
Dat wetenschap en tech
nologie een steeds belang
rijker plaats zijn gaan 
innemen in de ontwikke
ling van onze samenleving 
is inmiddels een gemeen
plaats. Economische groei 
is thans in belangrijke 
mate afhankelijk van ken
nisgroei. lnvesteren in 
wetenschap en technolo
gie is dan ook een vee! 

T echnologie en 
politiek 

Over ficties van 

sturing en 

democratisering 

1n een 

leren3. De lading verschilt 
echter niet zoveel: de ont
wikkeling van wetenschap 
en technologie client 
onderwerp te zijn van 
maatschappelijk, politiek 
en/ of ethisch beraad. technologische 

cultuur 
Aan de hand van een 

voorbeeld, ontleend aan 
de medische technologie, 
wil ik de analyse die aan 

gehoord devies. Het 
deze roep om publiek 
beraad inzake weten

onlangs gehouden 'natio
nale kennisdebat' was 
doordrenkt van deze 
gedachte; en pleidooien 
voor 'Nederland brain-
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ontwikkeling ten grand
slag ligt nog eens explici
teren; om vervolgens - in 
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port' treft men niet aileen in de stukken van Niet 
Nix aan . Zulke ideeen worden echter rninder 
onschuldig zodra men bedenkt dat de ontwikkeling 
van wetenschap en techno Iogie geen neutrale aange
legenheid is, maar in hoge mate bepalend voor het 
soort samenleving dat ons te wachten staat - ook in 
de normatieve zin van 'het goede Ieven'. Ter regu
lering van zulke, wat is gaan heten, maatschappe
lijke en ethische aspecten van wetenschap en tech
nologie wordt nogal eens een beroep gedaan op de 
overheid. Echter, wat men ook moge vinden van de 
politieke mores en modes inzake deregulering, pri
vatisering en vermarkting, de overheid is niet meer 
wat zij geweest is; of beter, waarvoor zij een tijd 
lang gehouden werd: de cockpit van de samenle
ving. Het zijn deze inzichten inzake de morele aela

denheid van wetenschap en technoloaie respectievelijk 
de verplaatsinB van de politiek die ten grondslag liggen 
aan de steeds vaker gehoorde roep om publieke 
re~exie op of zelfs controle over wetenschap en 
technologie. De vlag waaronder die roep vaart 
varieert van constructive technoloBY assessment', via 
democratisering van technologie 2 , tot sociaal 

het Iicht van diezelfde ana
lyse - een aantal bezwaren te opperen tegen de con
crete invulling die er veelal aan gegeven wordt. 

z wanaerschapstechnoloaie 

Het voorbeeld betreft de ontwikkeling en introduc
tie van een nieuwe screeningstechniek binnen de 
prenatale diagnostiek, de zogenaamde triple-test. 4 

Met deze test kan tamelijk eenvoudig de kans op een 
kind met een Down Syndroom (een 'mongooltje' in 
de volksmond) of met een N euraal Buisdefect ( een 
'open ruggetje') worden berekend. Daarvoor is 
aileen een buisje bloed van de zwangere vrouw 
nodig. Wie op grond van deze test een hoge kans 
blijkt te hebben op een van deze afwijkingen zou dan 
in aanmerking komen voor vervolgonderzoek, bij
voorbeeld vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. 
Algemene beschikbaarstelling van de triple-test zou 
de huidige, nogal grove selectiecriteria voor deze 
vormen van prenatale diagnostiek ( ouder dan 3 6 

jaar of een genetisch belast familieverleden) overbo
dig maken. In deze optiek is de triple-test een neu
traal instrument, dat de selectie voor vruchtwater
punctie en vlokkentest optimaliseert, maar verder 



4 
de bestaande praktijk inzake prenatale diagnostiek 

onverlet laat. Nadere analyse leert echter dat deze 
techniek zo onschuldig niet is. 

