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DE WETENSCHAPSSTUDIES IN NEDERLAND 
EN HUN MAATSCHAPPELIJKE ROL 

JAMES w. MCALLISTER* 

Dit artikel gaat over de wetenschapsstudies, wat zij voor de samenleving betekenen en wat 
zij zouden kunnen betekenen.' Mijn stellingen zijn de volgende. De wetenschapsstudies 
zouden potentieel een grote maatschappelijke rol - veel groter dan die van de meeste 
andere wetenschappelijke disciplines - kunnen spelen, met gunstige resultaten zowel voor 
de wetenschapsstudies als de samenleving. Op het ogenblik vervullen de wetenschaps
studies echter slechts een bescheiden rol in de samenleving. Bepalende factoren zijn onder 
andere de keuzes van onderzoekers in de wetenschapsstudies en de houding van andere 
sectoren van de academische gemeenschap ten opzichte van de wetenschapsstudies. Eerst 
zal ik de actuele stand van zaken in kaart brengen. Vervolgens zal ik een drietal praktische 
voorstellen doen ter vergroting van de maatschappelijke rol van de wetenschapsstudies. Ik 
zal me op de wetenschapsstudies in Nederland concentreren.^ 

Ik gebruik 'wetenschapsstudies' als verzamelwoord voor drie academische disciplines: 
filosofie, geschiedenis en sociologie van de wetenschappen. Hoewel er uiteenlopende 
opvattingen zijn betreffende de conceptuele relaties tussen deze disciplines, is het duidelijk 
dat zij een intellectuele belangstelling voor de wetenschap en met name de natuurweten
schap delen. De definitie die ik hanteer van de term 'wetenschapsstudies' is ruimer dan die 

* Faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit Leiden, postbus 9515, \^oo RA Leiden; e-mail: i.vv.mcallister@>let.lei-
denuniv.nl. I5it artikel is een uitgebreide versie van mijn lezing op het symposium 'De maatschappelijke taak 
van wetenschapsstudies', Utrecht, 24 november 2000. Ik dank de organisatoren voor de uitnodiging en de overi
ge sprekers en de deelnemers voor hun reacties. Dirk van Delft, 'Meta-analyse van de gekke koe', NRC 
Hcitulclshliui, 2. december 2000, Wetenschap & Onderwijs, p. 53, geeft een verslag van dit symposium. Ik dank 
Nathal M. Dessing voor taalkundige hulp bij de redactie van dit artikel. 

1 Over de wetenschapsstudies, zie Alison Wylie, 'Discourse, practice, context. From HPS to interdisciplinary 
science studies' in: David L. Hull, Micky Forbes en Richard M. Burian ed., PSA 1994. Proceedings of the 1994 
Biennial Meeting of the Pliilosophy 0/ Science Association, 2 din. (East Lansing, Mich.: Philosophy of Science 
Association 1995) II, 393-395, en de daaropvolgende artikelen ibid.; Hans Radder, 'Philosophy and history 
of science. Beyond the Kuhnian paradigm'. Studies in History and Philosophy of Science 28 (1997) 633-655; 
Mario Biagioli, 'Introduction. Science studies and its disciplinary predicament' in: Mario Biagioli ed., The 
science stndies reader (Sew York: Routledgc 1999) xi-xviii; Steve Fuller, 'Science studies through the looking 
glass. An intellectual itinerary' in: Ullica Segerstrale ed.. Beyond the Science Wars. The missing discourse 
about science and society (Albany, N.Y.: State University of New York Press 2000) 185-217; David L. Hull, 
'The professionallzation of science studies. Cutting some slack'. Biology and Philosophy 15 (2000) 61-91. 

2 Over de wetenschapsstudies in Nederland, zie lames W. McAllister, 'Philosophy of science in the 
Netherlands', International Studies in the Philosophy of Science 11 (1997) 191-204; H.A.M. Snelders, 'History 
of science in the Netherlands'. British Journal for the History of Science 20 (1987) 343-348; Lodewijk C. Palm 
ed.. Gids voor de wetenschapsgeschiedenis 1996 (Leiden: Genootschap voor de Geschiedenis der Genees
kunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek 1997); Lodewijk C. Palm, 'Literature on the history 
of science, medicine and technology as an academic discipline in the Netherlands' in: Klaas van Berkel, 
Albert van Helden en Lodewijk C. Palm ed., A history of science in the Netherlands. Survey, themes and refe
rence {Leiden: Brill 1999) 631-643; Arie Rip, 'Science studies in the Netherlands' in: Ulrike Felt en Helga 
Nowotny ed., Social studies of science in an international perspective (Wenen: Institute for Theory and Social 
Studies of Science 1995) 15-25. 
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van bepaalde andere auteurs. Sommigen gebruiken de term 'wetenschapsstudies' (of 
'wetenschaps- en technologiestudies') voor de sociale studie van de wetenschap ofv\'el de 
wetenschapssociologie, anderen gebruiken deze term voor de kwantitative studie van 
wetenschappelijke literatuur ofwel de sciëntometrie.' Ik zal de sciëntometrie buiten 
beschouwing laten, behalve voor zover zij onder de wetenschapssociologie valt. 

De maatschappelijke rol van de wetenschapsstudies kan opgevat worden als een taak ten 
opzichte van een drietal partners of belanghebbenden: de samenleving in haar geheel; 
natuurwetenschappers en beoefenaars van de overige vakwetenschappen; en het onder
wijsstelsel. 

De wetenschapsstudies en de samenleving 
De maatschappelijke taken van de wetenschapsstudies ten opzichte van de samenleving als 
geheel omvatten onder meer publiek commentaar op ontwikkelingen in de wetenschap en 
advies aan de overheid en andere instanties. 

In Nederland is er brede belangstelling voor de natuurwetenschap en haar bevindingen 
en methoden. Er is een grote markt in de samenleving voor popularisering van de natuur
wetenschap en wetenschapsvoorlichting.** De Nederlandse wetenschapsjournalistiek is van 
hoge kwaliteit, zoals onder meer blijkt uit de wetenschapsbijlagen van Nederlandse dag
bladen, die doorgaans meer professioneel en diepgaand zijn dan soortgelijke rubrieken in 
andere landen. 

