
Gewina 25 (2002) 38-45 

WETENSCHAP, WETENSCHAPS
GESCHIEDENIS, EN HET GROTE PUBLIEK 

ROB VISSER* 

Een van de problemen die de relatie tussen wetenschap en samenleving al decennialang 
plagen, is de verregaande mate van onwetendheid die onder het grote publiek heerst met 
betrekking tot diverse aspecten van het wetenschappelijk bedrijf. Ondanks de belangstelling 
die de meerderheid van de niet-wetenschappers zegt te hebben voor de natuurweten
schappen, zijn zowel inhoudelijke kennis als inzicht in de werkwijze van de onderzoeker 
schaarse goederen onder hen. Hier is sprake van een kloof, van een grote kloof zelfs, tussen 
de samenleving en de natuurwetenschappen. Er zijn maar weinigen die zich daar niet 
ongerust over maken en alom heerst de overtuiging dat er snel iets aan gedaan moet worden. 
Hetgeen men in het belang acht van de maatschappij maar zeker ook in dat van de 
natuurwetenschappen en haar beoefenaren. 

Een van de internationale spraakmakers die openlijk hun bezorgdheid hebben getoond 
over deze scientific illiteracy, wetenschappelijke ongeletterdheid, is Al Gore. Bij diverse 
gelegenheden heeft hij krachtig aangecirongen op actie. Hij deed dat onder andere ter 
gelegenheid van de 130ste diploma-uitreiking aan het befaamde Massachusetts Institute of 
Technology. Gore hield toen een redevoering waarin het probleem van de wetenschappe
lijke ongeletterdheid van zijn landgenoten centraal stond. Hij betoogde dat het merendeel 
van de Amerikanen weinig tot niets weet van de natuurwetenschappen en liet er geen mis
verstand over bestaan dat dit een situatie was die hem en de regering zeer verontrustte. Hij 
hield zijn meer dan 2000 toehoorders voor dat het ook een taak is van de wetenschappelijke 
onderzoekers om hieraan iets te doen. Noch hier noch bij andere gelegenheden heeft hij 
overigens concreet aangegeven hoe het probleem zou kunnen worden opgelost. 

De aard en omvang van het probleem waar Gore zich zorgen over maakt, begon duidelijk 
te worden nadat men vanaf eind jaren i960, begin jaren 1970 in de Verenigde Staten en 
vervolgens in Europa systematisch en min of meer regelmatig geprobeerd heeft om met 
behulp van grootschalige enquêtes zicht te krijgen op de kennis en het beeld die het grote 
publiek heeft van de natuurwetenschappen. Wat heeft dit onderzoek nu opgeleverd? 

1 Vrij algemeen wordt het grote praktische nut van de natuurwetenschappen erkend. Men 
waardeert ze in de eerste plaats voor hun bijdragen aan de vergroting van de welvaart en 
de verbetering van de leefomstandigheden. Hieraan ontlenen de natuurwetenschappen 
voor de overgrote meerderheid van de ondervraagden hun voornaamste reden van 
bestaan. Dat de natuurwetenschappen daarnaast ook inzicht verschaffen in de aard en 
oorzaken van de natuurverschijnselen is wel bekend maar wordt slechts door een min
derheid van wezenlijk belang geacht. Het grote publiek lijkt nauwelijks oog te hebben 
voor wetenschap als pure kennis. Een ander resultaat van de enquêtes hangt hier nauw 
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mee samen. Het blijkt dat maar weinigen de natuurwetenschappen zien als een onder
deel van de cultuur. Voor de man en de vrouw in de straat is Shakespeare cultuur maar 
Newton niet. Uit dit onderdeel van de enquêtes komt tevens naar voren dat men over 
het algemeen nauwelijks weet heeft van wat de onderzoeker drijft en hoe hij tot zijn 
resultaten komt. Wat we hier in ieder geval uit leren, en wat we natuurlijk al vermoedden 
maar nu zeker weten, is dat het merendeel van de buitenstaanders een beeld heeft van de 
wetenschap dat niet erg strookt met het beeld dat de onderzoekers er zelf op nahouden. 