In de eerste plaats is de triple-test onlosmakelijk 
verbonden met een medisch program gericht op het 
voork6men van gemankeerd Ieven. Tegen dat doe! 
zullen weinigen bezwaar maken, hoewel men zich 
ook hier al kan afvragen of zo niet via de achterdeur 
van de techniek een voorschot wordt genomen op 
een samenleving waarin het niet Ianger vanzelfspre
kend is een kind met een aangeboren handicap te 
krijgen en te moeten verzorgen. Tegen het in dit 
geval enige ter beschikking staande middel om dat 
doe! te bereiken, namelijk een vroegtijdige abortus, 
bestaan al meer bezwaren . Toch ligt deze therapie 
van meet af aan opgesloten in de diagnose die de 
triple-test mogelijk maakt. Maar nog afgezien van 
zulke eventuele bedenkingen, brengt de triple-test 
een eigen, nieuw element in de wereld van zwan
gerschap en voortplanting: de mogelijkheid om 
kinderen met NBD en DS op arote schaaJ op te sporen 
en uit te sluiten - dus niet op basis van individuele 
diagnose, maar op basis van massale prognose. De 
hele klinische organisatie van de triple-test, zowel 
in term en van standaardisering van testmethoden als 
in termen van procedures van voorlichting vooraf 
en informatie verstrekking achteraf, wordt daarop 
afgestemd. Zo ontstaat een nieuw 'zwangerschaps
netwerk', waar uiteindelijk niemand meer omheen 
kan . Ook de keuze er niet aan dee! te nemen moet 
gemaakt worden, met aile vormen van 'geantici
peerde beslissingsspijt' van dien, zoals de medisch
socioloog Tijmstra zo treffend heeft aangeduid.5 

Kortom, de ontwikkeling en introductie van 
nieuwe biomedische kennis en technieken zoals de 
triple-test is geen neutrale, strikt technisch-weten
schappelijke aangelegenheid. lntegendeel, zulke 
technieken grijpen in op het zwanger zijn zelf en 
alles wat daar bij hoort. Niet aileen de 'randvoor-

waarden' - de regels, de voorzieningen en de pro
cedures van zwangerschap veranderen erdoor, maar 
ook de beleving, de betekenis en de emoties van het 
zwanger zijn. De triple- test gedraagt zich, om het 
zo te zeggen, als een technonormatiif artifact, als een 
techniek met een normatief handelingsrepertoire. 
Omdat de wens tot het op grate schaal opsporen en 
eventueel aborteren van foetussen met DS en NDB is 
'ingeschreven' in de triple-test en neergeslagen in 
de handelingsroutines die met dit artefact gestalte 
hebben gekregen, gaat er van deze techniek een 
politieke werking uit. 6 Het genereert nieuwe vra
gen, nieuw te nemen beslissingen en nieuwe bete
kenisstructuren - een nieuwe wereld-in-wording 
van zwanger zijn die niet voor niets door somrnige 
betrokkenen bezorgd wordt getypeerd met de term 
'medisch-technologisch moederschap' . 

In politiek Den Haag heeft dat geleid tot een dis
cussie over de wenselijkheid en mogelijkheid om 
prenatale diagnostiek, in casu het op grote schaal 
inzetten van de triple-test juridisch aan banden te 
leggen. Daarnaast wordt in bredere kring van 
artsen, beleidsmakers , medisch sociologen, en niet 
te vergeten betrokken vrouwen een debat gevoerd 
over individuele keuzevrijheid: wordt die nu ver
groot met de introductie van de triple-test of raken 
zwangere vrouwen juist steeds verder verstrikt in 
een medisch-technologisch netwerk? 

De Haagse discussie spitst zich bestuurlijk toe op 
de vraag of de triple-test nu wei of niet onder de 
bestaande regels inzake bevolkingsonderzoek valt. 
Uiteindelijk wordt die vraag positief beantwoord. 
De overheid beschikt daarmee over een juridisch 
instrument om grenzen te stellen aan de algemene 
beschikbaarstelling van serum screening. Echter, dit 
politieke resultaat ten gunste van overheidsinmen
ging wordt pas bereikt nadat de interpretatie van de 
wettelijke definitie van het begrip 'bevolkings
onderzoek' aanmerkelijk is opgerekt - zozeer zelfs 

1 • Arie Rip, Thomas J. Misa and J ohan 
Schot (eds.), Manaaina TechnaloBJ in 
Society. The Approach <if Constructive 
TechnoloBJ Assessment, London and New 
York: Pinter Publishers 1995. 

