techniek Nederland), die zich bezighoudt 
met het bevorderen van de publieksvoorlichting over wetenschap en techniek in Nederland. Postbus 171, 3500 
AD Utrecht. De auteur schrijft op persoonlijke titel. 
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1999: Wetenschaps- en techniekcommunkatie op de politieke agenda 
Medio vorig jaar liet minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in 
zijn Wie oogsten wil moet zaaien. Wetenschapsbudget 2000 (p. 32) het volgende weten: 

Wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling hebben grote consequenties voor de 
maatschappij. Burgers hebben daarom recht op goede informatie over wetenschap en technologie ... 
Door burgers te informeren, kan ook het draagvlak voor wetenschap en technologie groeien. 
Voorlichting over wetenschap en technologie, het in debat brengen van (potentiële) maatschappelijke 
gevolgen ervan, en stimulering van het maatschappelijk debat over de ethische vraagstukken die ermee 
samenhangen, maken daarom deel uit van het wetenschapsbeleid van de overheid ... In het najaar van 
1999 zal OCenW, in samenwerking met EZ ... een aanzet presenteren voor strategie-ontwikkeling op 
het brede terrein van wetenschaps- en technologiecommunicatie. 

Het werd een half jaar later. Eind april 2000 verscheen Boeiend, betrouwbaar en belangrijk; 
Nota wetenschap- en techniekcommunicatie. Naast de ministers van OCenW en van EZ 
tekent nog een derde minister voor dit document, die van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij. Medio mei is de nota besproken door de kamercommissies voor OCenW, EZ en 
LNV. De parlementariërs toonden zich tamelijk kritisch, niet zozeer over de algemene uit
gangspunten als wel over de voorgestelde uitwerking van het beleid. Minister Hermans 
moest de Kamer toezeggen in het najaar terug te komen met een bijgesteld implementatie
plan. Aan het eind van dit artikel gaan we kort in op enkele hoofdpunten uit de nieuwe 
WTC-nota en de eerste reacties daarop uit de Tweede Kamer en het voorlichtingsveld. 

AWT-advies 
Een van de bouwstenen voor de jongste overheidsvisie op wetenschaps- en techniekcom
municatie is een rapport dat de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid 
(AWT) in 1999 uitbracht, op verzoek van de betrokken ministers. Enkele samenvattende 
conclusies over de overheidsrol inzake WTC uit dat advies, soberweg getiteld Communi
catie over wetenschap en techniek: 

De Raad onderscheidt drie motieven om communicatie over wetenschap en techniek naar het brede 
publiek te bevorderen. Voor elk van die motieven heeft de overheid een andere taak. 
- Het behoort tot de missie van publiek gefinancierde onderzoeksinstelUngen om te zorgen dat bur

gers gebruik kunnen maken van hun recht op informatie. De overheid vervult in dezen een controle
rende rol. Om die controle uit te kunnen oefenen, bepleit de Raad dat WTC aandacht krijgt in de 
onderwijs- en onderzoeksvisitaties. 

- De overheid heeft een taak om via WTC het draagvlak voor W&T onder de bevolking te versterken. 
De invulling behelst een stimulerende, subsidiërende rol ... De overheid moet die subsidies niet zelf 
verdelen, maar overlaten aan een intermediaire organisatie. 

- Om de samenleving in staat te stellen om keuzen ten aanzien van Wó-T te maken, moet de overheid 
er voor zorgen dat in een vroeg stadium discussie wordt gestimuleerd over W&T-ontwikkelingen die 
grote maatschappelijke consequenties (kunnen) hebben.' 

In deze overwegingen van de AWT zien we twee traditonele motieven voor wetenschaps
voorlichting terug. Uit de jaren zestig en zeventig stamt het democratische argument, dat 

1. Communicatie over wetenschap en techniek, AWT-advies 42 {Den Haag, nov. 1999) (cursivering AWT). 
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uitgaat van het recht van burgers om te weten wat met hun belastinggeld gebeurt. 
Bijdragen aan zorgvuldige besluitvorming over maatschappelijke keuzes ligt in het ver
lengde daarvan. In de tweede plaats is er de draag\'lak-notie, in onze tijd vooral verbonden 
met sociaal-economische motieven. Wetenschap en techniek, is hier de redenering, zijn 
onmisbaar voor de groei van welvaart en welzijn. Hun inzet vergt grote investeringen en 
moet daarom kunnen steunen op een breed maatschappelijk draagvlak. Dat is onder 
andere nodig om steeds voldoende jonge mensen voor dit werk te interesseren. 

Een derde vaak genoemde grond voor wetenschaps- en techniekcommunicatie ont
breekt in het AWT-advies: het culturele argument, dat is gebaseerd op de volgende over
weging: wetenschap en techniek zijn nauw verweven met onze cultuur in brede zin. Ze 
zijn daarvan een uitdrukking en geven er ook vorm aan. De verrichtingen op die ter
reinen werken door in de manier waarop wij onszelf en de wereld om ons heen beschou
wen. Ze vinden ook hun weerslag in ons doen en denken, onze waarden en normen. Ook 
dit is van oudsher een van de redenen om mensen zicht te willen geven op wetenschap en 
techniek: het maakt ons meer vertrouwd met de wereld waarin wij leven. Als de AWT 
daaraan voorbijgaat, is dat misschien een aanwijzing dat daar nog steeds de kloof gaapt 
tussen de twee werelden die C.P. Snow hoopte te verzoenen - in onze termen: die van de 
alfa's en de bèta's. In de uitgangspunten van de ministeriële nota overigens krijgt dit cul
turele argument, naast de beide andere motieven, wel aandacht. 

Evaluatie Stichtittg WeTeN 
Een tweede bouwsteen voor de nota was de evaluatie van de Stichting WeTeN - op haar 
geschiedenis komen we nog terug - in opdracht van de financierende ministeries, die 
voorjaar 1999 haar beslag kreeg. De Stichting WeTeN (Wetenschap en Techniek Neder
land) is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie, 'op afstand van de overheid'. Zij 
heeft tot taak de wetenschaps- en techniekcommunicatie in Nederland te bevorderen en 
ondersteunt daartoe andere instellingen en initiatieven op dit gebied. De stichting coör
dineert onder meer de jaarlijkse Wetenschap en Techniek Week in oktober. WeTeN wordt 
voor 90% gefinancierd door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
en van Economische Zaken, elk voor een gelijkelijk deel. Zo'n 10% van haar jaarbudget 
haalt WeTeN uit sponsoring en projectinkomsten. In 1999 werkte de stichting met een 
begroting van ruim zeven miljoen gulden. 

De financieringsovereenkomst met de overheid voorziet in een periodieke, onafhanke
lijke evaluatie. Eind 1998 - begin 1999 is die uitgevoerd door een commissie onder voor
zitterschap van de geneticus prof dr. H. Galjaard. In haar evaluatierapport Kiezen voor 
kracht en kwaliteit kraakt de commissie een paar harde noten, zowel aan het adres van 
WeTeN als aan dat van de financierende overheid. Enkele conclusies: 

Terwijl kennis en innovatie als bron voor onze welvaart onomstreden zijn, lijken investeringen in aan

dacht en waardering voor wetenschap en techniek te zijn afgenomen. Tegen die achtergrond vragen 

wetenschaps- en techniekcommunicatie extra inspanning en blijft een sterk, onafhankelijk instituut 

noodzakelijk. Dat instituut moet het draagvlak voor wetenschap en technologie helpen vergroten. 

WeTeN mist een duidelijke focus in haar activiteiten ... Daaraan ten grondslag ligt het ontbreken 

van een helder, onderbouwd strategisch kader, dat de criteria aangeeft om bepaalde activiteiten wel of 

niet in het werkpakket op te nemen. 

De functie van expertisecentruin (van WeTeN, voor de WTC; LD) is cruciaal. Het uitbouwen van 

die functie behoeft dan ook hoge prioriteit. 
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De commissie noemt het vervolgens terecht dat de financierende ministeries afstand 
houden van WeTeN als onafhankelijke instelling. Maar de overheid moet wel toezicht 
uitoefenen en dat is, naar het oordeel van Galjaard en de zijnen, niet goed gebeurd. De 
commissie acht de ministeries dan ook 'mede verantwoordelijk voor ... het onvoldoende 
strategisch opereren van WeTeN.' Op dit punt constateert zij, met de van haar voorzitter 
bekende openhartigheid: 

Er ontbreekt bij de overheid, in casu de betrokken ministeries, een heldere visie op wetenschaps- en 

techniekcommunicatie in Nederland, nu en in de verdere toekomst. 

Het overheidsbeleid ten aanzien van wetenschaps- en techniekcommunicatie is weinig transparant 

en wordt onvoldoende gecommuniceerd.-

Dat hebben de betrokken ministeries zich dus willen aantrekken. Voor het ontwikkelen 
van de gevraagde visie werd de AWT te hulp geroepen. Over de beleidsnota waarin die 
visie wordt ontvouwd, komen we aan het slot van dit artikel te spreken. Hier nog een 
afsluitende opmerking over het evaluatierapport van Galjaard c.s. 

Dat rapport begint met een korte beschouwing over het belang van wetenschaps- en 
techniekcommunicatie. Wat daarin opvalt, is dat dit belang uitsluitend wordt besproken 
in termen van het creëren van draagvlak, politiek en maatschappelijk, voor investeringen 
in wetenschap en techniek. De commissie hekelt de bezuinigingen over een reeks van 
jaren op het hoger onderwijs en onderzoek. Zij spreekt ook van een 'geringe maatschap
pelijke waardering' en 'lage politieke prioriteit' voor wetenschap en techniek. Om vervol
gens in een de laatste jaren welhaast onvermijdelijke Pavlov-reflex te wijzen op de 'te 
geringe belangstelling van jonge mensen voor studie en beroep in vooral bèta-techniek 
richtingen' en de daardoor 'dreigende forse tekorten op de arbeidsmarkt'. Deze ontwikke
lingen moeten worden gekeerd en wetenschaps- en techniekcommunicatie hoort daaraan 
bij te dragen. 

In heel het rapport geen woord over andere mogelijke functies van dat communiceren. 
Democratische of culturele overwegingen komen niet ter sprake. De samenstelling van de 
commissie is aan die omissies misschien niet vreemd. Naast Galjaard bestond zij uit de 
secretaris technologiebeleid van VNO-NCW en de voorzitter van het College van Bestuur 
van de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat ieders inbreng ook geweest mag zijn, als com
missie is hun visie op het belang van wetenschaps- en techniekcommunicatie er een met 
oogkleppen. Voor zover althans uit dit rapport valt af te leiden, reikt de blik niet verder 
dan de nabije economisch-wetenschappelijke horizon. 

Daarmee voegen deze evaluatoren zich overigens wel in het dominante politieke per
spectief van de afgelopen jaren. Immers: ook in het beleid voor dit terrein lijkt de meest 
herkenbare lijn van 'paars' die van een denken in termen van economisch nut en 'werk, 
werk, werk' op kortere termijn. In dit geval, bij gebrek aan een meer afgewogen visie, die 
van een (over)accentuering van het economische argument voor wetenschaps- en tech
niekcommunicatie. 

2. Kiezen voor kracht en kwaliteit, rapportage van de evaluatie van de Stichting WeTeN (Den Haag, mei 1999). 
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Schets van het huidige WTC-veld 
In Nederland geven bedrijven en overheid samen jaarlijks zo'n 15 miljard gulden uit aan 
de ontwikkeling en toepassing van kennis (Wetenschapsbudget2000). Dat is 2,1% van het 
bruto binnenlands produkt (BBP), minder dan in andere landen van Noordwest Europa. 
Van die totale R&D-inspanning wordt een kleine zeven miljard bekostigd uit publieke 
middelen. Op een bevolking van 16 miljoen komt dat neer op zo'n 440 gulden voor elke 
man, vrouw, zuigeling en bejaarde. 

In dat licht mogen de uitgaven voor publieksinformatie over de resultaten van die ken
nisinvesteringen bepaald bescheiden heten. Volgens een ruwe schatting, op basis van een 
recente inventarisatie, liggen die al met al rond de 100 miljoen per jaar. Dat bedrag komt 
voor het overgrote deel ten laste van 's rijks schatkist. Ter vergelijking: het bekende Parijse 
wetenschapscentrum Cité des Sciences et de l'Industrie alleen al zou werken met een 
jaarbudget van, omgerekend, meer dan 200 miljoen gulden, waarvan de Franse overheid 
het leeuwendeel voor haar rekening neemt.-^ Het is bij lange na niet het enige wat de 
Fransen doen op dit gebied. Andere vergelijking: in landen als de VS en Engeland heeft 
de private sector, mede dankzij fiscale faciliteiten, een veel groter aandeel in de financie
ring van wetenschaps- en techniekcommunicatie dan in ons land. Ook onze overheid, de 
wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven willen draagvlak voor wetenschap en tech
niek, maar het moet wel op z'n Hollands, op een koopje dus. 

