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VOORWOORD 

De 'Science Wars' zijn uitgewoed, en we kunnen vaststellen dat het een hoofdzakelijk 
Anglo-Amerikaans fenomeen is gebleven. In continentaal Europa heeft vrijwel niemand 
de behoefte gevoeld de vooral in de Verenigde Staten heftige polemiek tussen natuur
wetenschappers en vertegenwoordigers van de diverse wetenschapsstudies voort te zetten.' 
In Nederland ontstond een aantal jaren geleden enige beroering onder f\'s\ci toen de 
wetenschapssocioloog Andy Pickering zich kandidaat stelde voor de Utrechtse hoog
leraarspositie in de wetenschapsgeschiedenis, maar meer dan een storm in een glas water 
was dit voorval niet.-

Er is geen reden het uitblijven van een Europese 'wetenschapsoorlog' te betreuren. Waar 
een polemiek de functie kan hebben dat standpunten helder worden geformuleerd en 
misverstanden uit de weg geruimd, was de Amerikaanse discussie een schoolvoorbeeld 
van zinloos verbaal geweld. Het onbegrip overheerste, reputaties werden beschadigd en 
positieve effecten waren ver te zoeken. 

Toch is er ons inziens een aspect van de 'Science Wars' waarover wel degelijk zinvolle 
discussie mogelijk is. Een hoofdmotief voor Amerikaanse natuurwetenschappers om ver
tegenwoordigers van de wetenschapsstudies publiekelijk aan te vallen, was de overtuiging 
dat de laatsten er op uit waren het publieke imago van de natuurwetenschappen te scha
den. Dit motief spreekt boekdelen over het misverstand dat aan de 'Science Wars' ten 
grondslag lag, maar waar het ons hier om gaat is de impliciete erkenning van de groeiende 
maatschappelijke invloed van de diverse vormen van wetenschapsstudies. De natuurwe
tenschappers zouden zich niet zo boos hebben gemaakt als het werk van hun opponenten 
buiten de muren van academia geen enkel effect had gesorteerd. Dat effect is er de laatste 
decennia wel degelijk, en naar onze mening is dat een verheugend feit. 

Wat is de achtergrond van die toenemende betekenis? De invloed van de natuurweten
schappen op de samenleving neemt dusdanige vormen aan dat politici, beleidsmakers en 
bestuurders die de maatschappelijke ontwikkeling moeten sturen, een groeiende behoefte 
voelen zich bij hun menings- en besluitvorming te laten adviseren omtrent de aard van 
wetenschap en haar maatschappelijke verbindingen. Ontwikkelingen in allerlei maat
schappelijke sectoren, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en de gentechnologie, halen 
politici links en rechts in. Om hun greep niet te verliezen moeten zij zich steeds meer laten 
informeren over de wijze waarop dergelijke zowel wetenschappelijke als maatschappelijke 

* De redacteuren danken de auteurs voor hun bijdragen en nuttige suggesties bij de samenstelling van dit nummer. 

1. Wat overigens niet wil zeggen dat Europeanen buiten schot bleven. Alan Sokals beruchte artikel in Soc'uil 
Text V/3S vooral tegen 'Franse intellectuelen' gericht, en een aantal van hen (onder wie Bruno Latour) lever
de weerwerk. ï)e Leuvense fysicus Jean Bricmont schaarde zich bij de aanvallende partij met zijn co-auteur
schap (met Sokal) van Impostures 'mteUeclueUes (Parijs 1997). Zie verder voor de 'Science Wars' bijvoorbeeld 
Paul R. Gross en Norman Levitt, Higher superstition : the academic left and its quarrels with science 
(Baltimore etc. 1994); Noretta Koertge ed., A house built on sand: exposing postmodernist myths about science 
(New York 1998); Ullica SegerstrSle, Beyond the science wars: the missing discourse about science and society 
(Albany, NY 2000). 

2. In een artikel over de Science Wars in NRC Handelsblad werd de kandidatuur van Pickering onthuld en brak 
de toentertijd aan de UvA werkzame Amerikaanse fysicus Michael Nauenbcrg de staf over diens werk. Zie 
Dirk van Delft, 'Kennen is construeren', NRC Handelsblad 20 juni 1996, Wetenschap en Onderwijs. Zie ook 
Dez., 'Een bommetje onder de constructies; kruistocht tegen het postmodernisme treft Franse denkers', 
NRC Handelsblad 24 oktober 1998, Wetenschap en Onderwijs. 
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processen in hun werk gaan. De burger die geïnformeerd wil blijven en zich een oordeel 
wil vormen over wat hem of haar te wachten staat, zal zich eveneens op de hoogte moeten 
stellen van een aantal fundamentele aspecten van wetenschappelijk onderzoek en van 
wetenschap-maatschappijrelaties. Hier ligt een taak voor de beoefenaren van de weten
schapsstudies. 

