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De paradox van de 
wetenschapsonderzoeker 

Recensie van Roland Bal, Wiebe Bijker en. Ruud Hendriks (2002) Paradox van wetenschap-

pelijkgezag. Over de maatschappelijke invloed van de Gezoridheidsraad. Den Haag, Gezondheids

raad, 382pp. 

De Gezondheidsraad verschaft de over

heid wetenschappelijk advies over 

gezondheid, arbeidsomstandigheden en 

milieuhygiëne. Hij doet dat al sinds 

begin twintigste eeuw, zij het met vari

abele taakafbakening en wisselend suc

ces. Bal, Bijker en Hendriks stellen zich 

de vraag hoe het mogelijk is dat een 

enigszins bezadigd wetenschappelijk 

adviesorgaan toch zo'n aanzien kan 

genieten in deze tijden van argwaan en 

kritiek ten aanzien van wetenschap en 

technologie. Hoe is het mogelijk dat de 

Gezondheidsraad erin slaagt om 

betrekkelijk solide wetenschappelijke 

bouwstenen voor beleid aan te dragen, 

zelfs in controversiële onderwerpen ais 

genetica of milieurisico's? Hoe slaagt de 

Raad erin zijn autoriteit te bewaren? 

Ze gaan dit probleem te lijfin 

opdracht van de Gezondheidsraad zelf, 

die naar aanleiding van zijn eeuwfeest 

een gedenkboek wilde, maar dan wel 

een gedenkboek dat zelf ook zou getui

gen van wetenschappelijke afstan

delijkheid. Dat inmiddels constructivis

tische wetenschapsonderzoekers, met 

hun fundamenteel sceptische instelling 

ten aanzien van de wetenschappelijke 

waarheidsproductie, deze opdracht in 

de wacht wisten te slepen, is op zich al 

een aardige paradox. Blijkbaar zijn ook 

de wetenschapsonderzoekers zelf er 

inmiddels in geslaagd succesvol met 

deze vergelijkbare spanning om te gaan. 

Ais gedenkboek is Paradox van weten

schappelijk gezag beduidend verschillend 

van zijn voorganger, Met raad en daad van 

R...B.M. Rigter, dat verscheen naar aanlei

ding van het negentigste verjaardags

feestje van de Raad. Gaf Rigter een wat 

droog overzicht van de wapenfeiten van 

de Gezondheidsraad doorheen de jaren, 

bij Bal es. gaat de Raad onder het mes 

van de wetenschapsonderzoekende 

analyse. In een gedetailleerde beschrij

ving aan de hand van enkele typische 

adviezen, krijgen we een fascinerend 

inkijkje in het geraffineerde werk dat de 

Gezondheidsraad verzet om betrouw

bare adviezen te produceren. We wor

den meegevoerd langs het coördi-

natiewerk tussen wetenschap en poli

tiek: bij het afstemmen van pro

bleemdefinities met ambtenaren en het 

zorgvuldig samenstellen, van com-
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missies. We krijgen het meesterlijke 

manoeuvreren van secretarissen van 

commissies te zien, die zowel dissensus 

in commissies organiseren als ervoor 

zorgen, dat consensus ontstaat - zonder 

daarbij een overeenstemming te 

forceren die na het publiceren van het 

rapport meteen, onderuit zou worden 

gehaald. We zien ook het zendingswerk 

van commissieleden, die ais onbewuste 

ambassadeurs van de Raad een goede 

landing van het advies begeleiden. Van 

zijn kant flankeert de Gezondheidsraad 

zijn ambassadeurs met het nauwgezet 

beantwoorden van vragen en reacties, 

met persberichten, en. presentaties voor 

Kamer, ambtenaren of anderszins geïn

teresseerden. Van conceptie tot ver na 

geboorte wordt een. advies zo begeleid 

met een. waaier aan sociale en. literaire 

technieken, verfijnd door een eeuw 

ervaring. 

Bal c.s. laten in detail zien hoe deze 

technieken worden, ingezet om grenzen 

tussen, wetenschap en. politiek te repro

duceren, maar ook om onderlinge 

afstemming tot stand te brengen. Zo 

ontstaat een werkbare arbeidsdeling 

met beleidsmakers en politici enerzijds 

en met praktijken in de gezondheids

zorg anderzijds. Dit coördinatiewerk is 

overigens lang niet altijd geslaagd. Er 

gaat ook wel eens wat mis. Adviezen, 

raken, soms in politiek vaarwater of de 

Gezondheidsraad dreigt in slepende 

controversen te verzeilen. Maar aan het 

eind van het verhaal krijgen we een 

plausibel beeld van hoe een weliswaar 

niet onfeilbaar, maar toch uiterst com

petent adviesorgaan, zijn. onafhanke

lijkheid en. reputatie weet te bewaren, 

terwijl er toch bruikbare adviezen wor

den geproduceerd. Deze inschatting-

werd trouwens ruiterlijk onderschreven 

in de focus groups die de onderzoekers 

opzetten met een uiteenlopende reeks 

van bij de Raad betrokken actoren, va

riërend van. Nederlandse journalisten en 

beleidsmakers tot buitenlandse 

deskundigen. 