Publiekscommunicatie over wetenschap en techniek bestrijkt in ons land desondanks 
een breed en rijk geschakeerd terrein. Vele tientallen partijen leggen zich er speciaal op 
toe, van populair wetenschappelijke bladen als Kijk of Natuur & Techniek, via weten-
schapsmusea en -centra als het Museon, Naturalis of newMetropoHs, tot organisaties als 
de Stichting WeTeN. Naast de traditionele wetenschaps- en techniekmusea als Teylers 
Museum in Haarlem en Museum Boerhaave in Leiden, zien we een groeiend potentieel 
van eigentijdse publiekscentra met een voornamelijk regionale functie, zoals DaVinci in 
Enschede of het Industrion in Kerkrade. Ook wetenschappelijke amateurverenigingen, 
(volks-) sterrenwachten en jeugd & techniek organisaties, veelal drijvend op vrijwilligers, 
leveren van oudsher een belangrijk aandeel in het communiceren over wetenschap en 
techniek. 

Vervolgens opereren in dit veld nog tal van actoren die wetenschaps- en techniekcom
municatie er min of meer bij doen, naast hun eigenlijke taak. Dat geldt voor onderzoek
instellingen en voor universiteiten, met onder meer hun wetenschapswinkels en Studium 
Generale. Het geldt sinds een jaar of vijf ook meer en meer voor hogescholen, waarbij 
studentenwerving niet de minst belangrijke drijh'eer is. Daarnaast zijn er diverse branche
organisaties, overheidsinstanties en afzonderlijke bedrijven die, elk vanuit hun eigen 
doelstellingen, initiatieven ontplooien op dit gebied. Van groot belang zijn verder uiter
aard de media: die vormen nog altijd het belangrijkste kanaal voor het bereik van een 
groot publiek. In een aantal sectoren rond dit kerndomein, tenslotte, worden met WTC 
verwante activiteiten ontplooid, in de sfeer van bijvoorbeeld natuur- en milieu-educatie 
of gezondheidsvoorlichting. 

Aan de basis van al dit informeren staan nog steeds, zoals 250 jaar geleden al, individu
ele wetenschapsmensen en technici. Zij zijn het die de dialoog met het publiek moeten 
voeden en onderhouden. Sommigen treden graag en met verve zelf voor het voetlicht, 

3. N. Wiedenhof, Aarde, appel, ei - Wetenschaps- en techniekvoorlichting in Nederland en ook wat daarbuiten 
'9S5-1995, Stichting PWT (Utrecht 1995) 81. 
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anderen fungeren als bron voor journalisten en voorlichters of verlenen hun diensten als 
vrijwilliger. Verschil met 250 jaar geleden is wel, dat ook die onderzoekers, buiten hun 
eigen specialismen, tot het lekenpubliek zijn gaan behoren. 

Vraag en aanbod 
De actuele situatie in het Nederlandse WTC-veld is vorig jaar globaal in kaart gebracht. 
In opdracht van de stichting WeTeN zijn daartoe de vraag- en aanbodkant onderzocht. 
Eén studie, van het NIPO, inventariseerde welke instellingen zich in ons land zoal bezig 
houden met informatievoorziening over wetenschap en techniek.'' Een tweede onder
zoek, van het SWOKA (strategisch consumentenonderzoek), was gericht op de houding 
en interesses van het publiek ten aanzien van (de communicatie over) deze terreinen.' 
Enkele gegevens uit deze studies. 

Verrassend is misschien de constatering in het publieksonderzoek, dat mensen zeggen 
gemiddeld meer geïnteresseerd te zijn in wetenschap en techniek dan in politiek, econo
mie, kunst en cultuur, of zelfs sport. Als voornaamste redenen om zich over wetenschap 
en techniek te informeren, geeft men aan te willen leren, nieuwsgierig te zijn, of zich 
persoonlijk te willen ontwikkelen. 'Omdat ik het leuk vind' is trouwens ook een vaak 
genoemde reden. Op de vraag hoe men zich dan bij voorkeur informeert, scoort televisie 
duidelijk het hoogst, qua frequentie van gebruik en qua begrijpelijkheid. In lijn daarmee 
pleitten WTC-instellingen in het aanbod-onderzoek van NIPO voor meer wetenschap op 
TV. Daar is alle reden toe. Want in weerwil van de verklaarde publieksinteresses zijn 
wetenschap en techniek bij de publieke omroep nog altijd ondergeschoven kindjes. Zo 
kregen die terreinen vorig jaar nog niet eenderde van de zendtijd die voor kunst en cultuur 
werd uitgetrokken.'' Wat dat betreft blijven de vaderlandse zenders al decennia achter bij 
hun collega's in omringende landen. Voor kunst- en cultuurprogramma's kennen we 
sinds jaar en dag het Stimuleringsfonds voor Nederlandse Culturele Omroepprodukties, 
dat per jaar ruim ƒ 30 miljoen te besteden heeft. Wetenschap en techniek moeten het nog 
altijd stellen zonder zo'n ruggesteuntje. Is voor 'Hilversum' en voor de politiek publieks
informatie over die terreinen van zoveel minder belang? Of heeft de wetenschapslobby 
duidelijk minder boodschap aan haar publieke draag\'lak dan de cultuursector? 

Uit de NIPO-inventarisatie van de aanbodkant rijst het volgende beeld op. Het aantal 
instanties met WTC als hoofd- of belangrijke neventaak ligt zo rond de 400. Overwegend 
zijn dat kleinere instellingen, vaak regionaal of lokaal georiënteerd, dan wel afdelingen van 
grotere organisaties met andere hoofdtaken, zoals universiteiten. Vrijwel al die actoren zijn 
sterk afhankelijk van (overheids-)subsidies en sponsorinkomsten. Financiering blijkt dan 
ook een van de grootste knelpunten. Met name de continuïteit is een punt van zorg. Men 
geeft aan behoefte te hebben aan meer structurele basisfinanciering, om voldoende toe te 
komen aan het eigenlijke werk en op wat langere termijn te kunnen plannen. 

Technische en anorganische natuurwetenschappen vormen blijkens deze inventarisatie 
onbetwist de hoofdmoot van het huidige WTC-aanbod. Ruim 70% van de bevraagde 
organisaties noemt deze gebieden als speerpunt. Maatschappij- en gedragswetenschappen 
en de geestes- en levenswetenschappen krijgen in de WTC-instellingen aanzienlijk minder 
aandacht. Dit bèta/techniek-accent in het aanbod heeft, zoals zal blijken, veel te maken 

4. Op weg in het land van wetenschap- en techniekcommunicatie, NIPO Consult (Amsterdam, dec. 1999). 
5. De houding van burgers ten opzichte van wetetischaps- en techniekcommunicatie, SWOKA (Leiden, jan. 

2000). 
6. NOS Kijk- en Luisteronderzoek: okt. 1998-okt. 1999. 
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met het huidige overheidsbeleid. Het weerspiegelt niet de publieksvraag. Zo zegt het 
publiek in het SWOKA-onderzoek over het algemeen meer geintereseerd te zijn in weten
schap dan in techniek. En als favoriete interessegebieden noemen de respondenten in dat 
onderzoek 'mens en natuur', 'mens en maatschappij' en 'wereld en natuur'. Deze en andere 
discrepanties tussen vraag en aanbod roepen vragen op over de beoogde publieksgericht
heid van de wetenschaps- en techniekcommunicatie in ons land. Het publiek moet meer 
stem krijgen, is de laatste tijd het credo van zowel beleidsmakers als uitvoerders op dit 
terrein. Als men nu eens begon met goed te luisteren.... 

In het voorgaande is summier een beeld geschetst van het actuele WTC-veld en van het 
beleid dat daarop betrekking heeft, Hoe heeft een en ander zich ontwikkeld tot wat het 
nu is? 

Ontstaan van de wetenschapsvoorlichtitig in Nederland 
Na de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland zijn handen vol aan de wederopbouw en 
herindustrialisatie. Uiteraard spelen wetenschap en techniek hierbij een rol, waarbij als 
uitgangspunt nog het laissez-faire principe geldt: wat goed is voor de wetenschap, is ook 
goed voor de samenleving. Wetenschapsvoorlichting is een nog onbekend begrip, maar op 
bescheiden schaal is er wel sprake van publieksinformatie op dit gebied. Zo bestaat het blad 
Natuur & Techniek al vanaf de jaren dertig, is er een behoorlijke markt voor populair-
wetenschappelijke boeken en hebben we natuurlijk onze wetenschaps- en techniekmusea, 
zoals Teylers en Boerhaave of ook de scheepvaartmusea en het Spoorwegmuseum. 
Incidenteel doet ook de overheid een duit in het zakje. In dit verband herinnert Wieden
hof aan een initiatief uit 1951 dat voortkwam uit de Industrialisatienota van minister van 
Economische Zaken Van den Brink.-" Dat betrof een project van techniekvoorlichting 
voor scholieren waarbij bedrijfsbezoeken, een opstelwedstrijd, voorlichtingsmateriaal en 
andere middelen werden ingezet. 

Aan de andere kant klinken ook in ons land al wel kritische geluiden. Vooral naar 
aanleiding van het atoomvraagstuk stimuleert bijvoorbeeld het Verbond van Weten
schappelijke Onderzoekers, opgericht in 1946, de discussie over de maatschappelijke ver-
ant%voordelijkheid van wetenschapsmensen. Twijfels over het morele gehalte van sommig 
wetenschappelijk onderzoek krijgen in de jaren vijftig bredere weerklank onder invloed 
van de Pughwash-beweging, ontstaan naar aanleiding van het Russell-Einstein Manifest 
(1955). Vervolgens doemt nog een ander vraagstuk op: de gevolgen van grootschalige 
technologietoepassingen voor het milieu. De publieke bewustwording daarvan wordt 
sterk aangewakkerd door alarmerende publicaties als Rachel Carsons Silettt Spring (1962). 
De toenemende problematisering van wetenschap en technologie zien velen als mis
schien wel voornaamste grond voor de groeiende aandacht voor populariseren. Zo stelt 
de voorlichtingskundige Katus: 'De opkomst van wetenschapsvoorlichting is te wijten 
(sic) aan het problematische karakter van de verhouding tussen wetenschap en samenle
ving. Wetenschapsvoorlichting is uit deze verhouding geboren.'''* Andere beschouwers 
leggen eenzelfde verband, zij het doorgaans minder apodictisch. 

7. Wiedenhof (n. 3), Aarde, appel, ei, 14. Zie voor de voorgeschiedenis van van de wetenschapsvoorlichting in 
Nederland voor de tweede Wereldoorlog L. Dalderup en G.|. de Rook, Wetenschap te kijk: wetenschapspopu
larisering, wetenschapsvoorlichting en science centers. Doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen 
(1989) 15-19. 

8. |. Katus, 'Zonder een zeker educatieniveau is wetenschapsvoorlichting ineffectief', TNO Project 8(4) (1980) 
145-150. 
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Tot in de jaren vijftig koestert het wetenschapsbedrijf in Nederland zich nog goeddeels in 
de spreekwoordelijke ivoren torens. Halverwege dat decennium begint men zich in 
academia echter zorgen te maken over het gebrek aan maatschappelijke waardering. Het 
Interuniversitaire Contactorgaan, voorloper van de Academische Raad, stelt een commissie 
in die moet adviseren over hoe de relaties met de sainenleving te verbeteren. In 1957 brengt 
deze Commissie Bender advies uit. Zij bepleit het op systematische wijze bevorderen van 
goede betrekkingen met die groepen in de maatschappij waarvan de universiteit in zekere 
mate afhankelijk is, en het winnen van vertrouwen. De commissie tekent hierbij aan dat 
zij spreekt over het brede terrein van Public Relations, maar dat men hiervoor de Neder
landse term voorlichting prefereert. Eind jaren vijftig treden aldus de eerste universitaire 
voorlichters aan. 'De institutionalisering van de wetenschaps- en techniekvoorlichting/-
PR in Nederland', schrijft Wiedenhof, 'is daarmee een feit.'^ Ontwikkelingen als deze geven 
voeding aan een stelling die in later jaren opgeld doet. In de wetenschapsvoorlichting, zo 
wil die stelling, is sprake van een anti-cyclische beweging ten opzichte van de 'weten
schapsconjunctuur'. Als het goed gaat met de wetenschap, dan vindt men voorlichting 
niet zo nodig; krijgt het onderzoek het moeilijker, dan gedijt de voorlichting.'" 

Hoe dat ook zij, het laissez-faire klimaat voor wetenschap en techniek loopt ten einde. 
De oude stelregel 'wat goed is voor de wetenschap, is ook goed voor de samenleving' wordt 
verdrongen door een ander motto: 'wetenschap is te belangrijk om aan de wetenschap 
alleen te worden overgelaten'. Of, zoals minister Bot van Onderwijs en Wetenschappen 
het begin jaren zestig formuleerde: 'de wetenschap is geworden niet meer een zaak van 
wetenschapsbeoefenaren in het algemeen, maar van het algemeen belang'." 