De maatschappelijke rol van wetenschapsstudies, hoe die ook gestalte krijgt, vraagt ons 
inziens ook om bezinning van de kant van de wetenschapsonderzoekers zelf. Hoe staan zij 
tegenover de geschetste ontwikkeling, hoe zal de toekomst er uit zien, en wat zijn de 
mogelijkheden tot relevante samenwerking binnen het veld? In concreto kunnen de vol
gende vragen worden gesteld: 
1 Wat is op dit moment de maatschappelijke rol en betekenis van wetenschapsfilosofisch, 

wetenschapshistorisch en wetenschapssociologisch onderzoek? 
2 Wat zou die rol moeten zijn? 
3 Hoe zou de maatschappelijke taak van de wetenschapsstudies uitgevoerd moeten worden? 

Deze vragen vormden het uitgangspunt voor het symposium 'De Maatschappelijke Taak van 
Wetenschapsstudies' dat op 24 november 2000 door ondergetekenden namens de Neder
landse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie en het Utrechtse Instituut voor Geschiedenis en 
Grondslagen van de Natuurwetenschappen werd georganiseerd. Een aantal prominente 
vertegenwoordigers van het vakgebied werd uitgenodigd hun licht op de materie te laten 
schijnen. Zij kregen de genoemde vragen als uitgangspunt voorgelegd, maar werden 
geheel vrijgelaten de problematiek te belichten vanuit een invalshoek die hun persoonlijk 
interessant en relevant voorkwam. 

De verrassend grote belangstelling die voor het symposium bleek te bestaan, overtuigde 
ons ervan dat het nuttig zou zijn de symposiumvoordrachten beschikbaar te stellen aan een 
breder publiek.' De Gewina-redactie bleek bereid hieraan mee te werken. Na enige begrijpe
lijke aarzeling overigens. Immers, reflectie over de maatschappelijke rol van wetenschaps
studies is niet een thema dat onder de doelstellingen van het tijdschrift ressorteert. Verder 
was de scope van het symposium breder dan alleen wetenschapsgeschiedenis, en het ging 
niet om de weergave van onderzoeksresultaten maar om visies en meningen. En ten slotte 
voldeed de vorm en stijl van de bijdragen niet aan de gebruikelijke criteria die de redactie 
daarvoor hanteert. Niettemin heeft de redactie gemeend dat een 'meta-nummer' over het 
vakgebied nuttig kan zijn en de auteurs de vrije hand gegeven hun opvattingen uiteen te 
zetten. 

De bijdragen in dit nummer, voor een deel meer of minder bewerkte versies van de 
symposiumvoordrachten, werden geschreven door twee wetenschapsfilosofen (lames 
McAllister en Gerard de Vries), twee wetenschapshistorici (Floris Cohen en Rob Visser), 
en twee wetenschapsonderzoekers met een meer sociaal-wetenschappelijke benadering 
(Mineke Bosch en Arie Rip).'^ De bijdrage van lames McAllister blijft het dichtst bij de 
door ons gestelde vragen en bespreekt expliciet welke functies de wetenschapsstudies op 
maatschappelijk vlak kunnen vervullen. Gerard de Vries stelt het 'normatieve ongemak' 
van het huidige wetenschapsonderzoek aan de orde: hoe binnen dat onderzoek om te gaan 
met normatieve vragen? Floris Cohen houdt een pleidooi voor 'verantwoord heldendom' 

3 Ook in de pers kreeg het symposium aandacht. Zie Dirk van Delft, 'Meta-analyse van de gekke koe', NRC 
Handelsblad i december 2000, Wetenschap en Onderwiis. 

4 Twee van de uitgenodigde sprekers, Mineke Bosch en Gerard de Vries, waren verhinderd aan het symposi
um deel te nemen, maar stelden achteraf een tekst ter beschikking. 
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en licht toe hoe de wetenschapshistoricus daar mede gestalte aan kan geven. Rob Visser 
wijst op de taak die voor de wetenschapsgeschiedenis is weggelegd in de wetenschaps- en 
techniekcommunicatie, in het bijzonder in het onderwijs en in musea. Mineke Bosch koos de 
vorm van een 'Limburgs Dagboek' om een indruk te geven van het werk dat het Maas
trichtse Centrum voor Gender en Diversiteit in relatie tot gender- en emancipatiekwesties 
verricht. Arie Rip tenslotte geeft een overzicht van de ontwikkelingen binnen het Neder
landse onderzoek op het gebied van wetenschap, technologie en samenleving (WTS) en 
bespreekt naar aanleiding daarvan de veranderende maatschappelijke rol en positie van het 
vak. 

Reflectie over het vakgebied zou eigenlijk permanent moeten plaatsvinden. In elk geval 
hopen wij dat de bijdragen van deze auteurs tot respons uit het veld aanleiding geven - u 
bent daartoe van harte uitgenodigd. Wij zullen van de reacties in een volgend nummer 
een discussiedossier aanleggen. 

Frans van Lunteren 
Henk de Regt 
Bert Theunissen 

Deze uitgave kwam tot stand met financiële steun van het Instituut voor Geschiedenis en 
Grondslagen van de Natuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. 
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