Theories ?fRisk, Westport, Conn . : 6. Voor het idee dat maatschappelijke 
relaties en normatieve richtl.ijnen zijn 
'ingeschreven' in technologische arte
facten, zie Madeleine Akrich, The 
Description of Technical Objects. In 
W.E. Bijker and J. Law (eds.), Shapina 
TechnoloBJ / Buildina Society, Cambridge 
Mass .: MIT-Press 1992; alsmede Bruno 
Latour, De Berlijnse sleutel, en andere lessen 
van een liifhebber van wetenschap en 
techniek, Amsterdam: Van Gennep 

2. Wiebe E. Bijker, DemocratiserinB van 
de Technoloaische Cultuur, oratie 
Universiteit Maastricht, 1995. Richard 
E. Sclove, Democracy and TechnoloBJ, 
New York and London: The Guilford 
Press 1995 . 
3. Brian Wynne, Risk and Social 
Learning: Reification to Engagement . In 
S. Krimsky and D. Golding (eds .), Social 

Praeger 1992. 
4 · Voor een uitvoeriger analyse, zie 
Marcus Popkema, Toine Pieters en Hans 
Harbers, Technologie en zwangerschap. 
De politiek van een prenatale scree
ningstest . Kennis &..Methode. Tijdschr!Ji 
voor empirischejilos'!fie XXI ( 1 997 )2, 97-
1 23. 
5. Tj. Tijmstra, Het imperatieve karak
ter van medische technologie en de 
betekenis van 'geanticipeerde beslis
singsspijt'. Nederlands Tijdschr!Ji voor 
Geneeskunde 131 (1987), 1128-1131. 
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dat er van het onderscheid tussen onderzoek op 
individuele aanvraag en collectief aangeboden 
bevolkingsonderzoek, cruciaal voor dat juridische 
instrument, weinig overblijft. Het is precies dit 
grijze gebied tussen individuele vraag en collectief 
aanbod dat met de opschaling van de triple- test -
intern aangedreven door eisen van standaardisering, 
extern door een toenemende vraag naar zwanger
schapstests - steeds drukker bezet raakt. T erwijl 
bestuurders en politici voortdurend debatteren en 
herformuleren , breidt zich het netwerk van zwan
gerschapsroutines, inclusief de triple-test, steeds 
verder uit . De grenzen van wat kan en mag ver
schuiven daarbij van beide kanten. Kortom, de par
lementaire democratie doet haar werk, maar de 
marges blijken weer eens smal. 

Ook het debat over keuzevrijheid en autonomie 
van zwangere vrouwen toont de complexiteit en de 
dubbelzinnigheid van onze technologische cultuur. 
Sommigen beschouwen de triple-test als nuttig 
instrument in de verdere rationalisering van de 
prenatale diagnostiek. Onnodige medicalisering, 
bijvoorbeeld als gevolg van een foutdiagnose , kan 
ermee worden voorkomen . Het vergroot boven
dien de keuzevrijheid, doordat elke vrouw nu indi
vidueel kan bepalen ofhaar risico dusdanig groot is, 
dat een vruchtwaterpunctie te overwegen is . 
Anderen zijn minder optirnistisch . De gestage uit
breiding van prenatale technologie , zo r edeneren 
zij , leidt ertoe dat elke gezonde zwangere vrouw 
wordt gezien als een potentieel risicogeval. Oat legt 
een druk op de vrouw, bijvoorbeeld tot deelname 
aan testprogramma 's , die niet weggepoetst kan 
worden door haar keuzevrijheid te idealiseren . Het 
begrip 'autonomie ' wordt hier juist in omgekeerde 
zin ingezet : hoe kunnen vrouwen zoveel mogelijk 
gevrijwaard blijven van een verdere technologise
ring van zwangerschap? De Gezondheidsraad ver
woordt deze dubbelzinnigheid treffend : 