Eindjaren zestig: particidiere initiatieven 
Vergeleken met landen als de VS, Engeland en Frankrijk staat in de eerste na-oorlogse 
decennia de wetenschapspopularisering in ons land nog op een laag pitje. Vanaf midden 
jaren zestig komt er echter schot in, aanvankelijk vooral dankzij particuliere initiatieven. 
In 1966 wordt in Eindhoven, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Philips, het 
Evoluon geopend, een schepping die ook in het buitenland waardering krijgt als model 
voor een nieuwe generatie wetenschapsmusea. In datzelfde jaar begint de VARA-televisie 
met de uitzending van De Jonge Onderzoekers, een wedstrijd naar het idee van de 
Amerikaanse Science Fairs. Deze TV-uitzendingen leiden in 1969 tot de oprichting van de 
Stichting De Jonge Onderzoekers, met de atoomfysicus prof Kistemaker als voornaamste 
gangmaker en oud-premier Cals als eerste voorzitter. 

Eveneens in 1969 ziet de Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (BW&M) het 
licht. Directe aanleiding is de commotie rond de eerste harttransplantatie van dr. 
Barnard in Zuid Afrika. De initiatiefnemers, onder wie leden van het Koninklijk Huis, 
staat een onafhankelijke, 'anticiperende' voorlichting voor ogen. Men wil voorkomen dat 
het publiek op dit terrein nog vaker door de feiten wordt overvallen. Qua uitgangspunt 
en doelstelling zal de Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij model staan voor 
latere, op instigatie van de overheid op te richten voorlichtingsorganisaties. 

In de tweede helft van de jaren zestig begint ook de wetenschapsjournalistiek in 
Nederland zich meer te roeren, in kranten en op radio en TV. Onbetwist hoogtepunt is in 
1969 de berichtgeving rond de Apollo-maanlanding. Met hun TV-verslag van Armstrongs 

9. Wiedenhof (n. 3), Aarde, appel, ei, 15. 
10. M. Koen, 'Subjectiviteit in de wetenschapsvoorlichting' in: J. Willems ed., Wetenschapsvoor/ic/iting (Utrecht 

1979) 79-85. 
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eerste stappen op de maan, om 03.56 GMT in de nacht van 20 op 21 juli, houden twee 
aankomende media-coryfeeën half Nederland uit bed. De een gaat daarna verder door 
het leven als 'ApoUo Henkie' (Henk Terlingen). Zijn collega voor de achtergrondinformatie 
is een baardige doctorandus met zuidelijke tongval, die nog lang nadien met aanstekelijk 
enthousiasme het volk kond zal blijven doen van de 'Wondere Wereld' van wetenschap 
en techniek: Chriet Titulaer. 

1970-1982: Wetenschapsbeleid en wetenschapsvoorlichting 
De eerste schetsen voor het Nederlandse wetenschapsbeleid dateren uit de jaren zestig. Naar 
aanleiding van een OESO-ministersconferentie in 1963 worden wenselijkheid en moge
lijkheden van zo'n beleid bediscussieerd. Een van de uitkomsten van die discussie is de 
instelling, in 1966, van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid, de voorloper van 
de huidige AWT. Die pleit al snel voor een afzonderlijk minister voor dit beleidsterrein. 
Vervolgens kent het kabinet Biesheuvel in 1971 korte tijd een minister zonder portefeuille, 
belast met wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderwijs: De Brauw. 

Nota Wetenschapsbeleid 
In 1973 treedt dan, in het kabinet Den Uyl, de eerste afzonderlijk minister voor weten
schapsbeleid aan: Trip. Eind 1974 presenteert deze bewindsman een document dat voor 
lange tijd het beleid op dit terrein zal bepalen: de Nota wetenschapsbeleid. Uitgangspunt 
voor dat beleid is het streven naar een betere afstemming van het onderzoek op de prioritei
ten van de samenleving. Trips nota gaat uitvoerig in op de verschillende achtergronden van 
zowel het wetenschapsbeleid als van wetenschapsvoorlichting. Belangrijk daarvoor zijn 
met name de problematisering van de wetenschap, het financieringsvraagstuk (wetenschap 
wordt steeds duurder èn het is de tijd van de oliecrisis), alsook het democratiseringsstreven 
dat vanaf eind jaren zestig allerlei maatschappelijke sectoren in zijn greep heeft."' 

Over het problematische karakter van de wetenschapsbeoefening zegt Trips nota onder 
andere: 

Kennis kan altijd ten goede often kwade worden aangewend ... Subtieler en vaker wordt wetenschap

pelijke kennis echter technisch toegepast voor wat worden verondersteld goede doelen te zijn, terwijl 

dan achteraf blijkt dat er ook kwade gevolgen uit voortvloeien. ... De snelle technologische ontwikke

ling heeft tal van nieuwe problemen opgeroepen, die het geloof in de zegeningen van de wetenschap 

danig hebben ondermijnd. De 'swing away from science' is ingezet. 

Het democratische argument wordt onder meer als volgt verwoord: 

De wetenschapsbeoefening staat in een intensieve wisselwerking met de maatschappij. Zij kan en mag 

niet geïsoleerd, los van die maatschappij, worden gezien. Daarom geldt ook en niet in de laatste plaats 

voor de wetenschapsbeoefening het algemene streven van de Regering om reeds in het stadium van de 

beleidsvoorbereiding actief contacten te leggen met de direct betrokkenen, en op die wijze hun 

meningsvorming en participatie te bevorderen. 

11. J.G. Stappers, A.D. Reijnders, W.A.J. Möller en L.A.Th.M. Hesp, Wetenschap als gemeengoed: een studie van 
de wetenschapsvoorlichting in Nederland (Den Haag 1983) 54. 

12. Nota wetenschapsbeleid (Den Haag 1974). 
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Dat 'algemene streven van de Regering' verwijst ook naar het werk van de zogenoemde 
Commissie Biesheuvel, de Commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting. Deze heeft in 
1970 het rapport Openheid, openbaarheid uitgebracht dat in 1977 zou uitmonden in de Wet 
Openbaarheid Bestuur. Uitgangspunt voor de Commisie was actieve openbaarmaking als 
voorwaarde voor politieke democratisering. Voorlichting heeft daarin een sleutelfunctie. 

Over de behoefte aan wetenschapsvoorlichting stelt Trips nota: 

Nog te veel van wat op het gebied van de wetenschapsbeoefening plaatsvindt, onttrekt zich aan de 
waarneming. Er bestaat aanleiding om te streven naar verbetering van de voorlichting over weten
schappelijk onderzoek, zowel ten behoeve van de wetenschap zelf als ten behoeve van het onderwijs, 
andere geïnteresseerde groepen, het buitenland. 

Zijn voornemens op dit punt Hcht de minister toe in een aparte bijlage bij de nota. Hij 
denkt onder meer aan de oprichting van een Wetenschapsdienst naar het voorbeeld van 
dergelijke instellingen in de Bondsrepubliek en Oostenrijk en vraagt daarover advies aan 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 

Dienst Wetenschapsvoorlichting bij de KNAW 

Conform haar reputatie kwijt de Akademie zich grondig van haar taak. Zij stelt een 
Algemene Begeleidingscommissie in, trekt een 'inventarisator' aan, benoemt een Werk-
commissie Inventarisator en nog een Werkcommissie Afdeling Biowetenschappen. 
Gezamenlijk vormen zij alvast de Voorlopige Dienst Wetenschapsvoorlichting (DWV). 
Na een interimrapportage brengen de kwartiermakers voorjaar 1977 definitief verslag 
uit.'3 

Fundamenteel uitgangspunt voor wetenschapsvoorlichting, aldus dit rapport, is 'het 
recht van burgers om te leren kennen, te weten'. Een tweede vereiste is onafhankelijkheid: 
'Voorlichting zal minder het gevaar lopen uit te lopen in public relations wanneer zij niet 
uitgaat van een bepaalde instelling of organisatie, maar een eigen organisatorisch zelf
standige positie heeft. Bestaat dit gevaar van vermenging al bij universiteiten, hogescholen 
en andere onderzoeksinstellingen, temeer is dat gevaar aanwezig bij het bedrijfsleven'. 

Het is Trips opvolger als minister voor Wetenschapsbeleid, Peijnenburg, die in 1978 op 
basis van dit advies besluit de voorlopige status van de dienst 'in een meer definitieve om 
te zetten' en onder te brengen bij de kennelijk als voldoende onafhankelijk beoordeelde 
KNAW. 

Andere initiatieven 
De Dienst Wetenschapsvoorlichting was zeker niet de enige vrucht van het beleid dat 
Trip in gang zette. In 1976 had de minister een commissie, voorgezeten door prof Boeker, 
gevraagd te adviseren over financiële steun voor maatschappelijke groeperingen die het 
publiek wilden informeren over ontwikkelingen in wetenschap en techniek. De commissie 
adviseerde positief; zij vond het op de weg van de overheid liggen om op die manier de 
pluriformiteit en evenwichtigheid van de wetenschapsvoorlichting te bevorderen. Er 
kwamen subsidies voor universitaire cursussen wetenschapscorrespondentie en voor de 
Stichting Wetenschapsjournalistiek en -voorlichting. Organisaties als de Stichting Bio-

13. Wetenschapsvoorlichting; rapport over de instelling van een Dienst Wetenschapsvoorlichting, KNAW 
(Amsterdam 1977). 
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Wetenschappen en Maatschappij en De Jonge Onderzoekers kregen min of meer structurele 
steun. Activiteiten van andere groeperingen werden gesubsidieerd op projectbasis, net als 
bijvoorbeeld programma's van Teleac. 

Niet al Trips wensen gingen echter in vervulling. Zo had hij in de Nota wetenschaps
beleid voorgesteld bij elk uit gemeenschapsgelden bekostigd onderzoek een klein deel van 
het budget (1% bijvoorbeeld) te bestemmen voor publieksinformatie. Zo'n regeling is er 
nooit gekomen. Wel werden universiteiten zelf ook actiever op dit vlak. Nadat begin jaren 
zeventig al de eerste facultaire wetenschapswinkels waren ontstaan, hadden aan het eind 
van dat decennium de Nederlandse universiteiten bij elkaar dertien speciale weten
schapsvoorlichters in dienst. 

Toonden overheid en onderzoekwereld zich dus tamelijk actief, in de media bleef het 
kwakkelen. Dat vond in elk geval minister Van Trier, die in 1979 Peijnenburg opvolgde als 
minister voor Wetenschapsbeleid. In het Wetenschapsbudget 1980 merkt hij op dat 'de 
belangstelling bij de massamedia geen gelijke tred houdt met die in de onderzoekwereld'. In 
weerwil van de grote publieksinteresse, aldus deze bewindsman, 'spelen de publiciteits
media in Nederland nauwelijks een rol op het terrein van de wetenschapsvoorlichting.' 

Van Trier stond in die opvatting niet alleen. In 1978 had een aantal televisiemensen in 
Hilversum een conferentie belegd over 'Wetenschap in de Journalistiek'. Bij die gelegen
heid spraken zo'n 125 voorlichters en journalisten hun verontrusting uit over het feit dat 
'de media de ontwikkelingen op het terrein van wetenschap en techniek schromelijk ver
waarlozen.'''' De eerste wetenschapskaternen zouden pas verschijnen in 1981 (Volkskrant) en 
1982 (NRC-Handelsblad). Op de televisie kwamen wetenschap en techniek er al helemaal 
bekaaid vanaf Van Wageningen telt in heel het seizoen 1978/1979 aan vaste wetenschaps
rubrieken op de Nederlandse TV niet meer dan tien uur zendtijd, op een totaal van ca. 
3000 zenduren. In België zou dat in diezelfde periode 110 uur op een totaal van 2800 
zijn!'5 Klassiek in dit verband is de toelichting van een hoge omroepfunctionaris. Op de 
vraag waarom de Nederlandse TV niet meer wetenschap in zijn programma's deed, zou 
de man, met een mengeling van populisme en zelfkennis, hebben verklaard: als ik het 
niet begrijp, begrijpen de kijkers het ook niet, en als ik het wel begrijp, kan het geen 
wetenschap zijn. 

1982-1990: 'Herijking' 
Bij de formatie van het tweede kabinet Van Agt in 1981 is de afzonderlijk minister voor 
Wetenschapsbeleid gesneuveld. Diens beleidsterrein wordt opgedeeld tussen Onderwijs 
en Wetenschappen (wetenschapsbeleid: Van Kemenade) en Economische Zaken (techno
logiebeleid: Terlouw). Van Kemenade komt aan wetenschapsbeleid nauwelijks toe, druk 
als hij is met nog iets te redden van zijn middenschool. Maar de wankele coalitie CDA-
PvdA-D66 houdt niet lang stand. Bij de volgende kabinetswisseling, nadat voorjaar 1982 
de PvdA is opgestapt, neemt Van Kemenade's voormalig staatssecretaris Deetman de 
ministersstaf over. 

In het Wetenschapsbudget 1983 kondigt de nieuwe bewindsman van O&W, tevens coör
dinerend minister voor het wetenschapsbeleid, een 'herijking' aan van het beleid met 
betrekking tot wetenschapsvoorlichting. Hij beraadt zich daartoe op twee adviezen. Een 
is de studie Wetenschap als gemeengoed, zomer 1982 uitgebracht door Stappers c.s. van het 

14. R. Vonk, 'De wetenschap in dagbladen, een momentopname', Massacommnicatie 8 (1-2) (1980) 25-40. 
15. G. van Wageningen Was dit het nieuws? Wetenschap: stiefkind van de massamedia (Meppel 1979)73-75. 