Wat opvalt bij een analyse van de pers is dat commentaar op de methoden en bevindingen 
van de natuurwetenschappen en de implicaties daarvan meestal verzorgd wordt door na
tuurwetenschappers, en niet door onderzoekers in de wetenschapsstudies. Laatstgenoemden 
zijn relatief weinig zichtbaar in de media, met name in vergelijking met recensenten op het 
gebied van literatuur en kunst. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat onderzoekers in de 
wetenschapsstudies relatief weinig inspanning doen om hun werk te populariseren en 
daarmee toegankelijk te maken voor een breder publiek.' Op dezelfde wijze worden 
onderzoekers in de wetenschapsstudies zelden geraadpleegd als beleidsadviseurs, met uit
zondering van onderzoekers in de sociologie van de technologie, de medische ethiek en 
enkele andere gebieden. 

Men zou in antwoord hierop kunnen stellen dat het toch voor de hand ligt om natuur
wetenschappers om commentaar en advies te vragen als het om de natuurwetenschap 
gaat. Dit is inderdaad zo, en niemand vraagt natuurwetenschappers van het toneel te ver
dwijnen. Maar er is wel een probleem van competenties. Elke wetenschapper heeft een 
eigen competentiedomein. Natuurkundigen zijn bijvoorbeeld experts op het gebied van 
fysische fenomenen. Op dezelfde wijze zijn onderzoekers in de wetenschapsstudies experts 
op het gebied van het fenomeen 'wetenschap'. Vaak gaat de belangstelling van het publiek of 
van beleidsmakers uit naar de door natuurwetenschappers bestudeerde fenomenen. Dan is 
het juist om natuurwetenschappers te benaderen voor toelichting. Maar in bepaalde gevallen 

3 Het ontstaan van de sciëntometrie wordt besproken door Paul Wouters, The citation culture. Proefschrift 
Universiteit van Amsterdam (1999). 

4 Jaap WiUems en Bert Theunissen ed., Van verlichten naar verleiden. Wetenschapsvoorlichting in Nederland 
1950-2000, themanummer Gewina i'jli (Rotterdam: Erasmus Publishing 2000). 

5 Voorbeelden van populariserende boeken in de wetenschapsstudies zijn Harry M. Collins en Trevor I. 
Pinch,' The Golem. What you should know about science (Cambridge: Cambridge University Press 1993; 2e 
editie 1998); Harry M. Collins en Trevor I. Pinch, The Golem at large. What yon should know about technolo
gy (Cambridge: Cambridge University Press 1998). 
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gaat de belangstelling van het publiek en beleidsmakers uit naar het fenomeen 'weten
schap'. Dan zou het geschikt zijn om onderzoekers in de wetenschapsstudies te raadplegen. 

Onder welke omstandigheden verschuift de belangstelling van het publiek en beleids
makers van de door natuurwetenschappers bestudeerde fenomenen naar het fenomeen 
'wetenschap' zelf? Dit zijn vooral gevallen waarin een controverse onder de natuurweten
schappers ontstaat. Dan is het niet mogelijk om een natuurwetenschapper te vinden die 
het standpunt van de wetenschappelijke gemeenschap in haar geheel kan verwoorden 
omdat die gemeenschap geen gezamenlijk standpunt heeft. Het opvragen van weten
schappelijk advies vereist dan het kiezen van een adviseur, waardoor men ook de inhoud 
van het advies grotendeels bepaalt. Het verband tussen de keus van een adviseur en het 
bepalen van het advies kan worden gezien als een variant van de experimenter's regress. Dit 
door Harry M. Collins geïdentificeerde fenomeen heeft plaats wanneer het vertrouwen in 
een experimentele bevinding onlosmakelijk verbonden is met het vertrouwen in de per
soon of de onderzoeksgroep die het experiment heeft uitgevoerd.* 

In deze situatie kan de onderzoeker in de wetenschapsstudies een belangrijke rol spelen. 
De aandacht van het publiek en beleidsmakers zou zich, tenminste tijdelijk, van het 
niveau van de natuurwetenschap en haar bevindingen naar een metaniveau moeten ver
plaatsen: men moet de redenen voor de onenigheid van de deskundigen kunnen begrijpen 
voordat men hun uitspraken kan beoordelen en tegen elkaar ahvegen. Deze onenigheid is 
een fenomeen van de wetenschap, en niet van de door natuurwetenschappers bestudeerde 
realiteit: zij ligt dus binnen het competentiedomein van de onderzoeker in de vs'eten-
schapsstudies. Hij of zij zou het publiek en de beleidsmakers door de fase van onenigheid 
moeten kunnen begeleiden door uit te leggen waarom de natuurwetenschappers met 
elkaar van mening verschillen en welke implicaties dit heeft. 

De crisis die zich in het Verenigd Koninkrijk vanaf ongeveer 1987 heeft afgespeeld rond
om bovine spongiform encephalopathy (BSE) en de daaraan gerelateerde menselijke ziekte 
van Creutzfeldt-Iakob (C)D) is een goed voorbeeld. De natuurwetenschappers zijn lang 
sterk verdeeld geweest over centrale vragen, zoals de aard van BSE, de causale relatie tussen 
BSE en CJD en de omvang van de te verwachten verspreiding van CJD onder de bevol
king. Voor het publiek en beleidsmakers was het dus niet mogelijk om een eenduidig 
advies van de wetenschappelijke gemeenschap te krijgen. De natuurwetenschap bleek niet 
in staat om antwoorden te formuleren op vragen uit de samenleving. In dit geval zou het 
verhelderend zijn om naar het metaniveau over te stappen en onderzoek te verrichten naar 
de verdeeldheid onder natuurwetenschappers. Dit is bij uitstek een taak voor onderzoekers 
in de wetenschapsstudies. Wetenschapssociologen zouden een leidende rol kunnen spelen, 
hoewel belangrijke bijdragen ook van de twee andere disciplines zouden kunnen worden 
verwacht. Wetenschapsfilosofen zouden bijvoorbeeld de problemen betreffende het 
vaststellen van causale relaties op grond van empirische gegevens kunnen toelichten; 
wetenschapshistorici zouden overeenkomsten met andere recente controversen in de 
natuurwetenschap in beeld kunnen brengen. Het is derhalve te betreuren dat onderzoe
kers in de wetenschapsstudies nog weinig aandacht aan de crisis rondom BSE en CJD 
hebben besteed; de weinige bijdragen van hun kant zijn tot nu toe vooral vanuit het per
spectiefvan wetenschapsbeleidsstudies gekomen.' 