'Deelname aan de test moet niet zo vanzelfspre
kend zijn dat afzien ervan moet worden verde
digd . Zo moet worden vermeden dat vergroting 
van keuzemogelijkheden een beperking van de 
individuele vrijheid tot gevolg zou hebben. 
Hierbij is echter sprake van een precair even
wicht . ' 7 

Standaardoplossing voor dit probleem , ook volgens 
de Gezondheidsraad en daarin gesteund door 
betrokken artsen en medisch ethici, is het geven van 
gedegen voorlichting vooraf. Informeer de zwan
gere vrouw optimaal, opdat zij volledig weet wat ze 
doet - of ze de test nu ondergaat of juist niet . De 
keuzevrijheid en autonornie van vrouwen zou dan 
gegarandeerd blijven . Op die redenering is echter 
nogal wat af te dingen . Natuurlijk, de zwangere 
vrouw krijgt er met de triple-test , mits daarover 
goed voorgelicht, een keuzemogelijkheid bij : ze kan 
kiezen of ze een kind met os of NBD geboren wil 
Iaten worden of niet . Maar naarmate deze test en 
het zich daaromheen ontwikkelende zwanger 
schapsnetwerk verder verspreid raakt, normaler en 
steeds routinematiger wordt, kan zij zich er ook 
steeds minder gemakkelijk aan onttrekken. 
Sommige handelingsroutes worden steeds vanzelf
sprekender, 'natuurlijk' welhaast, andere verdwij
nen ongemerkt van de zwangerschapskaart. 'Niet
weten ' en 'niet-willen-weten ' zijn van die hande
lingsopties die ste'eds verder gemarginaliseerd 
raken . En paradoxaal genoeg, want haaks op de 
bedoelingen van de pleitbezorgers ervan, draagt 
voorlichtingjuist bij aan deze druk van het netwerk. 
Routinisering is nu eenmaal inherent aan de dyna
miek van voorlichting: iedereen gaat het steeds 
gewoner vinden . 

Bovendien heeft voorlichting nog een ander, al 
dan niet bedoeld effect . De verantwoordelijkheid 
voor de in de test ingeschreven norm en de nieuwe 
keuzemogelijkheid die daarmee gepaard gaat, 
wordt eenzijdig verschoven naar de zwangere 
vrouw. Zij beslist immers en client dus ook de 
gevolgen van die beslissing te dragen . Aile andere 
elementen in het netwerk worden zo tot facilite
rende schakels. Ingenieurs, artsen, verpleegsters, 
ziekenhuizen, medische apparaten - zij bieden 
slechts gelegenheid. De uiteindelijke keuze en aan
sprakelijkheid komt bij de vrouw te liggen. De sug
gestie om met behulp van voorlichting de belasting 
van de vrouw te rninimaliseren leidt onvermijdelijk 
ook tot een toename van verantwoordelijkheden 
van zwangere vrouwen. Daar is op zich niets bijzon
ders aan : meer keuzevrijheid impliceert altijd meer 
aansprakelijkheid . Maar het gaat om de verdeling 
van een en ander : wie beslist en moet derhalve ook 

7. Rapport van de Commissie screening 
erfelijke en aangeboren aandoeningen , 
Genetische screenina , Den Haag: 
Gezondheidsraad 1994 , p . 77 . 
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de verantwoordelijkheid dragen? De pleitbezorgers 
van voorlichting leggen niet aileen de beslissing, 
maar ook de verantwoordelijkheid voor de moge
lijke consequenties van die beslissing geheel en a! in 
de schoot van de vrouw. Andere betrokkenen, bij
voorbeeld wetenschap en techniek, worden zo bij
voorbaat vrijgepleit. Hun vermeende neutraliteit 
ligt niet in de aard der zaken, maar is resultaat van 
een actieve toeschrijving . Door de keuze en de ver
antwoordelijkheid exclusief bij de vrouw te leggen, 
worden andere betrokkenen in een en dezelfde 
beweging ontlast. Zij worden actief geneutrali
seerd. De scheiding van wetenschappelijke feiten en 
technologische instrumenten aan de ene kant en 
keuzes, normen, waarden en verantwoordelijkhe
den aan de andere kant, kortom van wetenschap en 
politiek, is zelf een politieke daad van de eerste 
orde, zo blijkt eens te meer. 