175 



20 Lou Dalderup 

Instituut voor Massacommunicatie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, een onder
zoek waartoe minister Van Trier in 1980 nog opdracht had gegeven. Het tweede rapport 
is een evaluatie van de Dienst Wetenschapsvoorlichting bij de KNAW. 

Ook Deetmans ambtgenoot van Economische Zaken en technologiebeleid, dat is dan 
inmiddels Van Aardenne, begint zich voor wetenschapsvoorlichting te interesseren. Op 
dat spoor is hij onder meer gezet door een rapport van de Projectgroep Technologie
beleid (1983), waarin voorlichting wordt aangeprezen als middel om de samenleving ver
trouwd te maken met nieuwe technologische ontwikkelingen. 

1984: IWTS-nota 
De minister van EZ wilde, en kreeg, dus invloed op het overheidsbeleid inzake weten
schapsvoorlichting. De minister van O&W bleef daarvoor echter 'penvoerend', dat wil 
zeggen eerstverantwoordelijke. Zomer 1984 licht Deetman zijn herijkingsplannen toe in 
de nota Integratie van wetenschap en technologie in de samenleving, kortweg IWTS-nota. 
Net als tien jaar eerder de Nota wetenschapsbeleid zou ook dit nieuwe beleidsdocument 
een belangrijk stempel drukken op de ontwikkeling van de wetenschapsvoorlichting in 
Nederland. 

In de doelstellingen van het IWTS-beleid speelt de trits informatieverspreiding -
publieke meningsvorming (ook wel: be%vustmaking) - maatschappelijke besluitvorming 
een voorname rol. Ietwat amechtig geformuleerd, heet dat in de IWTS-nota: 

Het oogmerk van de IWTS-activiteiten is 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 de daarmee 
verbonden maatschappelijke en ethische consequenties en aan meningsvorming bij de meestbetrokken 
maatschappelijke groeperingen. 

Met dat doel, en verwijzend naar het rapport dat Stappers c.s. hadden uitgebracht, zegt 
minister Deetman te streven naar intensivering en diversificatie van de voorlichtings
inspanning. Intensivering is nodig, vindt hij, omdat alleen continue activiteiten op den 
duur resultaat opleveren. Wetenschapsvoorlichting is een zaak van lange adem. Al in het 
onderwijs moet daarvoor de voedingsbodem worden gelegd. Diversificatie, naast een 
betere benutting van traditionele middelen, zoekt de minister in bijvoorbeeld 'onderwijs
pakketten, voordrachten, cursussen en stages, wetenschapsweken, tentoonstellingen en 
demonstraties (tot in recreatieparken toe) en schriftelijke en telefonische dienstverlening'.'' 
Een flinke verlanglijst, die hij in de jaren die volgen niettemin verwezenlijkt zal zien. 

Opkomst PWT, exit DWV 
Een van Stappers' aanbevelingen was de, krap bemeten. Dienst Wetenschapsvoorlichting 
(DWV) bij de KNAW te versterken. Dat gebeurde niet, althans niet naar de letter. Naar 
de geest werd Stappers' advies - meer aandacht en middelen voor 'niet-instellingsgebon-
den wetenschapsvoorlichting, omdat men daar het ideaal van objectieve en belangeloze 
voorlichting over wetenschap het dichtst benadert' '^ - wel gevolgd. In de IWTS-nota 
wordt namelijk de oprichting aangekondigd - 'in overeenstemming met de minister van 

16. Integratie van wetenschap en technologie in de samenleving (Den Haag, 11-14). 
17. Stappers e.a. (n. 16) 245. 
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Economische Zaken' - van een Stichting voor Publieksvoorlichting over Wetenschap en 
Technologie (Stichting PWT). Deze nieuwe organisatie zal 'voorlichtingsactiviteiten over 
wetenschap en technologie, gericht op het grote publiek, (gaan) stimuleren en bundelen'. 
De rol van de overheid wordt een 'zeer afstandelijke, voorwaardenscheppende'. Aan een 
constructie buiten de directe overheidssfeer is de voorkeur gegeven, aldus nog steeds de 
IWTS-nota, 'vanwege de juist in dit veld noodzakelijke onafhankelijkheid, toegankelijk
heid, slagvaardigheid en flexibiliteit'. 

De Stichting zal de beschikking krijgen, zo wordt later besloten, over een jaarlijks bud
get van vijf miljoen gulden. Ten opzichte van het jaarbudget van de Dienst Wetenschaps
voorlichting, dat nooit meer had bedragen dan 800.000 gulden, is dus zeker sprake van 
een verruiming van de middelen zoals Stappers had bepleit. De evaluatie van die Dienst 
lijkt intussen niet onverdeeld gunstig uitgepakt. In het Wetenschapsbudget 1986 laat de 
minister tenminste weten dat de zeven jaar oude DWV gaat verdwijnen en zoveel mogelijk 
zal opgaan in de nieuwe stichting. 

Waarom niet DWV maar PWT is een intrigerende vraag, waarop van de kant van de 
overheid nooit een duidelijk antwoord is gekomen. Men kan slechts gissen. Zo ligt het 
voor de hand te veronderstellen, dat de ministers de Dienst niet naar verwachting vonden 
functioneren en dat zij weinig mogelijkheden zagen daarin verbetering te brengen. Vond 
men, bij nader inzien, de patronage van de eerbiedwaardige maar niet erg beweeglijke 
Akademie een belemmering voor 'de juist in dit veld noodzakelijke toegankelijkheid, 
slagvaardigheid en flexibiliteit'? Was EZ bevreesd dat onder de hoede van dit hooggeleerd 
gezelschap de technologievoorlichting te weinig schwung zou krijgen? 

Hoe dat ook zij, Deetmans 'herijking' van het beleid op dit terein kreeg zijn beslag. 
Toch verandert er er in wezen niet zo veel, behalve dat de wetenschapsvoorlichting flink 
ruimer in zijn jasje komt. Uitgangspunten en doelstellingen van de Dienst Wetenschaps
voorlichting en de Stichting PWT komen sterk overeen. Wel krijgt techniekvoorlichting 
expliciet een plaats naast wetenschapsvoorlichting. En verder zal de nieuwe stichting zich 
nadrukkelijker dan de DWV moeten gaan richten op 'het brede publiek'. In het eerste 
PWT-werkplan (1988) wordt die brede gerichtheid als volgt uitgewerkt: 

PWT zal er niet alleen naar streven reeds geïnteresseerden nog beter te informeren, maar ook bevor

deren dat naast belangstellenden ook belanghebbenden via nieuwe wegen kennis kunnen nemen van 

wetenschap en techniek. In feite gaat het om het verbreden van de doelgroep via een gevarieerder aan

bod en het aanreiken van nieuwe mogelijkheden om zich te informeren. Daarbij is het belangrijk aan 

te sluiten bij ervaringen uit het dagelijks leven, in te spelen op menselijke nieuwgierigheid en gebruik 

te maken van verstrooiende effecten. 

Overwegingen die, twaalf jaar later, nog steeds na-echoën in de jongste beleidsnota van 
de overheid. 

1986: Stichting PWT en wat dies meer zij 
Aan de feitelijke oprichting van de nieuwe stichting gaat nog een uitvoerige consultatie
ronde vooraf Tot de geraadpleegde partijen horen voorlichtingsinstanties, onderzoeks
instellingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. Medio 1986, twee jaar na de 
aankondiging, wordt de stichting voor Publieksvoorlichting over Wetenschap en Techniek 
daadwerkelijk opgericht als een zelfstandige organisatie, te financieren door de overheid. 

177 



22 Lou Dalderup 

(De oprichters spreken liever van techniek dan van het eerder door de overheid aan
gereikte technologie.) 

Die oprichters zijn enkele leden van de eerder door de ministers van O&W en van EZ 
ingestelde Commissie Publieksvoorlichting, onder wie de hoogleraren Arnbak, Doorman 
en Koumans. In een soort beginselverklaring benadrukken zij de onafhankelijke positie van 
de nieuwe organisatie: 'Het is noodzakelijk dat de Stichting zo onafhankelijk mogelijk is van 
de overheid en/of andere organisaties. Alleen dan immers kan de Stichting een presti
gieuze positie verwerven en op basis daarvan een coördinerende positie innemen.''* Voor 
een periode van vijfjaar kennen de ministers een subsidie toe van 5 miljoen per jaar, de 
helft van O&W, de helft van EZ. Aan het begin van het vijfde jaar (1991) zullen de activi
teiten van de Stichting worden geëvalueerd. Met de opbouw van het PWT-bureau wordt 
in 1987 begonnen. Minister Deetman slaat nog een mooie slag: hij vindt ZKH Prins Claus 
der Nederlanden bereid het voorzitterschap van het stichtingsbestuur op zich te nemen. 

Het doen oprichten van de Stichting PWT mag, wat de voorlichting betreft, wel het 
belangrijkste wapenfeit heten van het zogeheten IWTS-beleid. Aan die stam ontspruit 
nog een andere loot: de Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek 
(NOTA), enkele jaren geleden herdoopt tot Rathenau Instituut. NOTA kreeg tot taak 
onderzoek te (laten) doen naar maatschappelijke en ethische aspecten van wetenschap en 
technologie, primair ten behoeve van het parlement maar daarnaast ook om de publieke 
discussie over nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Bij dat laatste werken NOTA, later 
Rathenau, en PWT zo nu en dan ook samen. 

Verder wordt in 1986, met steun van O&W, aan de Rijksuniversteit Utrecht de eerste 
Nationale Wetenschapsweek georganiseerd, waarbij opnieuw prof Kistemaker was 
betrokken, 'still going strong'. Na dat eerste jaar wordt dit initiatief overgenomen door de 
Stichting Nationale Wetenschapsweek. De stichting krijgt subsidie van O&W en een paar 
jaar later ook van EZ, waarbij dit jaarlijkse evenement uiteraard is herdoopt in 
Wetenschap & Techniek Week. Datzelfde jaar begint er ook speciale aandacht te komen 
voor techniek en meisjes. In een paar grote steden starten de eerste techniekclubs voor 
meisjes, met steun van het Nationaal Comité Kinderpostzegels en het Koningin Juliana 
Fonds: Technika 10 is geboren. Later wordt deze activiteit enkele jaren meegefinancierd 
door de ministeries van WVC, SoZaWe, O&W en EZ en door de Stichting PWT. Technika 
10 kent vandaag de dag zo'n 100 plaatselijke afdelingen, bijgestaan door het Landelijk 
Steunpunt Technika 10. 

1987; (nog) geen Nationaal Wetenschapscentrum 
Op het gebied van publieksvoorlichting over wetenschap en techniek heeft minister 
Deetman in zijn achtjarige ambtsperiode zijn sporen zeker verdiend. Maar net als zijn 
voorganger Trip kreeg hij niet altijd zijn zin. Al bij zijn aantreden in 1982 had de minister 
zich erover beklaagd dat 'wetenschap maar vooral techniek niet werkelijk in onze cultuur 
zijn geïntegreerd' en daarbij de retorische vraag gesteld: 'Waarom is bijvoorbeeld in 
Nederland geen museum van wetenschap en techniek van enige omvang ontstaan? Met 
zo'n permanente collectie als basis zouden tal van op actuele en toekomstige ontwikke
lingen gerichte voorlichtingsactiviteiten veel hechter verankerd zijn''» 

18. Raamplan Stichting Publieksvoorlichting, 1986. 
19. Wetenschapsbudget 1983,138 
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Omstreeks 1987 kreeg de overheid de kans om dit gemis te helpen goedmaken. Geïnspireerd 
door buitenlandse successen werden in die tijd op zeker vijf plaatsen tegelijk serieuze 
plannen ontwikkeld voor een modern, attractief publiekscentrum voor wetenschap en 
techniek. Cosmocenter, annex aan de Efteling, was er daar één van; de N.V. Philips •was 
hierbij betrokken, met Chriet Titulaer als een van de smaakmakers. Uit Utrecht, Amster
dam, Rotterdam en Twente meldden zich de voornaamste concurrenten. De verschillende 
kandidaten zochten elk voor zich (financiële) steun bij het bedrijfsleven en bij overheden. 
In een poging een heilloze concurrentieslag te voorkomen, riep een niet aan regionale 
belangen gebonden Initiatiefgroep Wetenschapscentrum op tot krachtenbundeling. 