6 Harry M. Collins, Changing order. Replication and induction in scientilic practice (Beverley Hills, Cal.; Sage 
1985; 2e editie Chicago, ill.: University of Chicago Press 1992). 

7 Sheila lasanoff', 'Civilization and madness. The great BSE scare of 1996', Public Understanding of Science 6 
(1997) 221-232; Eve Seguin, 'The UK BSE crisis. Strengths and weaknesses of existing conceptual appro-
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De wetenschapsstndics en natuurwetenschappers 
Vóór de professionalisering en specialisering van de moderne academische disciplines 
werden de wetenschapsstudies door natuurwetenschappers zelf beoefend. Dit was waar
schijnlijk voor het laatst het geval in de jaren dertig van de vorige eeuw. In het Verenigd 
Koninkrijk ontstond er toen bijvoorbeeld een groep van natuurwetenschappers die, geïn
spireerd door het marxisme, de wetenschap als vernieuwende kracht in de samenleving 
beschouwde. Zij vonden het van belang om hun vakwetenschappelijke werk te integreren 
met reflexie op de filosofische, historische en maatschappelijke aspecten van de natuur
wetenschap. Zij wilden de methodes van de natuurwetenschappen op de natuurweten
schap zelf toepassen. Illustere pioniers in de wetenschapsstudies zoals J.D. Bernal, J.B.S. 
Haldane, Lancelot Hogben, Hyman Levy, Dorothy Needham en Joseph Needham maakten 
deel uit van deze groep.^ 

Later is de houding van natuurwetenschappers ten opzichte van de wetenschapsfilosofie 
veranderd. Op enkele vakgebieden levert de wetenschapstllosot~ie een bijdrage tot onderzoek 
in de natuurwetenschap die door natuurwetenschappers geaccepteerd en gewaardeerd 
wordt. Onderzoek naar de conceptuele structuur van de kwantummechanica en de relati
viteitstheorie wordt bijvoorbeeld door natuurkundigen en wetenschapsfilosofen in nauwe 
samenwerking verricht. De samenwerking tussen biologen en wetenschapsfilosofen in het 
onderzoek naar de basisbegrippen en de methodologie van de biologie, bijvoorbeeld in de 
fylogenetische systematiek, is bijna even intensief Wetenschapsfilosofen op deze terreinen 
prefereren soms de naam 'grondslagenonderzoek' boven 'wetenschapsfilosofie', onder 
meer om de aansluiting van hun werk bij actuele ontwikkelingen in de vakwetenschap te 
onderstrepen.'^ 

Op overige gebieden is de relatie tussen de natuurwetenschapper en de wetenschapsfilo
sofie meer problematisch. Het is algemeen erkend dat de filosofische opvattingen van 
natuurwetenschappers hun werk beïnvloeden.'" Ook hebben natuurwetenschappers soms 
behoefte aan reflectie van filosofische aard op de aannames en methoden van hun onder
zoek. Natuurwetenschappers lijken echter niet geneigd om zich tot de wetenschapsfiloso
fie te wenden en de in die discipline ontwikkelde begrippen, theorieën en benaderingen 
over te nemen: zij zijn gewend om ad /loc zelf filosofische opvattingen en theorieën te ver
zinnen, met soms naïeve resuhaten. Deze zelfstandigheid wijkt af van de gevestigde praktijk 
in de natuurwetenschappen, waar onderzoekers van één tak specialisten van andere takken 
raadplegen wanneer zij hun deskundigheid nodig hebben. Er is één opvallende uitzonde
ring op de ontkenning van de wetenschapsfilosofie door natuurwetenschappers. Het beeld 
van de wetenschap van Karl R. Popper blijft zeer populair onder natuurwetenschappers: 
menig f̂ 'sicus denkt nog steeds dat Popper (hoogstens aangevuld door Imre Lakatos) het 
laatste woord over de wetenschappelijke methode geschreven heeft." 

aches', Science and Public Policy 27 (2000) 293-301; Kevin E. [ones, 'BSE, risk and the communication of 
uncertainty. A review of Lord Phillips' report from the BSE inquiry (UK)', Canadian Journal o) Sociology 26 
{2001) 655-666. 

8 Over deze groep, zie Maurice Goldsmith en .-Man L. Mackay ed., T)ie science ofsciciuw Society in the techno
logical age (Londen: Souvenir Press 1964); Gary Werskey, The visible college (Londen: Allen Lane 1978). 

9 D.G.B,L Dieks, Gr()»(/s/(ij;i");.''Inaugurele rede Universiteit Utrecht (1994); D.|. Kornet, De liefde voorde 
ivetenschap. Inaugurele rede Rijksuniversiteit Leiden (1995). 

10 Henk de Regt, Philosophy and the art of scientific discovery. A study of the heuristic role of philosophical views 
in the developnwnt ofscieiue. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam (1993). 

11 Michael Muikay en G. Nigel Gilbert, 'Putting philosophy to work. Karl Popper's inlluence on scientific 
practice'. Philosophy of the Social Scietices u (1981) 389-407. 
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Een poging om de dialoog tussen wetenschapsfilosofen en natuurwetenschappers te 
bevorderen was het symposium 'Philosophy of Natural Sciences' dat in 1999 aan de 
Universiteit Leiden onder de auspiciën van het Lorentz Center werd gehouden. Met de 
provocerende vraag 'Is wetenschapsfilosofie essentieel of irrelevant voor de natuurweten
schapper?' stelde dit symposium zich ten doel om de potentiële bijdrage van de weten
schapsfilosofie aan natuurwetenschappelijk onderzoek in kaart te brengen zowel op 
algemeen niveau als op de gespecialiseerde thema's van zelforganisatie en symmetrie.'-

Natuurwetenschappers hebben ook gemengde gevoelens ten aanzien van de weten
schapsgeschiedenis. Enerzijds hebben zij een algemene interesse voor de historische 
ontwikkeling van hun vak. Verder maken natuurwetenschappers soms gebruik van histo
rische claims om een standpunt in vaktechnische debatten te ondersteunen, bijvoorbeeld 
om een nieuwe theoretische wending in het licht van historische precedenten te rechtvaar
digen of aan te vechten.'-' Anderzijds tonen natuurwetenschappers soms een voorkeur 
voor een historiografie die de ontwikkeling van de wetenschap als een continu en onon
derbroken streven naar de huidige stand van zaken presenteert. Deze historiografische 
houding wordt tegenwoordig door professionele wetenschapshistorici als achterhaald en 
Whiggish gezien. 