2 Het kennisniveau van de gemiddelde burger is tamelijk laag. Alle enquêtes wijzen in 
dezelfde richting. Slechts ca. 10% van de ondervraagden voldoet aan de minimale eisen 
van wetenschappelijke geletterdheid, dat wil zeggen dat zij de berichtgeving over de 
natuurwetenschappen in de media kunnen volgen en dat ze daarnaast in staat zijn de 
essentie te vatten van maatschappelijke discussies over zaken als genetische manipulatie, 
kernenergie en gekke-koeienziekte. Daarnaast is dan nog een groep van zo'n 25% die 
gedeeltelijk wetenschappelijk geletterd mag worden genoemd. 

Deze uitkomsten versterkten de politici, opvoeders en ook de wetenschappers in hun 
overtuiging dat er veel meer gedaan moest worden aan wetenschapsvoorlichting. In het 
begin van de jaren 1980 kwam toen onder leiding van de Royal Society vanuit de weten
schappelijke gemeenschap een brede beweging op gang ter bevordering van de 'public 
understanding of science', zoals men dat in Engeland aanduidde. 

Public imderstanding of science 
Een belangrijke motivatie van de wetenschappers om zich hiervoor in te zetten was de 
hoop dat toenemende wetenschappelijke geletterdheid gunstig zou zijn voor het aanzien en 
de positie van de natuurwetenschappen. Dit vanuit de misschien wat naieve gedachtegang 
dat naarmate het publiek beter op de hoogte was van de natuurwetenschap het daarvoor 
meer waardering zou krijgen. Uiteindelijk, zo verwachtte men (ook tamelijk naief), zou de 
verbreding van het maatschappelijk draagvlak resulteren in, onder andere, meer overheids
geld voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. 

Al spoedig bleek dat de tallloze en uiteenlopende activiteiten die ter bevordering van de 
'public understanding of science' waren ondernomen, bij lange niet het verwachte effect 
hadden. De enquêtes uit het eind van de jaren 1990 geven geen wezenlijk ander beeld dan 
die uit de voorgaande periode. Men moest vaststellen dat de houding ten opzichte van de 
natuurwetenschappen en haar beoefenaren niet significant was veranderd. 

Het meest opvallend resultaat van die enquêtes was ongetwijfeld dat met betrekking tot 
de omvang van de wetenschappelijke geletterdheid. Alle inspanningen om het publiek 
meer en betere informatie te verschaffen, bleken te hebben gefaald. De onwetendheid was 
nagenoeg even groot gebleven. Ook nu kon maar hooguit 10% van de geënquêteerden als 
wetenschappelijk geletterd worden aangemerkt. 

Mede als gevolg van dit echec is de laatste jaren met name in Engeland een ingrijpende 
heroriëntatie op gang gekomen over de manier waarop en de boodschap waarmee het 
grote publiek benaderd moet worden. De wetenschappelijke ongeletterdheid, in de zin van 
het ontbreken van feitelijke/inhoudelijke kennis, blijft men uiteraard als een probleem 
zien. De oplossing hiervan krijgt echter niet langer de hoogste prioriteit. Men beseft dat 
het probleem van de onbekendheid met de inhoud van de wetenschap meer leeft bij de 
onderzoekers dan bij het publiek. 
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Inmiddels is een communis opinio ontstaan volgens welke bij wetenschapsvoorlichting veel en 
veel meer rekening moet worden gehouden met de behoeften en wensen van het publiek. 
Men is van mening dat het van veel groter belang is de modale burger te informeren over 
wetenschap in wording dan hem, zoals tot nog toe gebruikelijk was, kant en klare kennis 
voor te schotelen. Om de mensen in staat te stellen een dialoog en een debat met de weten
schap te voeren, en dat is wat hoognodig wordt geacht, moeten ze vooral de beschikking 
krijgen over inzicht hoe wetenschappelijke kennis nu werkelijk tot stand komt. Hiermee doet 
een nieuwe definitie van het begrip wetenschappelijke geletterdheid zijn intrede. 