Ik moet toegeven dat ik de sappige 

details van het coördinatiewerk met 

bijna voyeuristisch genot heb gelezen. 

Het is tenslotte voor het eerst dat we zo 

diep in de interne keuken van de 

Gezondheidsraad mogen kijken, de back

stage zoals de auteurs het met Goffinan 

noemen. Geen tien jaar geleden liep 

Roland Bal zelf nog aan tegen de muren 

van geheimhouding om de Werkgroep 

van Deskundigen, nu onderdeel van de 

Raad, in zijn onderzoek naar de reguler

ing van chemische stoffen op de werk

plek. Het was verdraaid moeilijk om als 

wetenschapsonderzoeker grip te krijgen 

op de werking van de Gezondheidsraad, 

bijvoorbeeld in de beoordeling van 

milieurisico's of medisch handelen, daar 

kan ik van meespreken. Zelfs de richtlij

nen voor het functioneren van. com

missies, waarin de vertrouwelij kheid-

sregels werden aangegeven, waren ooit 

zelf vertrouwelijk. Voor sommige critici 

en activisten, was al die geheimzin

nigheid wel eens aanleiding om onoir-

bare dingen te vermoeden, ai kreeg nie

mand daar echt goed de vinger achter 

(zo gaat dat nu eenmaal met een goede 

complottheorie). Voor de wetenschap

sonderzoeker was het eigenlijk ook wel 

een beetje spannend. Je kreeg het gevoel 

datje met iets gevaarlijks te maken had 

als je toch de hand wist te leggen op een 

intern stuk. 



Er is blijkbaar wat veranderd in de 

opstelling van de Raad, zoals ook de 

auteurs terloops aanstippen. Ze schrij

ven, deze ontwikkeling toe aan een 

brede tendens naar 'transparantie' in de 

wereld van. risicobeoordeling en weten

schappelijke advisering. De mondige 

burger wil weten hoe men. tot al die 

wijze, adviezen, is gekomen, wil weten of 

alle beschikbaar informatie wel terdege 

is afgewogen. Anderzijds begint de 

ad vies wereld te begrijpen dat het 

wantrouwen dat wordt gewekt door 

geheimzinnigheid ook in haar nadeel 

kan werken. Overigens heeft de Ge

zondheidsraad niet onvoorwaardelijk 

aan de nieuwe openheid toegegeven. Bal. 

c.s. laten zien dat ook. hier weer zorg

vuldig manoeuvreren aan te pas is 

gekomen, waarbij de Gezondheidsraad 

toch een grote mate van discretie heeft 

weten te bewaren, ondanks de Wet 

Openbaarheid van. Bestuur en de grote 

reorganisatie door de Adviesradenwet 

van 1996. 

Na ai die jaren van vermoedens is 

het resultaat eigenlijk een anticlimax: er 

gebeurt blijkbaar weinig schokkends bij 

de Gezondheidsraad. Wie op onthullin

gen zat te wachten, kan beter de krant 

lezen. Desalniettemin krijgen we een 

uiterst interessant inkijkje, via de bril 

van een liberaal social worlds construc

tivisme. In de conclusie geven de 

auteurs aan dat hun toegang tot de 

krochten van de raad en hun. weergave 

daarvan helemaal niet ondermijnend 

hoeft te zijn. Het is alsof ze willen 

zeggen: 'Kijk, Gezondheidsraad, die 

nieuwe openheid kunnen jullie echt wel 

hebben. Jullie kunnen daar prima mee 

omgaan en het heeft nog voordelen 

ook.' Als het maar goed gemanaged 

wordt, kan je zelfs constructivistische 

sceptici binnenlaten. 