De houding van natuurwetenschappers ten opzichte van de wetenschapssociologie is 
tenslotte nog meer ambivalent. Natuurwetenschappers voelen zich meestal aangetrokken 
tot de sociologie van wetenschappelijke instituties in de stijl van Robert K. Merton, maar 
niet tot recentere stromingen in de wetenschapssociologie die de epistemische inhoud van 
de natuurwetenschap op sociologische of antropologische basis trachten te verklaren. 

Hoewel de houding van natuurwetenschappers ten opzichte van de wetenschapsstudies 
dus deels door ontkenning, ambivalentie en weerstand gekenmerkt wordt, kunnen de 
wetenschapsstudies in principe toch rekenen op serieuze belangstelling van hun kant. 
Onderzoekers in de wetenschapsstudies sluiten daar niet optimaal op aan. Misschien als 
gevolg van de specialisering van hun vakken behandelen zij vooral esoterische onder
werpen in plaats van grotere thema's die tot de verbeelding van natuurwetenschappers 
zouden kunnen spreken. Onderzoekers in de wetenschapsstudies publiceren dientengevol
ge bijna uitsluitend voor andere onderzoekers in de wetenschapsstudies. In de afgelopen 
twintig jaar hebben wetenschapsfilosofen bijvoorbeeld veel tijd en inspanning besteed aan 
het debat tussen wetenschappelijk realisme en instrumentalisme, dat het begrip van de 
meeste natuurwetenschappers te buiten gaat. Wetenschapshistorici behandelen detail
vraagstukken in plaats van grotere historische thema's. Sommige wetenschapssociologen 
lijken tenslotte hun onderzoek niet primair te beschouwen als een project om de sociale 
dimensie van de wetenschap te begrijpen, maar veeleer als een project om de pretenties 
van de natuurwetenschap van objectiviteit, rationaliteit en waarheid door te prikken en 
om de natuurwetenschapper daarbij een toontje lager te doen zingen. Een dergelijke hou
ding vindt uiteraard nauwelijks gehoor onder natuurwetenschappers. 

De wetenschapsstudies en het onderwijs 
De wetenschapsstudies kunnen in twee vormen worden gedoceerd: als afzonderlijk vak 
met een eigen intellectuele waarde en als ondersteunend vak in het kader van onderwijs in 

12 Bram Edens en Henk de Regt, 'Is wetenschapsfilosofie essentieel of irrelevant voor de natuurwetenschap
per?', Algenwen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 9\ (1999) 314-316. 

13 G. Nigel Gilbert en Michael Muikay, 'Experiments are the key. Participants' histories and historians' histories 
of science', fa's 75 (1984) 105-125. 
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de natuurwetenschappen of andere disciplines. Zoals onderzoek in de pedagogiek heeft 
aangetoond, kunnen de wetenschapsfilosofie en -geschiedenis een waardevolle bijdrage 
leveren aan natuurwetenschappelijk onderwijs door leerlingen en studenten een kritisch 
inzicht te geven in de aard van de natuurwetenschap.''* 

In het Nederlandse onderwijsstelsel zijn de wetenschapsstudies vertegenwoordigd zowel 
in het voortgezet onderwijs als op de universiteit. In het vak Algemene Natuurweten
schappen (ANW), dat in de tweede fase van het \'^VO en HAVO met ingang van 1998-1999 
werd ingevoerd, hebben de wetenschapsstudies en met name de wetenschapsfilosofie een 
sterk aandeel.'' ANW heeft een omvang van 200 uur en is een verplicht vak. Het wordt 
derhalve gevolgd door alle toekomstige studenten in de natuurkunde, scheikunde, biolo
gie, enzovoorts, alsmede door alle leerlingen die verder geen contact met de natuurweten
schap zullen hebben. Indien ANW goed ingevuld en gedoceerd wordt, zuOen in de 
toekomst de opvattingen over de natuurwetenschappen van een grote groep van weten
schappers en burgers door elementen van de wetenschapsstudies geïnformeerd en 
gevormd worden. 

De recente vernieuwing van het tweede-faseonderwijs heeft scholen ook de optie gege
ven om het vak Filosofie als keuzevak op te nemen in het profiel Cultuur en maatschappij 
van het X'IVO en in de vrije ruimte van het HAVO. Op het ogenblik maken ruim honderd 
scholen gebruik van deze optie. Het vak vergroot de bekendheid van studenten met filoso
fische vraagstukken en zou daarmee een positief effect voor de wetenschapsstudies op uni
versitair niveau kunnen hebben. Het onderwerp van het centraal examen Filosofie in de 
periode 2001-2003, 'Demarcatie', komt zelfs uit het domein wetenschapsfilosofie.'* 

Op de Nederlandse universiteit zijn de wetenschapsstudies aanwezig in drie gedaanten.'' 
Ten eerste wordt er op het ogenblik een klein aantal zelfstandige opleidingen in de weten
schapsstudies geboden, waaronder Wetenschapsdynamica aan de Universiteit van Amster
dam, Cultuur- en Wetenschapsstudies aan de Universiteit Maastricht, en Wijsbegeerte van 
Wetenschap, Technologie en Samenleving aan de Universiteit Twente.'" In deze opleidingen 
heeft de wetenschapssociologie een groter aandeel dan haar twee zusterdisciplines. 