De hier kort geschetste cultuuromslag in het denken over 'public understanding of 
science' heeft in Engeland zeer krachtige steun gekregen van de overheid. In maart 2000 
publiceerde een commissie uit het House of Lords een rapport getiteld Science and society. 
Dit rapport is geheel gebaseerd op de nieuwe denkbeelden over communicatie tussen weten
schap en publiek en beveelt ze aan als de uitgangspunten voor de toekomstige activiteiten op 
het gebied van wetenschapsvoorlichting. Soortgelijke opvattingen hebben eveneens elders 
langzamerhand ingang gevonden, onder meer in ons land. 

Het spreekt haast vanzelf dat de wetenschapsgeschiedenis een rol en misschien wel een 
heel belangrijke rol kan spelen in de nieuwe benadering van het publiek. Per slot heeft het 
vak tot doel om te onderzoeken hoe wetenschappelijke kennis werd geproduceerd en 
levert het inzichten die niet alleen van betekenis zijn om de natuurwetenschap uit het 
verleden te begrijpen. Het historisch onderzoek van de laatste jaren heeft tal van aspecten 
van het wetenschappelijk onderzoek aan het daglicht gebracht die uitstekend te gebruiken 
zijn om de buitenwereld een genuanceerdere en rijkere visie op de natuurwetenschap te 
geven. 

De voorzitter van de commissie die het rapport voor het Hogerhuis opstelde, heeft in 
diverse mondelinge en schriftelijke toelichtingen expliciet gewezen op het grote belang 
van onderwijs in de wetenschapsgeschiedenis als bron voor een realistischer beeld van de 
processen die leiden tot wetenschappelijke ontdekkingen en theorieën. Het belang van 
geschiedenis is voor hem gelegen in het feit dat het iets laat zien van 'science-in-the-
making' en daarmee een meer natuurgetrouw beeld geeft van wat wetenschap is en hoe het 
werkt dan de 'ready-made science' van de wetenschappelijke publicatie of het handboek voor 
de student. 

Door de recente ontwikkelingen in het denken over 'public understanding of science' 
lijkt het wel alsof de wetenschapsgeschiedenis in een enigszins luxe-positie is komen te 
verkeren. Althans vanuit het perspectief van degenen die het vak graag een maatschappelijke 
taak zien vervullen (en wie wil dat niet?). Zonder dat wij daar veel voor hebben hoeven 
doen, wordt ons op een presenteerblad een functie van enig gewicht in de samenleving 
aangeboden. 

Het is overigens wel zo dat lang vóór dit aanbod werd gedaan reeds geprobeerd is de 
geschiedenis te gebruiken om een brug te slaan tussen het publiek en de natuurweten
schappen. Dat gebeurde onder andere halverwege de jaren 1950 in de befaamde Harvard case 
histories in experimental science (twee delen, gepubliceerd in 1957). Zij vormden onderdeel 
van een aan Harvard ontwikkeld programma voor hervormingen in het natuurweten
schappelijk onderwijs. Een omvangrijk project waar figuren bij waren betrokken die later 
tot de wetenschapshistorische sterren zouden gaan behoren zoals Thomas Kuhn (die op 
dat moment bezig was met zijn studie over wetenschappelijke revoluties), I.B. Cohen, 
Gerald Holton en Stephen Brush. 
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De Harvard cases waren opgezet om studenten in de humaniora en de sociale wetenschap
pen enig idee te geven van de moderne natuurwetenschappen als een georganiseerde 
maatschappelijke activiteit en vooral ook om enigszins duidelijk te maken wat de onder
zoekspraktijk behelst. Omdat de moderne wetenschap te gecompliceerd was voor een leek, 
had men op initiatief van de chemicus en pi"esident van Harvard, James B. Conant, de 
geschiedenis te hulp geroepen, want zoals hij in de inleiding schreefi 'when a science is in 
its infancy, and a new field is opened by a great pioneer, the relevant information of the 
past can be summed up in a relatively brief compass.' 

Zoals de titel reeds aangaf was het vooral te doen om de studenten enig zicht te geven 
op de experimentele methode. In de teksten werden de wetenschappers, van Boyle tot 
Avogadro en van Spallanzani tot Pasteur, in de eerste plaats zelf aan het woord gelaten. 
Het daaraan toegevoegde commentaar was over het algemeen tamelijk technisch en, hoe 
kan het ook anders gelet op de tijd waarin het boek ontstond, overwegend internalistisch 
van aard. 