In deze lobby hadden onder meer zitting de president van de KNAW, de voorzitter van 
de RAWB en de voorzitter van de door de ministers van O&W en van EZ ingestelde 
Commissie Publieksvoorlichting (voor de voorbereiding van PWT). Wat ontbrak was 
een 'captain of industry'. De Initiatiefgroep pleitte bij een vijftal ministers voor de tot
standkoming van 'een eigentijds, nationaal wetenschapscentrum van internationale allure'. 
Het particulier initiatief moest daarin een belangrijke rol spelen, vonden deze pleitbezor
gers. Maar tegelijk achtten zij 'het publiek belang zo groot, dat de overheid zich niet 
afzijdig mag houden.' Zij riepen de ministers op een bundeling van de verschillende ini
tiatieven te bewerkstelligen.^" 

De overheid toonde zich inderdaad aangesproken. In het Wetenschapsbudget J987 stelde 
minister Deetman, refererend aan de miljoenen bezoekers per jaar in buitenlandse science 
centers: 'De ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Economische Zaken zijn 
van mening dat een centrum als bedoeld belangrijke educatieve en voorlichtende functies 
kan vervullen'. Echter: de concurrerende partijen bij elkaar brengen, of desnoods kiezen, zo 
eenvoudig was dat niet, zeker niet wanneer je zo je eigen voorkeuren hebt. Dus schoven 
de bewindslieden de hete aardappel nog even voor zich uit. Het beproefde Hollandse 
recept: zij stelden een Commissie van Goede Diensten in, die hen moest adviseren over 
'de meest geëigende formule, plaats en financieringswijze voor een dergelijke instelhng.' 
Die voor de overheid de kastanjes uit het •vuur moest halen dus. Deze commisie bestond 
uit voormalig minister Van Aardenne (op EZ inmiddels opgevolgd door De Korte), dr. 
Batenburg, oud-bestuursvoorzitter van ABN-Amro, en prof. Quené, voorzitter van de 
SER. Van de ministers kregen zij één belangrijke voorwaarde mee: Het Nationaal Cen
trum voor Wetenschap en Technologie (NCWT) mocht het Rijk geen extra geld kosten. 
Wel kon een beroep worden gedaan op bestaande financiële rijksregelingen, 

Na een half jaar wikken en wegen, waarbij onder meer de Nationale Investeringsbank 
werd ingeschakeld om de verschillende plannen door te rekenen, kwam de Commissie 
begin 1987 met haar Salomonsoordeel. Qua formule adviseerde zij een combinatie van 
elementen uit de ingediende plannen. Als meest geschikte plaats wees zij de lokatie aan 
die Rotterdam voor zijn Scientopia-project had voorgesteld. Aan de financiering echter 
zat een haakje. Op aangeven van de NIB oordeelden Van Aardenne c.s. 'een verantwoor
de formule niet goed haalbaar zonder een bescheiden bijdrage van de rijksoverheid in de 
exploitatiekosten'. In hun zienswijze viel zo'n bijdrage goed te bekostigen uit 'bestaande 
rijksregelingen', als betaling voor diensten die het centrum zou leveren aan diverse terrei
nen van overheidszorg. De commissie hield het kabinet een aantal manieren voor waarop 
een NCWT 'rechtstreeks zal bijdragen aan de realisering van concrete doelen van het 

20. Brief Initiatiefgroep Wetenschapscentrum dd. 11-3-1986 aan de ministers van O&W, EZ, WVC, SoZaWe en 
VROM. 
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overheidsbeleid', zoals: publieksvoorlichting over wetenschap en technologie, diensten 
aan het onderwijs, beroepenoriëntatie, en publiekspresentaties van innovatieve activiteiten 
van het bedrijfsleven.-' 

De ministers zagen dat anders. In hun reactie op het advies van de commissie wierpen 
zij de vraag op, 'of de gemaakte lokatiekeuze ook houdbaar was wanneer de meegegeven 
financiële randvoorwaarde in acht werd genomen'. Hun (voorgewende?) twijfel op dat 
punt bood hen de ontsnappingsmogelijkheid om het advies van Van Aardenne en de zijnen 
niet over te nemen. In een blijk van krachtdadig bestuur spoorden zij de concurrerende 
plannenmakers nog maar eens aan over samenwerking te gaan praten - tevergeefs. De 
commissie Van Aardenne werd bedankt voor haar waardevolle advies en goede diensten. 
En het touwtrekken om een nationaal wetenschapscentrum was weer terug bij af Of, 
zoals een goed geïnfomeerd Elseviers Magazine schreef 'het kabinet gooide het rapport, 
waar drie toch geen lichte adviseurs een halfjaar aan hadden gewerkt, in de prullenbak. 
Dit ondanks het feit dat de drie het concept-rapport aan de twee ministers hadden voor
gelegd en daar nauwelijks commentaar op hadden ontvangen.'^^ 

Behalve de pers kwam, een halfjaar later, ook de Kamer er nog even aan te pas. In een 
mondeling overleg op 19 november 1987 vroeg de vaste Commissie voor het Weten
schapsbeleid, in een laatste poging nog iets van de plannen te redden, de ministers van 
O&W en van EZ alsnog om een uitspraak over de lokatie voor een NCWT. 'De regering 
geeft zich een brevet van onvermogen', zo verklaarde afgevaardigde Bolkestein daarbij, 
'door geen lokatie voor het nationaal centrum aan te willen wijzen.' En de geachte afge
vaardigde Wallage stelde vast 'dat alle fracties in de Kamer een uitspraak nu noodzakelijk 
vinden.'̂ ^ 

Het mocht niet baten. Ondanks de Kamerbrede aandrang bleek het kabinet met geen 
mogelijkheid tot een keuze te bewegen. In een brief aan de Tweede Kamer sloten de 
ministers met een sofistische redenering de cirkel rond. Juist omdat de overheid geen 
extra middelen beschikbaar kon stellen, zo argumenteerden de bewindslieden, diende zij 
zich te onthouden van 'vrijblijvende inhoudelijke uitspraken over wat primair een particu
liere activiteit zou moeten zijn'̂ ''. Alsof het particulier initiatief niet juist om zo'n uitspraak 
had gevraagd, desnoods dan maar 'vrijblijvend'. En alsof het kabinet nooit een uitspraak 
deed zonder meteen in de geldbuidel te tasten. Van de onafhankelijke Stichting PWT 
werd overigens gedurende de hele discussie niets vernomen. 

Vanwaar die hardnekkige weigering zich uit te spreken, tegen alle aandrang en argumen
ten in? Lagen daar misschien, anders dan de ministers deden voorkomen, andere dan louter 
financiële overwegingen aan ten grondslag? Kon men het in het kabinet wellicht niet eens 
worden over welke stad of regio het NCWT te gunnen? Het blijven speculaties, maar de in 
de wandelgangen meest gehoorde verklaring luidt ongeveer als volgt. Er was en bleef ook 
na het advies van de Commissie van Goede Diensten inderdaad een patstelling. Dat had 
ook te maken had met bewindslieden en commissieleden die elkaar niet lagen. Van 
Aardenne en De Korte bijvoorbeeld waren niet de beste vrienden, terwijl Deetman en De 
Korte wel vaker met elkaar in aanvaring kwamen over het wetenschaps- en technologie
beleid. De twee ministers zouden van meet af aan hun eigen favoriet hebben gehad. 

21. Rapport Commissie van Goede Diensten voor het Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie (Den 
Haag 1987). 

22. S. Rozendaal, 'Wetenschap te kijk', Elseviers Magazine 7-3-1987. 
23. Handelingen Tweede Kamer, 1987-1988, 20211, nr. 11. 
24. Brief van de ministers van O&W en van EZ dd. 9-5-1988 aan de voorzitter van de Tweede Kamer. 
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Deetman zou bereid zijn geweest die op te geven voor het advies van de commissie, maar 
De Korte wilde niet van wijken weten. De geplaagde minister-president, Lubbers, vond 
uiteindelijk het sop de kool niet waard en zette een streep onder het geharrewar. 

Zo verdween het nationaal centrum voor wetenschap en technologie van de politieke 
agenda. Voor dat moment althans, want Deetman wist wanneer geduld te oefenen. Een 
goed jaar later, aan het eind van zijn tweede ambtsperiode, kaartte hij de kwestie opnieuw 
aan. 

1990-1993: PWT-advies en -evaluatie 
Oktober 1989, kort voor Ritzen het roer zou overnemen, biedt Deetman de Tweede 
Kamer een van zijn laatste beleidsnota's aan: Zicht op een nieuw onderzoeklandschap. 
Wetenschapsbeleid voor de jaren negentig. Daarin schetst de vertrekkend bewindsman de 
hoofdlijnen van het wetenschapsbeleid voor de jaren die komen. Een van die lijnen is: 
verdere versterking van het maatschappelijk draagvlak. Dat is nodig, vindt de minister, 
omdat 'de snelle wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen tot gevolg hebben 
dat de kloof tussen het front van de wetenschap en de belevingswereld van brede lagen 
van de bevolking dieper wordt.' Als belangrijke doelstelling van publieksvoorlichting op 
dit vlak noemt de nota 'het bevorderen van ... 'scientific literacy' (wetenschappelijk alfa
betisme) bij de Nederlandse bevolking.' Daaronder te verstaan: de mate waarin mensen 
kennis hebben van en zich ideeën kunnen vormen over wetenschappelijke en technologi
sche ontwikkelingen. 'Voor een evenwichtige culturele ontwikkeling is het van belang', 
schrijft de minister verder, 'dat de verschillende wetenschapsgebieden evenredig aandacht 
krijgen.' Formuleringen waarmee hij het culturele motief voor wetenschaps- en techniek
communicatie nog eens onder de aandacht brengt. 

Als coördinerend minister voor wetenschapsbeleid is Deetman blij met de toenemende 
aandacht voor wetenschap en techniek. Hij leidt die af uit de media, uit bezoekersaantal
len van tentoonstellingen en musea en uit de belangstelling voor speciale manifestaties 
als de Wetenschapsweek. Vraag is nu wel 'wat de overheid de komende tien jaar moet 
doen ter verbetering en instandhouding van de infrastructuur op dit gebied.' Kan de 
Stichting PWT daar niet eens naar kijken? In zijn laatste Wetenschapsbudget laat de 
minister weten dat PWT zal worden gevraagd 'een advies uit te brengen over de meest 
wenselijke infrastructuur voor publieksvoorlichting, waaronder de eventuele oprichting 
van een wetenschapscentrum (cursivering LD), en over de verantwoordelijkheid van de 
overheid daarvoor.' 

Jammer genoeg kwam die herlevende overheidsbelangstelling voor een wetenschapscen
trum voor één gerenommeerd instituut te laat. Voorjaar 1989 namelijk sloot Nederlands 
eerste science center, het in zijn tijd voorbeeldige Evoluon van Philips in Eindhoven, zijn 
deuren als publiekscentrum (zie ook het artikel van Van Mensch). Philips had in de race 
van 1986-1987 gewed op het Cosmocenter bij de Efteling. Toen dat niet doorging, gaf het 
high-tech concern er qua publieksvoorlichting voorlopig maar helemaal de brui aan. 

PWT-advies 
De formele adviesaanvraag van de overheid aan PWT kwam in juni 1990, ondertekend 
door Deetmans opvolger Ritzen. In december van dat jaar lag er het gevraagde rapport. 
Dit advies Wetenschap en techniek voor een breder publiek (1990) draagt als motto nog een 
uitspraak van de net vertrokken minister Deetman: 'In een wereld als de onze, waar 
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wetenschap en techniek zo duidelijk hun stempel drukken op welvaart, welzijn en cul
tuur, is wetenschapsvoorlichting geen liefhebberij of luxe, maar pure noodzaak.' Als 
voornaamste doelen of functies van die voorlichting ziet de Stichting PWT: 
- bevorderen van een maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkeling en toepassing van 

wetenschap en technologie, met als uitgangspunt 'het recht van burgers om te weten'; 
- mobiliseren en versterken van het kennispotentieel; 
- stimuleren van de sociale en culturele participatie van individuele burgers. 
Het rapport schetst vervolgens een aantal sterktes en zwaktes in de bestaande voorlich-
tings-infrastructuur. Als sterke punten noemt PWT onder meer de grote verscheidenheid 
op dit gebied en het daarmee verbonden streven naar evenwicht qua invalshoeken en 
zienswijzen, beide gevoed door de overheidssteun voor onafhankelijke wetenschaps- en 
techniekvoorlichting. Ook de wetenschapsjournalistiek heeft daarin een belangrijk aan
deel. Tot de zwakke punten rekent men de 'bedreigde continuïteit' van een aantal kleinere, 
ongebonden voorlichtingsorganisaties en de 'ondanks jarenlange stimuleringsacties' nog 
steeds 'povere verrichtingen van de Nederlandse televisie'. Het gebrek aan voorlichtings-
ondersteunend onderzoek is een andere zwakke stee. En tenslotte, het kon moeilijk mis
sen, wordt 'het ontbreken van een eigentijds wetenschapscentrum ... in brede kring als 
een duidelijk gemis ervaren'. 

Nadere analyse van knelpunten en kansen mondt uit in een aantal concrete aanbeve
lingen aan de overheid, waarvan de drie belangrijkste zijn: 
- instelling van een fonds van ƒ 3 miljoen per jaar, te bekostigen door overheid, onder

zoekwereld en bedrijfsleven, voor de basisfinanciering van kleinere, onafhankelijke 
voorlichtingsorganisaties als de Stichting Nationale Wetenschapsweek en diverse jeugd-
en techniekorganisaties; 

- vorming van een fonds van ƒ 10 miljoen op jaarbasis voor versterking van de rol van 
televisie en radio in de wetenschaps- en techniekvoorlichting, dit naar analogie van het 
Stimuleringsfonds Culturele Omroepprodukties; 

- oprichting, met financiële steun (ook in de exploitatie) van rijksoverheid, lagere over
heden, bedrijfsleven en particuliere fondsen, van een eigentijds publiekscentrum voor 
wetenschap en techniek. 