Ten tweede hebben de wetenschapsfilosofie, -geschiedenis en -sociologie in principe een 
plaats als specialisatievakken binnen opleidingen wijsbegeerte, geschiedenis en sociale 
wetenschappen. Hierbij kan worden opgemerkt dat de wetenschapsfilosofie een veel ster
kere positie heeft verworven dan de andere twee disciplines. Men is over het algemeen van 
mening dat een goede opleiding wijsbegeerte het vak wetenschapsfilosofie niet kan ontberen. 
In Nederland vervult de wetenschapsfilosofie verder vaak een grote rol bij de invulling van 
de opleiding Wijsgeer van een bepaald wetenschapsgebied. Daarentegen wordt de weten
schapsgeschiedenis niet in elke opleiding geschiedenis gedoceerd en de wetenschapssocio-

14 Michael R. Matthews, Science teaching. The role of history and philosophy of science (New York: Routledge 

1994). 
15 Een voor het voortgezet onderwijs bedoeld tekstboek in de vvetenschapsfilo.sofie is Philippe Boekstal en 

Huib Schv\'ab, VV'i; denken over wetenschapsfilosofie (üudeV. Damon 2000). 
16 Begeleidingscommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs ed.. Kennis op het scherp van de snede. 

Eindejcaniencahier filosofie VWO 2001-200} (Amsterdam: Boom 2000). 
17 Uiteraard kan een discussie over de Nederlandse universiteit niet gevoerd worden zonder rekening te hou

den met haar actuele financiële situatie en het politieke klimaat in Nederland. Zie bijvoorbeeld Chris 
Lorcnz, 'The myth of the Dutch middle way .\ true story about the Dutch mountains', Wissenschaflsrecht a 
(2000) 189-209. 

18 De oprichting van de Maastrichtse opleiding wordt besproken in Pieter Caljé en Joseph Wachelder, 
'Cultuur- en wetenschapsstudies in de traditie van de Europese universiteit: "Forever Young"' in: 
Universiteit Maastricht: 2S jaar jong in 2001 (Maastricht: Universiteit Maastricht 2001) 145-164. 
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logie is niet vertegenwoordigd in de meeste opleidingen sociologie. De zwakJ<e positie van 
de wetenschapsgeschiedenis aan de universiteit is moeilijk te begrijpen met name gezien 
de rijke natuurwetenschappelijke traditie van Nederland zowel in de zeventiende als in de 
twintigste eeuw. 

Ten derde worden cursussen wetenschapsstudies aan studenten van de vakwetenschappen 
aangeboden. Cursussen in de wetenschapsstudies zijn uiteraard als keuzevakken algemeen 
toegankelijk, maar in sommige opleidingen in een vakwetenschap wordt een cursus 
wetenschapsfilosofie of -geschiedenis als een structureel onderdeel in het curriculum 
opgenomen. Veel opleidingen in vakken zoals psychologie en sociologie bevatten een cursus 
in de wetenschappelijke methode. In sommige faculteiten der natuurwetenschappen, bij
voorbeeld aan de Universteit Utrecht en de Katholieke Universiteit Nijmegen, bestaat een 
aparte afdeling die dergelijk onderwijs verzorgt. Dit onderwijs wordt in sommige gevallen 
gemotiveerd door de gedachte dat filosofische reflectie op een discipline wetenschappelijk 
onderwijs kenmerkt en een universitaire opleiding van het HBO dient te onderscheiden. 

Af en toe hoort men in Nederland ook het voorstel om opleidingen in de natuurweten
schappen te integreren met religieus of levensbeschouwelijk onderwijs als zou dit de 
'morele vorming' van de natuurwetenschapper bevorderen.''^ Dergelijk onderwijs wordt 
soms met de wetenschapsstudies verward, terwijl het in feite iets anders is. 

Voor een deskundige in de wetenschapsstudies kan het een uitdaging zijn om de disci
pline aan studenten van een vakwetenschap te doceren. Er kan namelijk een spanning 
ontstaan tussen twee doelen: het presenteren van een verantwoord en representatief beeld 
van de wetenschapsstudies en de daarbij behorende denkwijzen enerzijds en het voldoen 
aan de verwachtingen en behoeftes van de opleiding in de vakwetenschap anderzijds. Deze 
spanning is zeer evident bij cursussen in de wetenschapsfilosofie voor studenten van de 
natuurwetenschappen. Als lid van de wetenschapsfilosofische gemeenschap voelt de 
docent aan de ene kant terecht de verantwoordelijkheid om de toonaangevende debatten 
in zijn of haar eigen vakgebied te presenteren en te bediscussiëren. Dit pleit voor een vrij 
abstracte aanpak waarin aandacht wordt besteed aan klassieke onderwerpen zoals incom-
mensurabiliteit en onderdeterminatie van theoriekeuze. Aan de andere kant moet de 
docent rekening houden met weerstand onder zowel studenten als collega's in de natuur
wetenschappen voor discussies die als te theoretisch overkomen en die geen directe bijdrage 
lijken te leveren aan de vaardigheden van de studenten. 

Een succesvolle integratie van onderdelen wetenschapsstudies in een opleiding in een 
vakwetenschap vraagt dus veel flexibiliteit aan beide kanten. De studenten en docenten in 
de vakwetenschap moeten de openheid tonen om een voor hen vreemde discipline te 
leren waarderen; de docenten van de wetenschapsstudies moeten hun vakgebied opnieuw 
doordenken en cursussen ontwerpen die bij de behoeftes van hun doelgroep aansluiten. 
Ter ondersteuning van dergelijke cursussen zijn er tegenwoordig tekstboeken beschikbaar 
in de wetenschapsfilosofie voor specifieke disciplines, zoals de levenswetenschappen en de 
geesteswetenschappen, ook van Nederlandse auteurs.'" 

19 A.W. Musschenga ed., Onderwijs in de natuurwetenschappen en morele vorming. Opstellen over wetenschaps
filosofie, theologie, antropologie en ethiek voor het natuurwetenschappelijk onderwijs (Baarn: Ten Haave 
1984). 

20 G.M.N. Verschuureii, Investigating the life sciences. An introduction to the philosophy of science {Oxford: Perga-
mon Press 1986); Wim 1. van der Steen en Vincent K.Y. Ho, Methods and morals in the life sciences. A guide for 
analyzing and writing te.xts (Westport, Conn.: Praeger Publishers 2001); Michiel Leezenberg en Gerard de 
Vries, Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen (Amsterdam: Amsterdam University Press 2001). 
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Weerstand tegen wetenschapsstudies in de academische gemeenschap 
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de maatschappelijke rol en invloed van 
de wetenschapsstudies in Nederland gering zijn, en kleiner dan zij zouden kunnen zijn. 
Welke factoren beperken de maatschappelijke rol van de wetenschapsstudies? 