Kennis, macht en mora a! 

Wat leert ons dit voorbeeld? Allereerst, ik zei het 
al, dat de ontwikkeling van technologie geen vrij
blijvende kwestie is. Indeed, artifacts do have politics, 
om Winners retorische vraag toch van een ant
woord te voorzien. 8 Ingenieurs zijn eigenlijk de 
beste sociologen - vee! beter dan die machteloze 
ploeteraars die zich met dit etiket tooien, zo ver
woordde Callon9 eens dezelfde gedachte. In het 
laboratorium en aan de tekentafel wordt de 
bestaande wereld gerepresenteerd en worden 
nieuwe werelden ontworpen. Hier wordt politiek 
bedreven, zij het met heel andere middelen dan in 
de traditionele politiek . 10 Op die andere middelen 
kom ik straks terug . Nu gaat het om de vaststelling 
dat de ontwikkeling van wetenschap en technologie 
van a tot z verbonden is met de inrichting van onze 
samenleving. Juist in een kennisintensieve maat
schappij als de onze zijn kennis, macht en moraal 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze techno
logische cultuur kenmerkt zich door de gelijktijdige 
ontwikkeling van haar cognitieve, haar sociaal-cul
turele en haar politiek-normatieve orde, aldus het 

leerstuk van de co-evolutie van wetenschap, tech

nologie en samenleving. Wetenschappers en tech
nologen 'doen dus aan politiek ', of ze dat nu erken
nen of niet. En ze dragen daarmee, om het eens 
ouderwets moraliserend uit te drukken, een 
publieke verantwoordelijkheid, ook a! willen ze en 
zullen ze daar ook misschien, op grond van het 
aloude idee van de scheiding van wetenschap en 
politiek, niet op worden aangesproken. De maat
schappelijke rol van wetenschap en technologie 
beperkt zich niet tot het domein van toepassing en 
implementatie . Ook in eerdere fasen van ontwikke
ling en onderzoek zijn morele en sociaal-culturele 
kwesties reeds ingebakken, zo leert zelfs een vluch
tige blik op de geschiedenis van een eenvoudige 
medische techniek. 

Waar de wetenschap dus minder onschuldig is 
dan de these van de waardevrijheid wil doen gelo
ven, is omgekeerd de politiek, in casu de centrale 
overheid, minder machtig dan ze volgens diezelfde 
these zou moeten zijn. Zij kan het alleenrecht op 
normatieve kwesties, zeals ze die krijgt toebedeeld 
met de scheiding van wetenschap en politiek, hele
maal niet waarmaken . Habermas en Beck parafrase
rend: gegeven de nieuwe onoverzichtelijkheid van 
de risicomaatschappij waarin wij Ieven , moet de tra
ditionele politiek we! bezwijken onder een derge
lijke Ioden last. 1 1 Ze is dan ook uiteen gespat en de 
politiek heeft zich verplaatst - van haar klassieke 
instituties (de overheid en het parlement) naar aller
lei andere domeinen: het ziekenhuis, de rechtszaal, 
de bureaucratie, het onderwijs, maar vooral ook de 
wetenschap en het laboratorium . 12 Let we!, deze 
diagnose is niet aileen beschrijvend van aard, maar 
heeft ook een normatieve pointe. Daar waar de 
politiek in traditionele zin onderworpen is aan 
regels en procedures voor controle en inspraak, is 
dat in geval van deze zogenaamde 'subpolitieken' 
niet het geval. Hier wordt politiek bedreven zonder 
zulke democratische garanties. Vandaar ook de roep 
om democratisering van de subpolitiek, in casu van 
de technologie. Ik kom daar zo op terug. 