Evaluatie Stichting PWT 
Direct nadat PWT zich aldus heeft opgeworpen als pleitbezorgster voor het bredere 
WTC-veld, wordt de stichting begin 1991 zelf geëvalueerd door een onafhankelijke com
missie. Die bestaat uit oud-minister Van Aardenne, SER-voorzitter Quené (het is een 
kleine wereld), dr. ir. Pannenborg, voormalig vice-president van Philips, en WRR-lid 
mevrouw dr. Wolff-Albers. De evaluatoren stellen vast dat 

de aanwezigheid van een stichting voor publieksvoorlichting op afstand van de overheid enerzijds een 

belangrijke voorwaarde is voor onafhankelijke voorlichting over wetenschap en techniek. Anderzijds 

impliceert de institutionele plaats van de stichting dat zij haar eigen strategieën hanteert. Voor de 

realisering van zwaartepunten in het eigen beleid blijft de overheid onverkort verantwoordelijkheid 

houden, met ttame wat betreft kennisoverdracht via het onderwijs.^^ 

25. Advies van de Commissie voor Evaluatie van de Stichting PWr (1991) (cursivering rapport). 
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De commissie komt tot de slotsom dat PWT zich een eigen, onafhankelijke plaats heeft 
verworven en dat dit niet ten koste van anderen gaat. Zij maakt zich echter zorgen over 
de geringe zichtbaarheid van de stichting, onder andere bij het parlement. De commissie 
vindt dan ook dat PWT zich markanter moet profileren als 'landelijk expertisecentrum' 
op het gebied van publieksvoorlichting over wetenschap en techniek, onder meer door 
een scherpere omlijning van de doelstellingen en subsidiecriteria. Belangrijke opgaven zijn 
verder: sterkere oriëntatie op docenten in het onderwijs en 'het entameren en organiseren 
van een opening bij de televisie', met steun van de rijksoverheid. Men denkt daarvoor 
niet direct aan een apart fonds, maar aan het openstellen voor wetenschap en techniek van 
het bestaande Stimuleringsfonds Culturele Omroepprodukties; 'wetenschap en cultuur zijn 
immers niet van elkaar te scheiden', stellen de evaluatoren. Het ontbreken van een natio
naal wetenschapscentrum, tenslotte, noemt de commissie 'een anomalie'. 

Kabinetsstandpunt 
Met het Kabinetsstandpunt Publieksvoorlichting over wetenschap en techniek reageren de 
ministers medio 1992 op zowel het rapport van de Evaluatiecommissie als het eerdere 
PWT-advies. De bevindingen van de evaluatiecommissie kunnen zij onderschrijven: 
PWT voldoet aan de functies die haar waren toegedacht, een verdere uitbouw en aan
scherping van het functioneren, richting expertisecentrum, is nu nodig. Het kabinet 
steunt ook de aanbevelingen, door de evaluatiecommissie sterker aangezet dan door 
PWT, om meer aandacht te besteden aan de jeugd. De ministers zeggen het belangrijk te 
vinden 'dat al heel vroeg bij kinderen interesse wordt gekweekt voor wetenschap en tech
niek.' Mede daarom ook is het vak techniek ingevoerd in de basisvorming. Voor de basis
school vinden ze een apart vak techniek niet nodig, de daar geldende 'kerndoelen' bieden 
naar hun idee voldoende ruimte om aandacht te besteden aan 'dit vormingsgebied'. In 
het Kabinetsstandpunt wordt het advies van PWT gekwalificeerd als 'een belangrijke 
handleiding voor het structureren van publieksvoorlichting over wetenschap en techniek. 
Dat tekent de positie die de stichting zich in relatief korte tijd heeft verworven', menen de 
bewindslieden. 

Op de hiervoor genoemde hoofdaanbevelingen uit het PWT-advies reageert het kabinet 
als volgt. Er komt een 'financiële basisvoorziening' voor een aantal weinig draagkrachtige, 
niet-gebonden voorlichtingsorganisaties. De ministers van O&W en van EZ reserveren 
hiervoor samen ƒ 1 miljoen (extra) per jaar en gaan erover praten met PWT. Zij gaan er 
van uit dat PWT aanvullende middelen zal aanboren bij bedrijven en onderzoeksorgani
saties. Het kabinet is mèt PWT van mening dat de Nederlandse televisie te weinig aan
dacht heeft voor wetenschap en techniek. De instelling van een stimuleringsfonds acht 
men echter 'niet opportuun', omdat de publieke omroep zich net bevindt 'in een fase van 
hernieuwde oriëntatie op principiële punten'. Anderen zouden zeggen: is dat niet juist het 
moment om een nieuwe prikkel in te voeren? Wel vinden de ministers dat de publieke 
omroep meer aandacht moet besteden aan wetenschap en techniek. PWT krijgt tot taak 
dat te bevorderen, uit een totaalbudget dat zes jaar (en 20% inflatie) na de oprichting 
blijft gehandhaafd op ƒ 5 miljoen per jaar, waaruit ook nog eens moet worden bijgedra
gen in voornoemde 'financiële basisvoorziening'. 

En over de derde PWT-aanbeveling: 'Het Kabinet ondersteunt de gedachte dat 
Nederland een nationaal centrum voor voorlichting over wetenschap en techniek niet 
mag ontberen ... De ministers van O&W en van EZ stellen daarom 11 miljoen gulden 
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beschikbaar voor de opbouw van het Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie 
conform de plannen van het Amsterdamse Technologie Museum NINT.' Zo wordt het 
spreekwoord weer bevestigd en krijgt Nederland (kreeg Deetman) alsnog zijn eigentijdse 
vvetenschapscentrum van internationale allure. Het NINT was een van de kandidaten in de 
race van 1987, niet de favoriet overigens van een van de toen zittende ministers. Onder aan
voering van de gedreven directeur Douma is men doorgegaan met haalbaarheidsstudies en 
lobbywerk, om het jarenlange volhouden uiteindelijk beloond te zien. De hoofdstad 
krijgt zijn nieuwe trekpleister trouwens niet voor niks: B&W van Amsterdam hebben er 
25 miljoen voor over. 

1993-1997: Jeugd & techniek naar voren 
Met de inhaalactie 'wetenschapscentrum' heeft het kabinet zijn geld voor wetenschaps-

en techniekvoorlichting voorlopig wel vergeven. Wel wordt in 1993 techniek als vak in
gevoerd in de basisvorming van het voortgezet onderwijs. Maar op WTC-gebied komen 
in deze periode van de kant van de overheid weinig nieuwe initiatieven. En voor zover er 
iets gebeurt, lijkt dat eerder uit de koker van EZ dan van het penvoerende O&W te 
komen. Dat valt ook af te lezen aan de Wetenschapsbudgetten in deze jaren, waarin de 
paragrafen over 'maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en techniek' aanmerkelijk 
korter blijven dan in de dagen van Deetman en zijn voorgangers. 

De Wetenschapsweek groeit verder uit, krijgt vanaf 1992 naast steun van O&W en PWT 
ook subsidie van EZ, en wordt dan Wetenschap & Techniekweek. Minister Andriessen 
(EZ) initieert in 1992 voor een aantal jaren de Nationale Techniek Prijs, waarvoor PWT 
de uitvoering gaat doen. De prijs en de daaraan verbonden Elektron Trofee worden toe
gekend voor activiteiten 'die jongeren motiveren voor techniek in het algemeen en voor 
technische opleidingen en beroepen in het bijzonder'.'^' 

In 1994 treedt onder de hoede van PWT de financiële basisvoorziening voor ongebon
den voorlichtingsorganisaties in werking. Naast de Wetenschap & Techniekweek zijn het 
vooral jeugd en techniek organisaties die aansprak maken op dit fonds, in de wandeling 
de Voorziening geheten, zoals Technika 10, De Jonge Onderzoekers, Jeugd en Techniek 
Flevoland en de Ontdekhoek Rotterdam. Het blijkt PWT en de overheid overigens niet 
gelukt ook het bedrijfsleven en onderzoekinstellingen in dit fonds te laten participeren. 
Zo krijgt 'jeugd & techniek' in de periode Andriessen-Ritzen een duidelijk accent. Toch 
blijft er ook aandacht voor andere thema's en publieksgroepen. Voor de opkomende 
biotechnologie bijvoorbeeld, waarover de Stichting PWT in 1992 een meerjarige voor
lichtingscampagne is gestart. Deze actie, gecoördineerd door de Adviescommissie Voor
lichting Biotechnologie, heeft als doel een breed publiek te informeren over de voor- en 
nadelen van ontwikkelingen op dit terrein. De campagne zou tot in 1998 doorlopen. 

Verder installeert minister Ritzen in 1994 bij het Rathenau Instituut (voorheen NOTA) 
het Platform Wetenschap en Ethiek. Dit Platform, gedragen door negen departementen, 
krijgt tot taak maatschappelijke debatten te organiseren over ontwikkelingen in het 
onderzoek waarmee ethische vragen zijn gemoeid. Bij dergelijke discussies, over voor
spellend genetisch onderzoek bijvoorbeeld, moeten nadrukkelijk ook niet-deskundigen, 
'gewone' burgers worden betrokken. 

In april 1994 geven de ministers van EZ en van O&W, met de gemeente Amsterdam, 
definitief het groene licht voor de bouw van het nationaal publiekscentrum voor weten-

26. Twee jaren tussen publiek, wetenschap en techniek, PWT jaarverslag 1993 en 1994. 
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schap en technologie. Het wordt een creatie van de Italiaanse architect Renzo Piano: de 
intussen vertrouwde, groenkoperen scheepsboeg in het IJ bij het CS in Amsterdam. Het 
nieuwe wetenschapscentrum moet IMPULS gaan heten, maar bij de opening in 1997 is 
die naam veranderd in newMetropolis. 

De directe investeringskosten belopen ƒ 70 miljoen, de exploitatie wordt geraamd op ƒ 14 
miljoen per jaar. IMPULS verwacht jaarlijks zes- tot achthonderdduizend bezoekers te 
gaan trekken. Rijk en gemeente samen hadden in 1992 al 36 miljoen gulden in het voor
uitzicht gesteld. Omdat intussen het bedrijfsleven en andere instanties ook aardig in de 
bus hebben geblazen, bij elkaar voor zo'n ƒ22 miljoen, besluiten de overheidspartijen tot 
een extra bijdrage van ƒ 9 miljoen.^" 

In een persbericht lichten de ministers hun investering toe. Het is hun wens het brede 
publiek, met name jongeren, vertrouwd te maken met wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen. Dat is immers 'onontbeerlijk voor economische groei en voor de ont
wikkeling naar een meer kennisintensieve economie.' En verder: 

Naar verwachting kampt Nederland rond de eeuwwisseling met een groot tekort aan mensen met een 
technische of natuurwetenschappelijke opleiding ... Het imago van deze opleidingen en beroepen kan 
een stevige stimulans gebruiken ... Daarom stimuleren overheid en bedrijfsleven voorlichting over 
wetenschap en techniek aan jongeren en vooral ook aan meisjes. 

Voor wie van die voorlichting méér verwacht dan imagoverbetering of techniekpromotie, 
heeft het persbericht tot slot een geruststelling: 'Ook andere dan exacte of technische 
wetenschappen zullen in 'IMPULS' veel aandacht krijgen.' 

Dat mag zo zijn, maar een béétje aandachtig beschouwer heeft intussen al wel de 
indruk dat (ook) in de wetenschaps- en techniekvoorlichting de panelen al een tijdje aan 
het schuiven zijn. 

Verschuiving van democratisch naar economisch motief 
Eén zo'n beschouwer is Niels Wiedenhof, op dat moment al een kwart eeuw actief in deze 
sector, onder meer als voorhchter van Philips' NatLab. Op verzoek van de Stichting PWT 
maakt hij in 1995 de balans op van tien jaar - en een beetje meer - wetenschaps- en tech
niekvoorlichting in Nederland. Hij doet daar verslag van in zijn rapport Aarde, appel, ei. 
Het rapport werd uitgebracht bij het (bijna) tienjarig bestaan van PWT. In dit verkla
rend overzicht onderscheidt Wiedenhof twee pijlers voor de publieksvoorlichting op dit 
terrein: een economische en een democratische (het culturele motiefis in zijn optiek van 
minder belang). WTC op basis van de democratische pijler benadert het publiek vooral 
als staatsburgers, die op economische grondslag richt zich meer specifiek op aanstaande 
professionals, dat wil zeggen jongeren die voor een opleidings- of beroepskeuze staan. 