Een aantal factoren ligt bij de wetenschapsstudies zelf Het zou kunnen zijn dat onder
zoekers in de wetenschapsstudies onvoldoende expertise in de natuurwetenschappen en 
overige vakwetenschappen hebben; dat hun onderzoek oninteressant is; dat hun publikaties 
weinig toegankelijk zijn; dat hun werk weinig politieke relevantie heeft; en dat hun net
werk van contacten, onder meer in de media en de politiek, slecht ontwikkeld is. Met al 
deze mogelijke tekortkomingen dient serieus rekening gehouden te worden. 

Aan de andere kant moet men stellen dat er groepen in de academische gemeenschap 
zijn die de wetenschapsstudies als een gevaar beschouwen en die de maatschappelijke 
invloed van de wetenschapsstudies klein willen houden. Dit bleek met name tijdens de 
Science Wars, een bittere polemiek tussen natuurwetenschappers, wetenschapssociologen, 
geesteswetenschappers en anderen, die omstreeks 1995 in de Verenigde Staten ontstond.-' 
Volgens veel natuurwetenschappers werden de Science Wars uitgelokt door herhaalde aan
vallen van wetenschapssociologen op de claims van de natuurwetenschap op objectiviteit 
en rationaliteit. Sommige schrijvers zijn er inderdaad op uit om de successen van de 
natuurwetenschappen te relativeren, maar de meeste wetenschapssociologen doen niets 
anders dan de aannames en methoden van de natuurwetenschappen bestuderen met de 
normale onderzoekstechnieken van de sociale wetenschappen. 

In de Science Wars is beide kanten gebrek aan kennis en begrip te verwijten. Weten
schapssociologen hebben vaak onvoldoende inzicht getoond in de bevindingen en de 
methoden van de natuurwetenschappen. Door gebrek aan technische deskundigheid 
waren zij geneigd tot brede generalisaties en hebben zij elementaire blunders gemaakt die 
hun standpunten hebben ondermijnd. Aan de andere kant hebben de natuurwetenschappers 
een vergelijkbaar gebrek aan kennis getoond betreffende de specificiteit en tradities van de 
sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen, en bleken zij geneigd de legitimiteit 
van deze disciphnes in twijfel te trekken alleen omdat zij anders zijn dan de natuurweten
schappen. 

Een verder probleem voor onderzoekers in de wetenschapsstudies is dat natuurweten
schappers zich soms opstellen als bewaarders van het imago van de natuurwetenschap. In 
deze rol geven zij aan leden van verschillende disciplines in verschillende mate het recht 
om standpunten ten opzichte van de natuurwetenschap in te nemen. Zij gunnen zichzelf 
grote vrijheid in het verdedigen van epistemologische en methodologische stellingen 
betreffende de fysische werkelijkheid en de natuurwetenschap, maar zij zijn vaak niet 
bereid om dezelfde vrijheid van gedachte aan leden van andere disciplines, zoals de weten
schapsstudies, toe te kennen. 

In de vroege geschiedenis van de kwantummechanica namen natuurkundigen bijvoor
beeld allerlei filosofische standpunten in. Het is niet moeilijk om vooraanstaande natuur
kundigen uit die periode te vinden die openlijk sceptisme uitten ten opzichte van het 
bestaan van fysische entiteiten, de objectiviteit van natuurwetenschappelijke kennis en de 

21 Nick lardine en Marina Frasca-Spada, 'Splendours and miseries of the Science Wars', Studies in History and 
Philosophy of Science 28 (1997) 219-235; Henk de Regt, 'De Science Wars. Strijd om de grenzen van weten
schap', Wijsgerig Perspectief 40 {1999/2000) 37-44; James Robert Brown, Who rules in science? An opiniona
ted guide to the VVdrs (Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2001). 
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juistheid van gevestigde fysische theorieën." Hedendaagse natuurkundigen beschouwen 
dat debat als een illustere bladzijde uit hun geschiedenis. Maar zij zijn in mindere mate 
bereid om soortgelijke sceptische standpunten te tolereren als zij door wetenschapsfilosofen 
of -sociologen worden ingenomen. Zij beschouwen zulke standpunten dan vaak als een 
aanval op de wetenschappelijke status en de maatschappelijke positie van de natuurkunde. 
Zij vereisen dat buitenstaanders een naïef realistisch en rationalistisch beeld van de natuur
wetenschap onderschrijven dat ook niet door alle natuurkundigen zou worden aanvaard. 

De ervaring van de Science Wars maakt duidelijk dat onderzoekers in de wetenschaps
studies op tweeërlei wijze een inspanning moeten verrichten om de maatschappelijke 
positie van hun disciplines te verstevigen. Ten eerste moeten zij ervoor zorgen dat zij vol
doende specialistische kennis van de natuurwetenschappen hebben om hun stellingen 
betreffende natuurwetenschappelijke bevindingen te onderbouwen. Daarmee kunnen zij het 
scepticisme van natuurwetenschappers overwinnen. Ten tweede moeten onderzoekers in de 
wetenschapsstudies niet ophouden de specificiteit van hun disciplines toe te hchten en de 
legitimiteit daarvan te beargumenteren. Zij kunnen aldus hun intellectuele recht bevesti
gen om het fenomeen 'natuurwetenschap' volgens hun eigen disciplinaire werkwijze te 
bestuderen. 

Hoe wetenschapsstudies him maatschappelijke rol kunnen vergroten 
Bij wijze van conclusie wil ik een drietal voorstellen doen ter vergroting van de maat
schappelijke rol van de wetenschapsstudies in Nederland. 

Mijn eerste voorstel betreft het onderwijs. Het Nederlandse universitaire onderwijs zal 
binnenkort grondig veranderen als gevolg van de overgang van het propedeuse/doctoraal
stelsel naar het BA/MA-stelsel vanaf 2002-2003. Deze verandering biedt nieuwe kansen 
voor de wetenschapsstudies in Nederland. 