Uit evaluaties bleek dat deze aanpak een positief effect had op de houding van de alfa's 
en gamma's ten aanzien van de wetenschap en op hun inzicht in de aard van het natuur
wetenschappelijk bedrijf. De geschiedenis heeft toen echter toch niet direct vaste voet 
gekregen in dit type natuurwetenschappelijk onderwijs. Anders dan Conant en zijn mede
werkers hadden verwacht, zorgde een lobby van fysici ervoor dat de studenten op het examen 
voornamelijk werden afgerekend op hun kennis van formules en hun vermogen om 
sommetjes te maken. En daar was het lespakket nooit echt voor bedoeld geweest. 

Conants idee is nu bezig aan een come-back. Met name in de Verenigde Staten maar ook 
bijvoorbeeld in Engeland, wordt de wetenschapsgeschiedenis nu op vele plaatsen gebruikt 
om studenten die de natuurwetenschappen niet tot hun hoofdvak hebben gekozen, toch 
enigszins vertrouwd te maken met die vakken. 

Wanneer we het onderwijsveld verder overzien dan vinden we de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen ook duidelijk aanwezig in cursussen en leerboeken die bestemd zijn 
voor (beginnende) bètastudenten. 'State-of-the-art-geschiedenis' hoeft men hier niet te 
verwachten. De geschiedenis heeft hier een bescheiden plaats en beperkt zich meestal tot 
een inleiding die doorgaans bedoeld is als een directe opstap naar de inhoud van de cursus 
of het leerboek. Het is vaak niet meer dan een betrekkelijk kort overzicht van de ontwikke
ling van het betreffende vakgebied. Soms is de behandeling zo summier en simplistisch dat je 
je afvraagt wat de student eraan heeft. De betere inleidingen geven een genealogie van 
concepten en vraagstellingen die hun stempel hebben gedrukt op de huidige stand van 
zaken in het vakgebied. Een dergelijke toegepaste geschiedenis kan enig historisch besef 
bijbrengen doordat ze de student de veranderlijkheid van natuurwetenschappelijke kennis 
demonstreert. Gezien de huidige theorie en praktijk met betrekking tot de overdracht van 
natuurwetenschappelijke kennis aan leken, denk ik dat op dit terrein een taak ligt voor 
wetenschapsgeschiedenis en haar beoefenaren. 

ANW 
Heel duidelijk is dat het geval voor het middelbaar onderwijs. Wanneer we ons hier nu 
verder beperken tot de Nederlandse situatie, dan moeten we natuurlijk allereerst aandacht 
schenken aan het nieuwe vak Algemene Natuurwetenschappen, kortweg aangeduid als ANW. 

Het vak staat pas sinds kort op het rooster van HAVO en VWO. Het is ingesteld als 
verplicht vak voor alle scholieren, dus ongeacht de keuze van hun pakket, maar aan dat 
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verplichte karakter zal in verband met de overladenheid van het studiehuisprogramma 
een einde worden gemaakt. Het vak komt in de vierde klas aan bod. 

ANW is geen optelsom van de traditionele vakken natuurkunde, scheikunde en biologie. 
Een van de uitgangspunten is dat leerlingen als onderdeel van hun algemene ontwikkeling 
een overzicht dienen te krijgen van wat er in grote lijnen in de natuurwetenschap gebeurt. 
Daarbij gaat het nadrukkelijk niet in de eerste plaats om vakinhoudelijke kennis maar om 
een reflectie over de natuurwetenschappen, dit dan wel weer aan de hand van concrete 
voorbeelden uit de afzonderlijke disciplines. 

Met behulp van ANW wil men de leerlingen laten kennismaken met het historische proces 
dat ten grondslag ligt aan het ontstaan en de ontwikkeling van kennis en hen duidelijk doen 
inzien dat wetenschap mensenwerk is. Hierbij wordt tevens van belang geacht om te laten 
zien wie de mens is achter de wetenschapper. Een ander oogmerk van het ANW-onderwijs 
is de leerlingen een idee te geven van de wisselwerking tussen wetenschap, de techniek 
daarbij inbegrepen, en de culturele en sociaal-economische context. Tot slot wil men ook 
dat ze leren nadenken over kennistheoretische aspecten en over de ethische kant van de 
natuurwetenschappen. Volgens het landelijk ontwikkelde leerplan moeten hierbij vragen 
aan de orde komen als hoe weet men wat waar is, wanneer is iets bewezen, en mag alles 
wat kan. 