8. Langdon Winner, Do Artifacts Have 
Politics?. In idem, The Whale and the 
Reactor, Chicago: Chicago University 
Press 1986 . 
9· Michel Calion, Society in the Making: 
The Study of Technology as a Tool for 
Sociological Analysis. In W .E. Bijker, 
Th.P. Hughes and T. Pinch, The Social 
Construction ofTechnoloaical Systems, 
Cambridge Mass. : MIT-Press 1987. 

1 o. Voor de stelling dat wetenschap (en 
technologie) politiek is, voortaezet met 
andere middelen, zie Bruno Latour, Give 
Me a Laboratory and I Will Raise the 
World . In K.D. Knorr-Cetina and M. 
Mulkay (eds.), Science Observed. 
Perspectives on the Social Studies of Science, 
London: Sage 1983. 

Suhrkamp 1985; Ulrich Beck, Risk 
Society. Towards a New Modernity, 
London: Sage 1992. 
1 2. Zie Ulrich Beck, Die Eifinduna des 
Politischen. Zu einer Theorie riflexiver Moder
nisieruna, Frankfurt am Main: Suhrkamp 
1993; alsmede Mark Bovens eta! ., Dever
plaatsina van de politiek. Een aaenda voor 
democratische vemieuwinB, Amsterdam: 1 1. Jtirgen Habermas, Die Neue 

Uniibersichtlichkeit , Frankfurt am Main: Wiarcli Beckmanstichting 1995. 



1-

1-

1-

15 

n 

n 
~t 

n 

t

ie 
n 

le 
1-

re 
' 

is 
)

le 
le 

p 
d 

.n 
1-

le 
:e 
r-

1, 
le 
:e 

tr 
le 
n 

is 
1' 

:r 

p 
n 

r-

·r-

In het licht van deze dubbele demontage van (de 

scheiding tussen) wetenschap en politick zijn voor 
betrokken onderzoekers twee traditionele vlucht
wegen uit discussies over maatschappelijke en ethi
sche aspecten van hun werkzaamheden geblok
keerd: enerzijds het beroep op de neutraliteit van 
wetenschap en techniek, anderzijds de afschuiving 
van zulke vraagstukken richting 'Den Haag'. 
Gegeven de adequaatheid van deze demontage, 
(eventueel aangevuld met het inzicht uit de poli
tieke en bestuurswetenschappen dat ook beleids
processen geen eenduidig patroon kennen, geba
seerd op heldere normatieve uitgangspunten en 
rationele besluitvormingsprocessen - het zoge
naamde incrementele karakter van politick en 
beleid), zijn ook aile top-down benaderingen van het 
vraagstuk van maatschappelijke sturing van weten
schap en technologic gedoemd te mislukken. 
Aangrijpingspunten voor sturing en democratise
ring van onderzoek en technologieontwikkeling 
moeten daar gezocht worden waar ook feitelijk 
technologiepolitiek bedreven wordt: down-under in 
het laboratorium en aan de tekentafel. Hetzelfde 
geldt ten slotte voor elke vorm van technology assess

ment gebaseerd op de scheiding tussen technologie
ontwikkeling aan de ene kant en maatschappelijke 
implementatie daarvan aan de andere kant. Deze 
tweetrapsraket miskent de coproductie van techno
logic en haar maatschappelijke effecten. Geen schei
ding dus tussen enerzijds technische kwesties in de 
ontwerpfase van een techniek, op te lassen door 
onderzoekers en techneuten, en anderzijds sociale, 
politieke, culturele en ethische kwesties in de toe
passingsfase van die techniek, te beslissen door poli
tici na of in overleg met betrokken sociale groepe
ringen, consumenten en eventueel een professio
nele ethicus. Integendeel: 

'Realistic strategies for managing technology in socie

ty {. .. ]must consider impacts already during the develop-. 