Anno 1995, zo observeert de auteur, lijkt het evenwicht tussen deze twee pijlers enigszins 
verstoord. Kijkend naar de zwaartepunten in zowel het overheidsbeleid als in de activiteiten 
van actoren als de Stichting PWT en de Wetenschap & Techniekweek, ziet hij een ver
schuiving 'van voorlichting dicht bij de democratische pijler naar die dicht bij de econo
mische pijler'. In de tijd van Trip en later Deetmans IWTS-nota was de staatsburger nog 
duidelijk in beeld. Maar sinds een aantal jaren raakt die allengs meer uit zicht door de 
toenemende nadruk op techniek, met jongeren in hun hoedanigheid van aanstaande 
professionals als voornaamste doelgroep. Op dit punt kan het beter, zou het democrati-

27. Persbericht ministeries van EZ en van 08cW, dd. 7-4-1994. 
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sche uitgangspunt meer gekoesterd moeten worden, vindt Wiedenhof Maar over het 
geheel genomen en in internationaal perspectief, is zijn slotsom, doet Nederland het zo 
slecht nog niet. We beschikken over 'een behoorlijk pluriform wetenschaps- en techniek-
voorhchtingsveld in ontwikkeling ... rijk geschakeerd, niet dirigistisch, soms behoorlijk 
gecoördineerd, af en toe verbrokkeld'. Dat is mede te danken aan 'een overheid die goed 
denkwerk (laat) verricht(en) en, democratisch, op afstand over de schouder meekijkt.' 

De auteur wijst in dit verband nog op een aan ons land eigen verschijnsel dat in dit 
artikel onderbelicht is gebleven. Dat is het belangrijke aandeel van talrijke, soms dissidente, 
maatschappelijke groeperingen in, of annex aan, dit voorlichtingsveld. De natuur- en 
milieubeweging, patiëntenverenigingen of ook consumentenorganisaties zijn daar voor
beelden van. 'De democratische volwassenheid in Nederland is zodanig van aard,' schrijft 
Wiedenhof, 'dat de overheid, via geld voor wetenschaps- en techniekvoorlichting, het 
publieke debat over wetenschap en techniek bevordert en daarbij de critici niet alleen 
tolereert, maar zelfs ook wel subsidieert.' Zo functioneert de democratische pijler dan 
toch weer wel, constateert hij. 

1997-2000: Verdere 'economisering' 
In de laatste jaren van de twintigste eeuw doen zich in het hiervoor geschetste beeld geen 
grote veranderingen voor. In het overheidsbeleid op dit terrein blijft het nogal stil, zeker 
voor wat betreft de wetenschaps- en techniekcommunicatie. Wel worden in aanpalende 
beleidssectoren enkele parallelle acties ondernomen. Die initiatieven en hun implicaties 
voor het WTC-veld trekken de lijn van 'economisering' en concentratie op Wiedenhofs 
aanstaande professionals verder door. 

Onder het goedkeurend oog van de betrokken ministeries hebben de Stichting PWT en 
de Stichting Wetenschap & Techniekweek najaar 1996 besloten tot een fusie. De doelstel
lingen van beide organisaties kwamen sterk overeen en de twee werkten al veel samen. 
Waar de Wetenschap & TechniekW^eek vooral sterk was in publieksgerichte activiteiten, 
was PWT zich geleidelijk meer gaan toeleggen op het ondersteunen en stimuleren van 
intermediairen in de wetenschaps- en techniekcommunicatie. Het samenvoegen van die 
twee benaderingen moet nu 'nieuwe synergie' gaan brengen in een nieuwe organisatie: de 
Stichting Wetenschap en Techniek Nederland, kortweg WeTeN. 

Parallelle acties 
In 1996 besluit Ritzen, van mening misschien dat collega Andriessen, altijd wat beter bij kas, 
in voorgaande jaren te vaak zijn show heeft gestolen, tot een solo-actie. Hij entameert het 
nationale Kennisdebat, dat tot voorjaar 1997 zal duren. Het is meer een actie van en voor het 
onderwijsveld dan in de sfeer van wetenschaps- en techniekvoorlichting. Laatstgenoemde 
sector is bij de plannen nauwelijks betrokken en voelt zich dan ook weinig aangesproken. 

Toch resulteerde dit debat, geleid door een presidium onder voorzitterschap van voor
malig CRM-minister Gardeniers-Berendsen, in een doordachte visie op de rol van kennis 
en kennisverwerving in een kennisintensieve samenleving. Als richtsnoer voor beleids
ontwikkeling op dit veelomvattende terrein wijst het presidium op wat het noemt de 
'drie-dimensionaliteit van kennis'. Men onderscheidt: 'kennis om te kunnen werken', 
'kennis om te kunnen samenleven' en 'kennis om te kunnen zijn', dimensies die volgens 
de rapporteurs in de praktijk niet los van elkaar zijn te beschouwen.^* 

28. Presidium van het Kennisdebat, Kennis maken met de toekomst, analyse en aanbevelingen (Den Haag 1997). 
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Voor een vruchtbare synthese van deze kennisaspecten spelen processen van 'informeel' 
en 'blijvend' leren een grote rol. Wetenschaps- en techniekcommunicatie is zo'n proces. 
Niet zo vreemd dus dat we in de driedeling van het 'kennispresidium' de traditionele 
motieven voor wetenschaps- en techniekcommunicatie terug zien komen, te weten het 
economische, het democratische en het culturele argument. Maar zoals wel vaker: zich 
laten raden is voor de overheid vandaag de dag een moeilijk te vermijden ritueel, beleid 
maken is toch echt iets anders. Voor zover het kennisdebat al een vervolg heeft gekregen 
in beleid, is in latere acties van de meerdimensionale visie weinig terug te vinden. 

In januari 1998 presenteert het kabinet, kort voor het einde van zijn regeerperiode, het 
Nationaal actieplan 'een leven lang leren'. Volgens een begeleidend schrijven van Ritzen 
zijn daarin de aanbevelingen van het Kennisdebat 'concreet en samenhangend' uit
gewerkt. Het gaat nog om een contourenplan, dat door een volgend kabinet moet wor
den ingevuld. Het presidium van het Kennisdebat zal van Ritzen's toelichting vreemd 
hebben opgekeken. In het Nationaal actieprogramma namelijk wordt hun bredere per
spectief fluks teruggebracht tot de paarse kern. 'Kennis om te kunnen werken', modieus 
vertaald als employability, is hier het overheersende devies. Als kernpunten voor het 
actieprogramma noemt het scheidende kabinet: 'de burger als manager van zijn eigen 
employability, achterstanden voorkomen en tegengaan, vernieuwing in het onderwijs, 
professionaliteit van scholen en employabihty van docenten.'*'̂  Helemaal in lijn dus met 
het paarse motto 'werk, werk, werk'. Maar voor andere dimensies van kennisverwerving -
'kennis om te kunnen samenleven' bijvoorbeeld, of'kennis om te kunnen zijn' - heeft het 
actieplan niet of nauwelijks aandacht. Van de beoogde 'samenhangende uitwerking' door 
een volgend kabinet wordt vervolgens weinig meer vernomen. Dankzij het floreren van 
de economie kwam veel werk er min of meer vanzelf, al bleven vooral de employability 
van docenten en - dat zeker ook - het tekort aan technisch en natuurwetenschappelijk 
opgeleiden wel zorgpunten. 

Eén uitkomst van het actieprogramma verdient hier nog vermelding. Dat is de oprich
ting, in 1998, van de Stichting AXIS, nationaal platform voor Natuur en Techniek in 
onderwijs en arbeidsmarkt. Het is een gezamenlijk initiatief van een groot aantal partij
en, waaronder de ministeries van OCenW, EZ en SoZaWe, VNO-NCW, MKB-Nederland 
en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Hoofddoelstelling van AXIS is 'het beter laten 
aansluiten van vraag en aanbod van bèta/technisch opgeleiden.' Twee daarvan afgeleide 
doelen: het vergroten van de belangstelling voor techniek en bètavakken, vanwege het 
groot tekort aan afgestudeerden op dat terrein, en daarnaast het verbeteren van inhoude
lijke afstemming binnen het onderwijs en tussen onderwijs en beroepenveld.-'" 

AXIS is een tijdelijk initiatief, voor een periode van vier jaar. Doelgroepen voor de 
stichting zijn bedrijven en bedrijfstakken, onderwijsinstellingen, de overheid, (potentië
le) leerlingen en studenten, maar toch ook het grote publiek, via intermediairen en de 
media. Om die groeperingen te bewerken, krijgt AXIS voor genoemde periode van de 
rijksoverheid 40 miljoen gulden mee, met de bedoeling dit budget over de looptijd 
'minimaal te verdubbelen' uit co-financiering. Het is een bruidsschat groter dan wat de 
Stichting WeTeN te besteden heeft aan voorlichting over heel het spectrum van alfa, 
gamma en bèta/techniek, voor ook andere publieksgroepen dan jongeren. 

29. Nationaal actieprogramma 'een leven lang leren (Zoetermeer 1998). 
30. Jaarplan AXIS 1999. 
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Ontwikkelingen 
Dat het in die voorlichting niet altijd van een leien dakje gaat, wordt nog eens duidelijk 
uit de 'Werdegang' van de nationale WTC-trots, newMetropolis in Amsterdam. Waar bij 
de opening in 1997 het nieuwsgierige publiek in grote getale toestroomde, blijken op iets 
langere termijn de bezoekers- en exploitatieprognoses toch te rooskleurig geraamd. Tot 
schrik van menigeen dreigt eind 1998 voor newMetropolis zowaar het faillissement. Na enig 
soebatten besluiten de ministers van OCenW en van EZ dat toch niet voor hun rekening 
te willen nemen. Zij leggen samen nog eens negen miljoen op tafel, naast twee miljoen van 
de gemeente Amsterdam, om een 'doorstart' in vernieuwde maar flink afgeslankte vorm 
mogelijk te maken. Waarmee de totale investering van de rijksoverheid in dit boegbeeld 
van wetenschaps- en techniekcommunicatie op ƒ 26 miljoen is gebracht. We herinneren 
ons dat in 1987 nog had gegolden dat een dergelijk centrum, hoe waardevol ook, de rijks
overheid geen extra geld mocht kosten. 

Om te laten zien dat ook de provincie meetelt, besluit rond diezelfde tijd een zestal regio
nale science centra de krachten te bundelen en de Vereniging Science Centra Nederland 
(VSCN) op te richten. Politiek en bedrijfsleven, vindt men, moeten meer aandacht krijgen 
voor de rol van regionale actoren in de wetenschaps- en techniekcommunicatie. Daarom 
organiseert de VSCN i.o. najaar 1998, met steun van WeTeN, het congres 'Een poldermodel 
voor wetenschaps- en techniekcommunicatie'. 'Poldermodel' om te benadrukken dat ook 
op dit terrein publiek-private verbanden dienen te zorgen voor nieuwe impulsen. 

Men beseft heel goed uit welke hoek momenteel de overheidswind waait, c.q. op welke 
titels voor dit werk aanvullende fondsen zijn te vinden. In een bij de conferentie uitgebracht 
manifest/persbericht heet het onder meer, wijzend op het belang van de betrokken WTC-
instellingen voor de vaderlandse kenniseconomie: 'Het is aangetoond dat brede lagen van 
de bevolking, de jeugd in het bijzonder, kennis en inzichten over technologische ontwikke
lingen verwerven buiten het formele onderwijs. WTC-organisaties zijn in staat gebleken 
hierin een kwalitatief hoogstaande bijdrage te leveren.' En verder: 'WTC-organisaties zijn 
een belangrijk instrument voor onderwijsinnovatie en buitenschools leren. Een voor
beeld hiervan is de groeiende rol in het motiveren van de jeugd voor vervolgonderwijs of 
voor een carrière in het bedrijfsleven.' Het manifest besluit met de aansporing om de 
stichting WeTeN, samen met AXIS, een programma voor regionale science centra te laten 
ontwikkelen. 'Hiermee gaat een meerjarige investering in de ordegrootte van miljoenen 
guldens op jaarbasis gepaard', waarschuwen de opstellers alvast. '̂ 

WTC uit balans 
Was Wiedenhof in 1995 nog tamelijk voorzichtig, op de drempel van de eenentwintigste 
eeuw dringt de conclusie zich onontkoombaar op: de wetenschaps- en techniekcommu
nicatie in ons land is het afgelopen decennium danig uit haar evenwicht gebracht. Om 
het scherp te stellen: democratische en culturele overwegingen klinken hier en daar nog 
zwakjes door, maar als het er op aan komt, zet het economische motief de toon. Dat 
spreekt niet slechts uit acties en (beleids)accenten als hiervoor beschreven. Het wordt 
ook onderstreept in de initiatieven op dit vlak van diverse branche-organisaties, werk
geverskoepels, hogescholen en universiteiten. De eerder besproken inventarisatie van het 
huidige WTC-aanbod, waar de zwaartepunten anders liggen dan aan de eveneens in 
kaart gebrachte vraagkant, bevestigt deze onbalans. 