Bal c.s, beweren in de inleiding dat 

ze égeen cadeautjes meebrengen' naar 

het eeuwfeest van de Raad. Nou, dat. is 

eigenlijk niet helemaal waar. Veel kri

tiek hebben onze sceptici uiteindelijk 

niet. Ze houden de Gezondheidsraad 

een spiegel voor en de Raad blijkt de 

mooiste van het land. De rapporten 

mogen wat vaker in het Engels worden, 

vertaald (ik neem. aan dat ze ook hun 

eigen boek bedoelen), er mag wel. wat 

meer geëxperimenteerd worden met 

hearings om patiënten aan te horen (maar 

terecht niet om ze te laten meebabbe-

len), en. er mogen, ook wel wat meer 

sociale wetenschappers in (hebben onze 

onderzoekers ambities?), maar veel meer 

kritiekpunten heb ik niet kunnen, vin

den. Meer nog, de auteurs vinden het: 

wel prima dat de Raad vasthoudt aan 

enige discretie. Ze hebben er zelfs 

begrip voor gekregen en. hopen dat ze 

het subtiele spel. niet verstoren door al 

te veel te laten zien. Dat is nou flauw, 

zoiets als goede vrienden die vrijmetse

laar worden: net als je denkt datje ein

delijk wat te weten zal komen, gaan. ze de 

geheimhouding verdedigen. Misschien is 

dat wel de ultieme paradox van de salon-

fahige wetenschapsonderzoeker: betogen 

dat de black box open. moet, even gluren, 

dan de black box snel weer dicht en tegen 

iedereen roepen dat het wel goed is, 

daarbinnen (u begrijpt dat ik er natuur

lijk zelfbij had willen zijn). 

Ondertussen wordt er echter wei erg 

veel toegevoegd aan het conto van de 

Raad. Het bewaken van de grens van. 

wetenschappelijkheid, het managen van. 
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openheid, het produceren van bouwste
nen voor beleid, het is allemaal te 
danken, aan briljant coördinatiewerk 
van de Raad en zijn staf. In het verhaal is 
de Raad dan ook de centrale actor, ter
wijl de politieke omgeving voor
namelijk bestaat uit vrij simpele figu
ranten. Waar bestuurskundigen er in 
het boek - terecht - van langs krijgen 
omdat ze te weinig in de keuken van 
wetenschappelijke adviesraden kijken, 
zijn de lekkerbekken van het weten
schapsonderzoek er nagenoeg met geen 
stok uit te krijgen. Er passeert wei eens 
een pruttelende minister, of een inter
departementaal conflict komt boven
drijven, maar enkel vanuit het ge
zichtspunt van de Raad, terloops, om de 
behendigheid van zijn eigen coördi
natiewerk te illustreren. 

Dit is natuurlijk ook een boek over 
de Gezondheidsraad en niet over de ver
wikkelingen waarin het gezondheids- of 
milieubeleid de afgelopen jaren is 
beland. De afbakening is dan ook te 
rechtvaardigen, maar ik vraag me af of 
de paradox van wetenschappelijk gezag 
wel adequaat valt te begrijpen zonder je 
af te vragen welk soort politiek bestel, 
behoefte heeft aan een Gezondheids
raad. Een polderbestel, zou je denken, 
maar waarom maakt dat polderbestel in 
andere beleidsterreinen dan gebruik van 
heel andersoortig wetenschappelijk 
advies? De modellenbouwers van het 
Centraal Planbureau in de economische 
hoek, om maar eens wat te noemen, of 
de kabeljauwenturvers in het visserij
beleid. Zijn die allemaal net zo 

bedreven in het coördinatiewerk? Hoe is 
het mogelijk dat die met heel andere 
kneepjes vergelijkbare resultaten 
bereiken? De verbazende behendigheid 
van de Gezondheidsraad lijkt plots veel 
minder uitzonderlijk. 

Het ontbreken van een analyse van 
de politieke en bestuurlijke context 
wreekt zich met name als de paradox 
van wetenschappelijk gezag wordt 
geconfronteerd met veranderingen als 
de groeiende openheid van de Ge
zondheidsraad. Is hier echt sprake van 
een voortschrijdend inzicht, waarbij de 
Gezondheidsraad inspeelt op een roep 
om 'transparantie', maar eigenlijk 
ondertussen nog geraffineerder coördi
natiewerk ontwikkelt? Of is er mis
schien iets anders aan de hand: is er 
•misschien een ander patroon aan het 
ontstaan in de afstemming van bestuur
lijke en wetenschappelijke oordeels
vorming? Hangt dat misschien samen 
met een andere verhouding tussen 
actoren in de gezondheidszorg of 
milieubeleid, of zelfs het Nederlandse 
beleid in het algemeen, een veran
derende opstelling van de overheid? Het 
antwoord wordt vooral gezocht bij de 
Gezondheidsraad, die meesterlijke 
koorddanser op de grens van weten
schap en politiek, maar daarmee blijft 
het politieke en bestuurlijke touw
trekken buiten het zoeklicht. Grenzen-
werk komt tenslotte van twee kanten. 
Laten we het er maar op houden dat het 
boek aanleiding geeft tot interessante 
vervolgvragen. Wanneer is het Centraal 
Planbureau ook alweer jarig? 