In ANW hebben de diverse wetenschapsstudies een plaats en hebben ze de mogelijkheid 
om de door hen verzamelde kennis en inzichten ten nutte te laten komen van een deel van de 
Nederlandse samenleving. Althans zo lijkt het, wanneer men kennisneemt van de officiële 
voornemens. De praktijk is helaas iets minder rooskleurig. 

Aan de uitwerking van de plannen mankeert nog wel het een en ander. De wijze waarop 
in de schoolboeken is omgesprongen met wetenschapsfilosofie en -geschiedenis moet ons 
de wenkbrauwen ernstig doen fronsen. De onkunde die daar tentoon wordt gespreid is 
vaak heel erg. Willen we dat wetenschapsstudies zich ook in hun maatschappelijke rol op 
een professionele manier presenteren, dan kunnen we misschien enige lering trekken uit 
de gang van zaken rond de invoering van ANW. 

De ANW-schoolboeken zijn geschreven door leraren in de natuurkunde, scheikunde en 
biologie. Expertise in wetenschapsstudies was bij hen nauwelijks aanwezig. Als men er al 
iets van weet dan is de kennis doorgaans minimaal en tamelijk verouderd. Hetgeen voor 
de meeste auteurs geen aanleiding was om bij ter zake kundigen hun licht op te steken of 
de experts bijvoorbeeld te vragen de op hun discipline betrekking hebbende hoofdstukken 
of passages eens kritisch door te lezen. Het gevolg van deze werkwijze is dat het reflexieve 
deel van de schoolboeken boordevol vaak ernstige fouten en onjuistheden zit die getuigen 
van een grote onwetendheid van wetenschapshistorische en -filosofische zaken. Het beeld dat 
die boeken van de natuurwetenschappen presenteren, vertoont bij tijd en wijle karikaturale 
trekken. 

Wat is er misgegaan? Het zijn natuurlijk eerst en vooral de auteurs die verantwoordelijk 
moeten worden gesteld voor de tekortkomingen van de schoolboeken. Wij wetenschaps
onderzoekers gaan echter niet helemaal vrijuit en moeten ook een beetje de hand in eigen 
boezem steken. Toen de ANW-plannen bekend werden, hebben wij niet serieus gepro
beerd onze diensten aan te bieden om aldus iets te doen aan kwaliteitsbewaking. Noch 
individueeel noch collectief zijn in die richting acties van betekenis ondernomen. De 
passiviteit van onze beroepsverenigingen in deze steekt schril af bij de opstelling van 
bijvoorbeeld de British Society for the History of Science. De ontwikkelingen op het 
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gebied van 'public understanding of science' en in het bijzonder het gebruik van weten
schapsgeschiedenis in het onderwijs wordt door deze vereniging goed in de gaten gehouden. 
In Nederland zouden wij daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Dat geldt overigens niet 
alleen voor de historici. 

De schoolboeken hebben een levensduur van vijf-zes jaar. Dus voorlopig is daar niet 
veel verbetering in aan te brengen. Wanneer we in de ANW-lessen een professioneler aan
wezigheid van de wetenschapsstudies willen bereiken dan kunnen we dat het beste doen 
via de scholing van de ANW-leraren. Dit is trouwens ook een probleem van het nieuwe 
vak. Er is nog steeds geen echte opleiding voor deze leraren, en is het de vraag wanneer die 
er komt. Voorlopig moeten de docenten het doen met korte om- en nascholingscursussen. 
Het accent ligt daar op de didactiek van het vak - zonder meer belangrijk maar niet het 
enige dat de docenten nodig hebben. De vakinhoudelijke kant van het vak komt, zeker 
waar het wetenschapsstudies betreft, slechts mondjesmaat aan bod. Daar ligt een kans 
voor ons om het ANW-onderwijs te verbeteren. 