31. Persbericht / manifest van Regionale Science Centra, Universiteit Twente, dd. 3-10-1998. 
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Aankomende professionals, jongeren tussen ca. 14 en 18 jaar die moeten kiezen voor een 
vervolgopleiding of beroep, en bèta/techniek als thema, daar draait het om. Ook al pro
beren instellingen als WeTeN en anderen het nodige tegenwicht te bieden, het is met 
name voor die doelgroep en dat thema dat, vanuit voornamelijk nutsgerichte overwegin
gen, aanvullende middelen beschikbaar komen. Zo wordt het anti-cyclische karakter van 
publieksvoorlichting weer eens gedemonstreerd, dit keer voornamelijk vanuit econo
misch perspectief 

Het heeft er alle schijn van dat de overheid, sturend met de geldbuidel, toch op wat 
minder afstand is gaan meedenken dan Wiedenhof in 1995 nog meende. Voor het beleid 
geldt wetenschaps- en techniekcommunicatie meer en meer als instrument om imperfecties 
in het onderwijs en fricties op de arbeidsmarkt te repareren. Daarop vooral moeten ook 
onafhankelijke organisaties hun middelen inzetten. In de jongste nota van minister 
Hermans, waarover zo dadelijk nog ter afsluiting, ligt daar opnieuw een duidelijk accent. 

Als echter de ontwikkehng van de afgelopen 10 jaar één ding duidelijk maakt, voor wie 
het zien wil, dan is het dat voor dat doel WTC kennelijk niet het meest aangewezen middel 
is. Tien jaar hameren op deze instrumentele functie, ondersteund met tientallen miljoenen, 
mist althans nog steeds de verhoopte uitwerking. De reactie van de overheid en andere 
belanghebbenden: dan doen we er nog maar een schepje bovenop. Maar het is zeer de 
vraag of dat het passende antwoord is. 

Is er werkelijk sprake van een imagoprobleem of hebben jongeren gewoon een scherper 
oog voor de realiteit dan veel beleidsmakers? Willen de laatsten liever niet weten waar het 
wezenlijk aan schort, in het onderwijs op dit gebied bijvoorlieeld, of op de arbeidsmarkt? 
Hoe dan ook: na zoveel jaar hetzelfde liedje, zonder noemenswaardig resultaat, lijkt het toch 
wel erg naïef om nog altijd te verwachten dat waar opleidingen of arbeidsvoorwaarden 
tekort schieten, wetenschaps- en techniekcommunicatie dat zou kunnen rechtzetten. 
Zolang een loopbaan in de wetenschap veelal minder perspectief biedt dan in bijvoor
beeld de ICT-dienstverlening, of zolang loodgieters en elektromonteurs nog niet de helft 
verdienen van de 'snelle jongens' aan de beurs, zolang is het niet vreemd dat jongeren de 
keuzen maken die ze maken. Dat wetenschaps- en techniekcommunicatie aan die werkelijk
heid veel zou kunnen veranderen, is een illusie. Een illusie alleen al gelet op de bedragen die 
voor dit doel worden uitgetrokken, in verhouding tot wat er omgaat in het onderwijs of 
voor toeleiding naar en begeleiding op de arbeidsmarkt. En nog een kleine bijkomstig
heid. Stel het zou wèl voornamelijk een kwestie van imago zijn - en WTC kan dat verhel
pen. Stel dat met aanzienlijk forsere investeringen op dit gebied na een tijdje inderdaad 
aanmerkelijk meer jongeren zouden kiezen voor bèta/techniek. Hoe moet het dan met al 
die andere beroepen waar onze samenleving behoefte aan heeft, in de zorgsector of het 
onderwijs bijvoorbeeld, aan politiemensen, rechters, of eenvoudige ambtenaren? 

Ook in de wetenschaps- en techniekcommunicatie moeten keuzes uit de lengte of de 
breedte komen, keuzes qua thematiek, doelgroep, in te zetten middelen. En zoals gezegd: 
'breed' is het in die voorlichting niet. Het huidige beleid laat bij de beschikbare middelen 
niet veel ruimte voor andere publieksgroepen dan jongeren en voor andere invalshoeken 
dan de economisch wervende. Dat contrasteert met de interesses zoals die naar voren 
komen uit publieksonderzoek. Daarmee wordt het publiek voor wetenschap en techniek 
tekort gedaan, in plaats van de vraagkant serieus te nemen. 

En niet minder belangrijk: het eenzijdig hameren op economische en werkgelegen-
heids- aspecten maakt van wetenschap en techniek weinig meer dan platte instrumenten. 
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Het gaat voorbij aan wat mensen wezenlijk raakt ten aanzien van de ontwikkeling op die 
terreinen en dreigt daardoor de inaatschappelijke discussie daarover te frustreren. Het 
brede publiek immers maakt zich waarschijnlijk eerder zorgen over de implicaties van 
bijvoorbeeld de genenkaart, de veiligheid van ICT-toepassingen of de betrouwbaarheid 
van nieuwe voedingsmiddelen dan over een tijdelijk tekort aan technici of een veronder
steld verlies aan concurrentiekracht, waar het nog weinig van merkt. 

Zoals de accenten in de WTC nu liggen, krijgen zulke publieksvragen echter, praktisch 
gesproken, niet gauw prioriteit. Tenzij er echt iets aan de hand is, maar dan is het kwaad 
al geschied en de schade moeilijk te herstellen. Kortom: blijft de bestaande aanbods
benadering domineren, blijft WTC in de praktijk voornamelijk gestuurd door utüitaire 
overwegingen, dan kan het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en techniek de 
komende tijd nog flink op de proef worden gesteld. De jongste overheidsplannen op dit 
vlak stellen in dat opzicht weinig gerust. 

Postscriptum: 'Boeiend, betrouwbaar en belangrijk' 
Eind april van dit jaar verscheen de WTC-nota Boeiend, betrouwbaar en belangrijk, 
ondertekend door de ministers van OCW ,̂ van EZ en van LNV. Half mei is dit stuk 
besproken in een algemeen overleg van de vaste Kamercommissies voor de betreffende 
beleidsterreinen. De eerste reacties uit de wetenschappelijke en de voorlichtingswereld 
zijn gebundeld in een recent themanummer van het Tijdschrift voor Wetenschap, Tech-
tiologie ó- Samenleving. 

Uit die bespreking en de reacties blijkt waardering voor het overheidsvoornemen om 
de inspanningen op het gebied van wetenschaps- en techniekcommunicatie te versterken. 
De algemene uitgangspunten van de nota staan ook niet ter discussie. De betrokken 
ministers zeggen de kritisch-maatschappelijke discussie over wetenschap en techniek te 
willen bevorderen, op grond van zowel economische als ook democratische en culturele 
overwegingen. Daarbij zijn zij niet gespeend van ambitie: 'De eerste uitdaging van deze 
nota', zo laten ze weten, 'is ... te komen tot een beleid dat leidt tot een publieksbereik 
over de volle breedte van de samenleving.'-'-

Daar dingt niemand op af Vraag is natuurlijk hoe die ambities te realiseren. Over wat 
de nota daartoe te berde brengt, bestaan ernstige twijfels, zowel bij de Kamer als in het 
voorlichtingsveld. Zo laat de president van de KNAW, Reneman, weliswaar weten, mede 
namens NWO en VSNU, de diagnose van de ministers in grote lijnen te delen. Maar: 
'Nadere beschouwing van de voorstellen tot verbetering roept ... vragen op. Bovendien 
vinden wij het beschikbaar gestelde budget, gelet op de gestelde opgaven, beperkt.'" De 
verenigde wetenschapsvoorlichters zijn minder diplomatiek. 'Conceptueel zwak', noemen 
zij de nota, en in de uitwerking 'onrealistisch ... omdat bij de invulling van de accenten 
sterk wordt uitgegaan van sturing vanuit de wetenschap en techniek. Dat werkt in onze 
samenleving al lang niet meer.'-''' 

Een van de meest omstreden uitwerkingsvoorstellen, mikkend op een breder bereik 
voor WTC, is het plan om bij de Stichting WeTeN een team van wetenschapsredacteuren 
te stationneren. Deze moeten gaan fungeren als schakels tussen de wetenschap en de 

32. Boeiend, betrouwbaar en belangrijk. Nota wetenschap- en techniekcommunicatie (Den Haag 2000) 14. 
33. R.S. Reneman, 'Reactie van KNAW, NWO en VSNU op de Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie', 
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34. A. Esmeijer, G. van Maanen, M. van der Sanden en H. Eggen, 'Blij, betrokken en bezorgd'. Tijdschrift voor 
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media, in de hoop de aandacht voor wetenschap en techniek op met name televisie te 
vergroten. De media, niet gepolst over dit idee, Kamerleden en andere betrokkenen 
wijzen dit plan eensgezind af. Eén van de redenen: de media wensen zich niet door of 
namens de overheid of de wetenschap te laten aansturen. Als alternatief kwam vanuit de 
Kamer de suggestie voor een stimuleringsfonds, waarmee de media zelf en naar eigen 
inzicht hun expertise op dit vlak kunnen aanvullen.-" 

Een tweede hoofdpunt van uitwerking stuit eveneens op weerstand. Dat betreft het 
zogeheten adoptieplan, waarbij kennisinstellingen scholen in hun omgeving zouden 
moeten adopteren. Voor een 'pilot' op dit gebied, toe te spitsen op VWO-leerlingen vanaf 
16 jaar bij wie het slechte imago van wetenschap en techniek moet worden opgepoetst, 
heeft minister Hermans ƒ 4 miljoen over. De kennisinstellingen lieten weten al lang 
intensieve netwerken met scholen te onderhouden en ook de Kamer heeft haar beden
kingen. WTC moet zich juist ook richten op kinderen in de basisschool-leeftijd en uit 
achterstandsgroepen, betoogden de parlementariërs. De voorzitter van de vaste commissie 
voor OCW, Van der Hoeven (CDA), verwoordde het zo: 'Er wordt aandacht gevraagd 
voor achterstandsgroepen, maar er wordt niet voor die groepen gekozen. Men richt zich 
vooral op de toch al goedbedeelde groep hoger opgeleide jongeren.'-'̂  

Kritisch bleken de commissieleden verder onder meer over de gebrekkige aandacht 
voor alfa- en gammawetenschappen, de voorgenomen opheffing van een net ingestelde 
subsidieregeling voor onafhankelijke voorlichtingsorganisaties, en over de weinig door
dachte ideeën omtrent stimulering van het 'kritisch-maatschappelijke debat'. Nogal fun
damenteel, tenslotte, was het bezwaar tegen de neiging om WTC te zien als panacee voor 
een tekortschietend onderwijsbeleid. Commissielid Lambrechts (D66) hield minister 
Hermans daarover het volgende voor: 'Het budget voor wetenschapsvoorlichting is on
geveer 100 min., maar er gaat veel en veel meer naar het reguliere onderwijsbeleid. Als je 
daar steken laten vallen, werk je die niet weg met die 100 mln.'-'~ 

Samenvattend: Wie met de nieuwe nota hoopte op een kentering van het tij, op een 
doordachter en evenwichtiger WTC-beleid, komt bedrogen uit. In de concretisering van 
hun nota trekken de huidige bewindslieden, in weerwil van hun brede uitgangsperspectief, 
de trend van de afgelopen tien jaar door: het economische argument voorop, aanbodge-
stuurd, met vooral aandacht voor bèta/techniek, geconcentreerd op een kleine doelgroep. 

Het laatste woord is nu aan de Kamer. Die heeft de ministers verzocht komend najaar 
terug te komen met een bijgesteld implementatieplan, rekening houdend met haar wen
sen. Minister Hermans op zijn beurt heeft de Stichting WeTeN gevraagd daarvoor voor
stellen te doen, in overleg met betrokken partijen. Acht die Stichting zich onafhankelijk 
genoeg om te pleiten voor een evenwichtiger benadering van wetenschaps- en techniek
communicatie 'over de volle breedte' dan haar financiers voor ogen stond? Bij de volgende 
kamerbehandeling - vóór Sinterklaas, naar verwachting - zullen we het weten. 
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36 Lou Dalderup 

SUMMARY 

Science policy and public understanding in the Netherlands, 1950-2000 
'Public understanding' through science communication, is an integrated part of Dutch 
science and technology policy, in particular since that policy took firm shape with the 
appointment of a seperate Cabinet minister in 1973. Meanwhile, the post has been abolished 
again, its responsibilities split up between the departments of Education, Culture and 
Science and of Economic Affairs. Nowadays, many organisations and initiatives in the 
field of science communication are funded from those two sources, both directly and 
indirectly. The Dutch government founds its endeavours in the area of public understan
ding on three general grounds: economic, democratic and cultural motives. Ideally, 
science communication was supposed to serve policy objectives in those broad areas 
more or less evenly. As long as such appeared to be the case, policy makers claimed little 
say in the nature, content or direction of the communication initiatives they supported. 
During the last decade however, under a Liberal-Labour coalition, a gradual policy shift 
has become apparent. Economic and especially labour market considerations took the 
upper hand in both policy objectives and government funding for science communication, 
with a clear emphasis on future professionals, i.e. secondary school students. Conse
quently, democratic and cultural approaches dropped behind. This shift of attention - and 
of corresponding funds - frustrates the effort, prompted by the same authorities, to gain a 
broader audience for communication about science and technology. To all appearances, a 
government white paper published in April this year will, in its effects, mainly serve to 
strenghten this lop-sided development. 
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