ment if technology, involve users and other impacted com

munities and contain an element if societal learning in 

how to co-produce technology and its impacts.', 

aldus de inleiders van een bock over maatschappe
lijke sturing van technologic. 1 3 Het zijn deze inzich
ten en ideeen die ten grondslag liggen aan plei
dooien voor democratisering van de technologische 
cultuur, voor constructive technology assessment, en 

voor vormen van sociaal leren in verband met 

risico-vraagstukken. Onderlinge nuanceverschillen 
daargelaten wordt hier gekoerst op een situatie 
waarin technische ontwikkeling en democratische 
regulering van technologic permanent verweven 
zijn: in principe moeten in alle ontwikkelingsfasen 
van een technologisch traject aile aspecten van de 
betreffende technologic door aile betrokkenen op 
de agenda geplaatst kunnen worden. Sturing van de 
technologische cultuur is in deze optiek een perma
nent leerproces waarbij niets bijvoorbaat vaststaat: 
de techniek niet, de politiek-maatschappelijke insti
tuties en machtsrelaties niet, de identiteit van de 
betrokkenen niet (bijvoorbeeld in termen van 
expertise), en zelfs de normatieve uitgangspunten 
voor sturing niet. Ook die zijn onderwerp van 
democratisch beraad. 

Openheid, democratic, pub lick debat, het slech
ten van grenzen - dat zijn de steekwoorden in de 
pleidooien voor een sociaalleerproces inzake ethi
sche en maatschappelijke aspecten van wetenschap 
en technologic . Democratisering van de technologi
sche cultuur is geboden, juist omdat de ontwikke
ling van wetenschap en technologic, de inrichting 
van de samenleving en de vormgeving aan het goede 
Ieven hand in hand gaan. Het voorbeeld van de 
zwangerschapstechnologie indachtig kunnen we een 
en ander moeiteloos onderschrijven. En toch heb ik 
zo mijn bezwaren en bedenkingen. 

Proliferatie van praktij ken 

Allereerst wordt aan dat democratische leerproces 
een nogal eenzijdige invulling gegeven. Oat gaat na
melijk altijd in de richting van meer publiekspartici
patie: hoorzittingen, brede maatschappelijke dis
cussies, science courts, scenario workshops, publieke 
debatten, consensus conferenties, en ga zo maar 
door. Alsof democratisering-van-deze-snit ('mee
praten' om het zo maar even te noemen) de gulden 
route is voor de oplossing van allerlei vraagstukken 
rond technologic en samenleving. Alsof er niet ook 
andere instrumenten voor sociaalleren bestaan. Bv. 
beroepscodes, onderwijsprogramma's, t.v. docu
mentaires, klachtenprocedures, etc. etc . Boven
dien, ook op dat ene instrument, publiekspartici
patie, valt nogal wat afte dingen. Er kleven een aan
tal problemen aan waar de voorstanders van demo
cratisering van technologic volgens mij al te makke
lijk aan voorbij gaan. Ik noem er vier, die allen te 

IJ.ZieRipetaL, 1995,op.cit. 
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maken blijken te hebben met de vraag hoe democra

tie en politiek eigenlijk te definieren. f4. 

1. Sociaal leren is een gebed zonder end. 
lmmers, ook de einddoelen ervan zijn onderdeel 
van dat leerproces, en dus altijd weer open voor dis
cussie. Oat is een principieel gezien fraaie gedachte 
ter voorkoming van voortijdige afsluiting van het 
leerproces op basis van vermeende objectiviteit van 
wetenschap en techniek, op basis van schijnbare 
consensus, of op basis van machtsongelijkheid. 
Echter, zo werken leerprocessen niet en zullen ze 
ook nooit werken. In die zin is het ideaal van sociaal 
leren nogal onrealistisch. Voer dit ideaal dan liever 
op als contrafactische utopie, om vervolgens en 
detail te analyseren waar de realisering ervan 
geblokkeerd wordt. 