In Leiden hebben we die gegrepen en hebben we een korte zomercursus ontwikkeld 
voor de bijscholing van ANW-leraren. In twee dagen krijgen ze theoretische en praktische 
inleidingen in totaal vier onderdelen van de wetenschapsgeschiedenis en -filosofie. Het 
onderwijs wordt gegeven door professionele wetenschapshistorici en -filosofen. De belang
stelling voor dit onderwijs is aanzienlijk en de waardering eveneens. Uit de gesprekken 
met de (aankomende) docenten blijkt steeds weer dat zij grote behoefte hebben aan dit 
soort inhoudelijk onderwijs over vakken waar zij in het algemeen weinig van weten. Wat 
voor effect we met ons onderwijs sorteren, zal nog moeten blijken. De hoop is wel enigs
zins gerechtvaardigd dat het kan bijdragen aan een professionalisering van de filosofische 
en historische inbreng in het ANW-onderwijs. 

Het is wel goed te bedenken dat het hier toch slechts om een noodoplossing gaat. Het 
beste zou natuurlijk zijn dat in de op stapel staande communicatie- en educatievariant 
binnen de vijfjarige bèta-opleidingen de wetenschapsstudies een vaste plaats krijgen. 
Zodat dan in ieder geval de toekomstige ANW-leraren op academisch niveau voorbereid 
kunnen worden op hun taak. 

Musea 
Mijn bedoeling met deze uiteenzetting is u een idee te geven van de wijzen waarop de 
wetenschapsgeschiedenis iets kan bijdragen aan de verspreiding van kennis over en van de 
natuurwetenschappen onder het grote publiek. Tot nog toe hebben we het maar over een 
fractie van dat publiek gehad. Afgaande op de uitkomst van de enquête die het Sociaal 
Cultureel Planbureau onlangs in opdracht van NWO heeft uitgevoerd, telt ons land ca. 
tien miljoen mensen die beweren belangstelling te hebben voor de natuurwetenschappen 
maar die er, ook naar eigen inzicht, nog te weinig van weten. De vraag is natuurlijk hoe 
wij die mensen kunnen bereiken - vooropgesteld dat wij dat willen. De televisie zou daar
voor natuurlijk een uitgelezen medium zijn. Maar ik zie een apart wetenschapshistorisch 
programma daar nog niet gauw een vaste plaats veroveren. Hoewel je het natuurlijk nooit 
zeker weet. Per slot is geschiedenis tegenwoordig 'in', zelfs op de televisie. 

Voorlopig kunnen we het grote publiek waarschijnlijk het beste in nieuwe stijl over de 
wetenschap informeren via onze wetenschapshistorische musea. Een prachtig voorbeeld 
van wat een museum op dit punt kan, is de kort geleden in het Londense Science Museum 
geopende tentoonstelling getiteld 'Making the Modern World'. Een culturele geschiedenis 
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van techniek en wetenschap gedurende de laatste 250 jaar. Op een overtuigende manier en in 
een didactisch buitengwoon knappe opzet visualiseert deze tentoonstelling wat de moderne 
contextuele geschiedschrijving ons kan leren over de aard van wetenschap en techniek en 
over hun invloed op de samenleving. 

Van iets oudere datum (1994) maar daarom niet minder interessant is de permanente 
tentoonstelling 'Science in American Life' in het Museum of American History (een 
onderdeel van het Smithsonian in Washington D.C.). Een rijke tentoonstelling waarin 
dankbaar gebruik is gemaakt van de nieuwe verworvenheden van de wetenschapsgeschiede
nis. Ruime aandacht wordt geschonken aan de maatschappelijke en culturele context 
waarbinnen de moderne Amerikaanse natuurwetenschap zich heeft ontwikkeld. Het 
wetenschappelijke establishment had aanvankelijk nogal wat bezwaren tegen de tentoon
stelling, met name omdat enkele minder aantrekkelijke kanten van het natuurweten
schappelijk onderzoek niet onder stoelen of banken waren gestoken. Uiteindelijk is het 
allemaal toch nog goed afgelopen. Vooral nadat was gebleken dat het publiek de tentoon
stelling zeer waardeerde, veel bleek te hebben opgestoken van wat wetenschap is en er met 
een positiever beeld van de wetenschap vandaan kwam dan men bij binnenkomst had. 