De wetenschapsstudies zijn tweede-ordevakken, ofwel vakken die onder meer andere 
wetenschappelijke disciplines als onderwerp hebben. Voor bekwaamheid in de wetenschaps
studies zijn twee elementen nodig: belangstelling voor en inzicht in de natuurwetenschap
pen of andere vakwetenschappen enerzijds en expertise in filosofische, historiografische of 
sociologische onderzoeksmethoden anderzijds. Veel studenten ontwikkelen een interesse 
in de wetenschapsstudies na een ander vak gevolgd te hebben. De invoering van het BA/ 
MA-stelsel is onder andere bedoeld om de mobiliteit van studenten in twee opzichten te 
verhogen: tussen universiteiten, ook op Europees niveau, en tussen vakken. Het afronden 
van een BA-programma is een natuurlijk breukpunt waarop de student naar een nieuw 
vak kan overstappen. Het is dus te verwachten dat veel studenten op dit moment van 
andere vakken naar de wetenschapsstudies zullen overstappen. Studentaantallen in de 
wetenschapsstudies in de BA-fase zullen waarschijnlijk niet hoger zijn dan in het huidige 
opleidingstelsel, maar er zal grotere belangstelling voor de wetenschapsstudies in de MA-
fase kunnen ontstaan. In dit licht is het de uitdaging voor de Nederlandse wetenschapsstu
dies om MA-programma's te ontwikkelen die aantrekkelijk zijn voor studenten met 
BA-graden in uiteenlopende disciplines. 

Hierbij moet speciale aandacht besteed worden aan de toelatingseisen voor MA-pro
gramma's. Op het ogenblik menen sommige universitaire bestuurders dat toegang tot een 
MA-programma in een bepaald vak beperkt zou moeten worden tot studenten die een 
BA-graad in dat vak hebben behaald. Dit voorstel is uiteraard gunstig voor vakken die veel 
22 Mara Beller, 'The Sokal hoax. At whom are we laughing?'. Physics Today 51/9 (september 1998) 29-34. 
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BA-studenten verwachten, maar voor de wetenschapsstudies zou het zeer nadelig kunnen 
zijn. Vertegenwoordigers van de wetenschapsstudies dienen ervoor te zorgen dat de toela
tingseisen voor MA-programma's ruim geformuleerd worden, opdat goede studenten met 
een BA-graad in de natuurwetenschap of een andere vakwetenschap naar MA-programma's 
in de wetenschapsstudies mogen doorstromen. 

Mijn tweede voorstel betreft een eigenaardigheid van de Nederlandse wetenschap die als 
schandalig te noemen is: de geringe participatie van vrouwen in de wetenschap, met name 
in hogere academische rangen. Ik wil hier niet in debat treden met diegenen die beweren 
dat dit fenomeen niet als een probleem te beschouwen is, bijvoorbeeld omdat vrouwen 
toch geen wetenschappelijke carrières zouden ambiëren. Het lijkt me namelijk evident dat de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap schadelijke gevolgen heeft voor 
vrouwen, de wetenschap én de maatschappij.-' Wie dient dit probleem aan te pakken? 

In de meest praktische zin behoort dit probleem uiteraard bij de relevante ministeries, 
bij commissies voor emancipatie en gelijke behandeling, en bij afdelingen voor personeel 
en organisatie van wetenschappelijke instellingen. Binnen de academische gemeenschap 
wordt de geringe participatie van vrouwen in de wetenschap meestal gezien als het terrein 
van de vrouwen- of genderstudies.-'' Veel beoefenaars van de wetenschapsstudies zouden 
het niet bezwaarlijk vinden als het probleem daar zou blijven liggen, zoals blijkt uit de 
algemene desinteresse wanneer dit onderwerp in symposia in de wetenschapsstudies aan 
de orde wordt gesteld.-^ Maar onderzoekers in de wetenschapsstudies kunnen hun speciale 
verantwoordelijkheid ten opzichte van het probleem niet negeren. 

De geringe participatie van vrouwen in de wetenschap in Nederland is een fenomeen 
dat bij uitstek binnen het competentiedomein van de wetenschapsstudies valt. Dit feno
meen kenmerkt en beïnvloedt immers op diepgaande wijze de Nederlandse wetenschap. 
Onderzoekers in de wetenschapsstudies hebben derhalve een speciale intellectuele, morele 
en maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit fenomeen te bestuderen, de oorzaken te 
diagnosticeren en oplossingen voor te stellen, vooral ook indien zij hun maatschappelijke 
rol graag vergroot zouden willen zien. 

Het fenomeen betreft alle drie de takken van de wetenschapsstudies. De geringe partici
patie van vrouwen in de wetenschap in Nederland is vanzelfsprekend een geschikt onderwerp 
voor wetenschapssociologen, die in staat zijn om zowel de sociale en institutionele oorzaken 
als de gevolgen van het fenomeen in kaart te brengen. Wetenschapshistorici beschikken over 
de deskundigheid om de oorsprong van het fenomeen in de Nederlandse samenleving en 
het onderwijsstelsel te belichten.-* Het onderwerp leent zich tenslotte ook voor weten
schapsfilosofisch onderzoek. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap 
heeft immers belangrijke methodologische en epistemologische gevolgen voor de beoefe
ning van de wetenschap. 

23 De geringe participatie van vrouwen in de wetenschap in Nederland wordt als probleem erkend bijvoor
beeld door .Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid, Halfslachtige wetenschap. Onderbenutting 
van vrouwelijk potentieel als existentieel probleem voor academia (Den Haag: SDU 2000). 

24 Voor behandelingen van het probleem van de kant van de vrouwen- of genderstudies, zie onder meer 
Barbara van Balen en Agneta Fischer ed.. De universiteit als modern nuinncnklooster (.Amsterdam: Het 
Spinhuis 1998); Barbara van Balen, Vrouwen in de wetenschappelijke arena. Sociale sluiting in de universiteit 
(Amsterdam: Het Spinhuis 2001). 

25 Ida H. Stamhuis, 'Vrouwen en wetenschap. Zelfreflectie wetenschapsonderzoekers nodig'. Tijdschrift voor 
Wetenschap, Technologie & Samenleving g (2001) 72-74. 