Het zou een goede zaak zijn wanneer een van de Nederlandse musea deze voorbeelden 
zou willen navolgen. Een dergelijke tentoonstelling gebaseerd op een idee en gebracht in 
een breed verhaal waarin de wetenschap in al haar verscheidenheid, met de successen 
zowel als de mislukkingen, wordt getoond, zou de zaak van de 'public understanding of 
science' hier te lande een veel grotere dienst bewijzen dan de verzamelingen op zichzelf-
staande objecten die de bezoekers van onze wetenschapshistorische musea, veelal zonder 
noemenswaardige toelichting, doorgaans voorgeschoteld krijgen. Laten we hopen dat het 
nog eens zo ver komt. 

Besluit 
Er is nog een punt waar ik hier tot slot de aandacht op wil vestigen en dat betreft de rol 
van de onderzoekers in de wetenschapsvoorlichting. Uit de eerder geciteerde NWO-
enquête is ook naar voren gekomen dat het Nederlandse publiek de voorkeur geeft aan de 
onderzoeker als bron van informatie over wetenschappelijke zaken. Men denkt dat de 
onderzoeker de betrouwbaarste voorlichter is. 

Wil de wetenschapper een goede voorlichter zijn en zijn publiek aanspreken dan is het 
van belang dat hij/zij onder andere kennis heeft van de historische, filosofische en ideolo
gische context waarbinnen de wetenschap opereert. Alleen met deze uitrusting zal de 
onderzoeker in staat zijn het publiek de gewenste wetenschappelijke geletterdheid bij te 
brengen en het alzo de middelen te verschaffen die nodig zijn voor een zinvolle discussie 
met de natuurwetenschappen. Om dit doel te bereiken zou het wel eens nodig kunnen 
zijn dat het onderwijs in de wetenschapsgeschiedenis in veel verdergaande mate dan tot 
nu toe het geval is integreert met het onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken. Dit 
zou tot gevolg kunnen hebben dat de positie van de wetenschapsgeschiedenis als een aparte 
academische discipline, ingebed in het bredere kader van de algemene cultuurgeschiedenis, 
onder druk komt te staan. 

Wat ik hier geschetst heb, is bepaald meer dan een schrijftafel-scenario. Diverse bèta
faculteiten hebben serieuze plannen om wetenschapsgeschiedenis en- filosofie te maken 
tot een soort 'kerncursus' van de nieuwe bachelors/masters- opleiding. De plannen zijn 
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ingegeven door diverse overwegingen. Een daarvan is dat men de aankomende weten
schappers de beschikking wil geven over die intellectuele vaardigheden die ze nodig heb
ben om een publieke functie te kunnen vervullen. 

Het terrein dat ik hier steeds heb aangeduid als 'public understanding of science' geeft 
de wetenschapsgeschiedenis ruime en diverse mogelijkheden om een maatschappelijke rol 
te spelen. Het lijkt mij dat dit een buitengewoon nuttige rol kan zijn. Of we ons er dan 
ook zonder terughoudendheid voor moeten gaan inzetten, is een andere zaak. Onze 
betrokkenheid bij wetenschapsvoorlichting aan wie dan ook kan problemen opleveren van 
professionele autonomie en integriteit. Het zou echter te gemakkelijk zijn om de mogelijke 
aantasting daarvan te gebruiken als argument om dan maar helemaal niets te doen. Dan 
laten we het terrein over aan beunhazen die de wetenschapsgeschiedenis gebruiken, of beter 
misschien misbruiken, op zo'n manier dat ze niet alleen niet aan haar doel beantwoordt 
maar er bovendien afbreuk wordt gedaan aan het professionele imago van de discipline. Dit 
kunnen we natuurlijk niet over onze kant laten gaan. We zullen er niet aan ontkomen ons 
op een of andere manier in te laten met 'public understanding of science'. De manier 
waarop en de condities waaronder is dan een onderwerp van discussie. 

SUMMARY 

Science, history of science, and the public 
The public's lack of knowledge of scientific facts and practices has become a matter of great 
concern in the second part of the twentieth century. Attempts to increase scientific literacy 
have not been very successful. A new approach to the problem concentrates on teaching 
science in the making, instead of popularizing ready made science as was traditionally done. 
It is argued that the history of science can play a crucial role in furthering scientific literacy. 
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