26 Annemarie de Knecht-van Eekelen en Ida H. Stamhuis ed., 'Zy is toch wel zeer begaafd'. Historische bijdragen 
over vrouwen in de bètawetenschappen, themanummer Gewina 20/4 (Rotterdam: Erasmus Publishing 1997). 
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Deze gevolgen manifesteren zich zowel op het organisatorische als op het inhoudelijke 
vlak. Laten wij beginnen met het organisatorische vlak. Vrouwen en mannen vertonen 
vaak verschillende gedragspatronen in bestuurlijke functies. Hierbij denk ik onder meer 
aan hun stijl bij het voorbereiden en nemen van beslissingen, bijvoorbeeld in vergaderingen 
en met name wanneer schaarse middelen moeten worden verdeeld. Het blijkt dat mannen 
vaker een competitiemodel hanteren terwijl vrouwen eerder een coöperatiemodel als uit
gangspunt nemen. Dit is niet noodzakelijkerwijs een intrinsiek of aangeboren verschil tussen 
mannen en vrouwen: het kan een grotendeels contingent verschil zijn, veroorzaakt door 
socialisatieprocessen. Het is gunstig voor een wetenschappelijke instelling als de door 
vrouwen getoonde gedragspatronen in de bestuursorganen van de instelling aanwezig 
zijn, en wel om twee redenen. Ten eerste is het in het algemeen gunstig als een grotere 
variëteit aan persoonlijke stijlen wordt vertegenwoordigd in bestuursorganen. Ten tweede 
leidt het hanteren van coöperatiemodellen bij bestuurlijke procedures binnen een weten
schappelijke instelling vaak tot betere beslissingen. 

Op het inhoudelijke vlak zijn de gevolgen van de ondervertegenwoordiging van vrouwen 
in de wetenschap meer complex. Mijns inziens hebben zij vooral te maken met de ver
schillende emotieve reacties van mannen en vrouwen in wetenschappelijk onderzoek. 
Onderzoek wordt gekenmerkt door de noodzaak om beslissingen te nemen onder om
standigheden van ambiguïteit, incomplete informatie en conflicterende prioriteiten. Op 
beslissingen onder dergelijke omstandigheden hebben de emotieve reacties van de weten
schapper onvermijdelijk een grote invloed naast zijn of haar cognitieve reacties. Hierbij 
kunnen de reacties van vrouwelijke wetenschappers een belangrijke rol spelen. Ik sugge
reer niet dat de traditionele identificatie van mannen met cognitie en van vrouwen met 
emotie correct is. Integendeel: ieder normaal mens is door en door cognitief én door en 
door emotief Maar de specifieke combinatie van cognitieve en emotieve factoren in man
nelijk en vrouwelijk gedrag blijkt te verschillen, en vrouwen zijn doorgaans beter in staat 
om emotieve reacties te herkennen en te communiceren. Soms worden vrouwelijke weten
schappers in sollicitaties en beoordelingen benadeeld voor wat gezien wordt als te grote 
emotionaliteit, maar eigenlijk is het zeer gunstig voor een onderzoeksgroep als de koers 
mede door de emotieve verwachtingen, voorkeuren en neigingen van vrouwen bepaald 
wordt. 

Mijn voorstel houdt in dat de discipline wetenschapsstudies een onderzoeksproject 
opstart met als onderwerp de participatie van vrouwen in de wetenschap in Nederland. 
De onderzoeksgroep zou filosofen, historici en sociologen van de wetenschap moeten 
bevatten, en zou zijn werk naast en in samenwerking met bestaande onderzoeksgroepen 
in de vrouwenstudies moeten verrichten. Het is moeilijk om een onderzoeksproject in het 
domein van de wetenschapsstudies te bedenken dat meer maatschappelijke relevantie, 
grotere consequenties voor de Nederlandse wetenschap en meer effect op het leven van 
individuen heeft. Het project zou beschouwd kunnen worden als een bijdrage van de 
wetenschapsstudies aan de doorlopende modernisering van de Nederlandse samenleving. 

Mijn derde voorstel is de oprichting van een landelijke snelle-reactieëenheid van de 
wetenschapsstudies om de zichtbaarheid van de wetenschapsstudies in de media te verhogen. 
Deze eenheid zou moeten bestaan uit een klein team van wetenschappers die een goed 
overzicht hebben van de in Nederland beschikbare deskundigheid in de wetenschapsfilosofie, 
-geschiedenis en -sociologie. Wanneer ontwikkelingen in de natuurwetenschappen en hun 
toepassingen in het nieuws komen, moet de snelle-reactieëenheid journalisten in contact 
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brengen met onderzoekers in de wetenschapsstudies die gekwalificeerd zijn om commen
taar te leveren. Daardoor zou het makkelijker moeten worden voor journalisten om de 
opvattingen van natuurwetenschappers over hun eigen werk te complementeren met de 
reflectie van onderzoekers in de wetenschapsstudies. 

Mijn hoop is dat de Nederlandse wetenschapsstudies middels deze drie voorstellen de 
maatschappelijke invloed zullen verkrijgen die zij op grond van hun wetenschappelijke 
kwaliteit en vitaliteit verdienen. 

SUMMARY 

Science studies in the Netherlands and their social role 
This article discusses the social role of science studies in the Netherlands. By 'science 
studies', I mean the disciplines of history, philosophy, and sociology of science. I examine 
the interactions of science studies with three partners: society as a whole, natural scientists 
and practitioners of other sciences, and the educational system in the Netherlands. My 
main thesis is that science studies can potentially play a greater social role than most other 
academic disciplines. Their role at present is small, however, partly because of choices 
made by their practitioners and partly because of disregard, incomprehension, and even 
hostility towards science studies among sectors of the academic community. 1 propose 
three initiatives to expand the social role of science studies in the Netherlands: to exploit 
the forthcoming switch to the BA-MA degree system in Dutch universities by developing 
attractive MA programmes in science studies; to set up a research project in science studies 
into the low participation of women in Dutch science; and to establish a rapid-reaction 
unit to respond to developments in science in the media, raising the visibility of science 
studies in public debate. 
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