2. Wie geen concrete einddoelen voor leerpro
cessen wil stellen, rest maar een criterium ter 
beoordeling van dat proces: is iedereen tevreden 
met het resultaat. Pleidooien voor een participe
rende deliberatieve democratie komen daar .altijd 
weer op neer: draagvlak, gezamenlijkheid, consen
sus . Oat zijn mooie idealen, maar zeker in de con
text van het zo bejubelde Hollandse poldermodel, 
kunnen die ook gemakkelijk verworden tot het 
blubberige resultaat van ondoorzichtige corporatis
tische overlegstructuren; onder miskenning van 
botsende idealen, tegenstrijdige belangen en onge
lijke machtsverhoudingen. Een ons medezeggen
schap en een pond verantwoordelijkheid noemde 
Arie Groenevelt dat ooit, en hij ging liever het con
flict aan dan het volgende overleg in. 

3. Het concept van sociaal leren, nader vorm 
gegeven in termen van publieksparticipatie is nogal 
optimistisch over de leerbereidheid, niet aileen van 
de betrokken deskundigen, maar ook van het leken
publiek. Alsof iedereen altijd overal over mee wil 
praten en beslissen. In onze indirecte, parlemen
taire democratie kiezen we niet voor niets profes
sionele woordvoerders en uitvoerders- om zo onze 
feitelijke betrokkenheid bij technologische (en 
andere maatschappelijke) ontwikkelingen juist niet 

hoeven om te zetten in deelname aan de politieke 
deliberatie daarover. Aanhangers van de directe, 
participerende democratie miskennen dit recht op 
politieke luiheid. 

4· Het participatieve democratieconcept loopt 
tot slot wei erg gemakkelijk heen over het probleem 

van de ongelijkheid van de deelnemers aan diverse 

vormen van publiek beraad - ongelijkheid niet 
aileen in traditionele termen van macht, geld, 
eigendom, en dergelijke, maar ook in termen van 
kennis en expertise. Oit probleem heeft altijd al 
gegolden in de politieke arena. Elke indirecte 
democratie genereert problemen van representatie, 
woordvoerderschap en de vorming van politieke 
elites - dat is de professionalisering van politiek 
eigen. Oirecte democratie moge daar een anti-dope 
tegen zijn, het lost het probleem van ongelijkheid in 
termen van kennis en kunde niet op - zeker niet als 
het gaat om ingewikkelde technologische kwesties. 
Het proces van specialisatie, d.w.z. de vorming van 
ongelijke competenties, is nu eenmaal relatief 
onomkeerbaar. 

Kortom, het idee van een democratisch leerpro
ces, uitgewerkt in diverse vormen van publiekspar
ticipatie, steunt op een nogal betwistbare invulling 
van begrippen als democratie en politiek. Politiek 
wordt onnodig ingeperkt tot vrije deliberatie over 
het goede Ieven. Oemocratie impliceert dan de pro
liferatie van zoveel mogelijk botsende ideeen over 
dat goede Ieven, om daar vervolgens in communica
tie tot consensus over te komen. Met deze inper
king wordt, merkwaardig genoeg, een van de pei
lers in de analyse die leidde tot hei: pleidooi voor 
democratisering van de technologische cultuur 
geheel miskend: het idee namelijk dat de verplaatsins 

van de politiek ook een veranderins van de politiek 
met zich meebrengt. In de subpolitiek van de 
wetenschap en het laboratorium wordt politiek, zo 
constateerde ik reeds in het voetspoor van Beck en 
Latour, bedreven met andere rniddelen - met ken
nis, apparaten, statistieken, procedures, hande
lingsvoorschriften, etc. Hier wordt niet vrij gedeli
bereerd over de waarheid van uitspraken en over de 
werking van apparaten, laat staan over het goede 
Ieven. Aan die waarheid, die werking en daarmee 
aan ideeen over het goede Ieven wordt hier actief, 
materieel en institutioneel gestalte gegeven. 
Politiek is hier dus veeleer een kwestie van materiele 

vormsevins aan dan van ideele deliberatie over het 
goede Ieven. In het verlengde daarvan kan men 
democratie hier ook veel beter definieren als de 
proliferatie van praktijken dan als de proliferatie van 
ideeen. Niet de sturing en controle van een enkele 
technologische cultuur is dan in het geding, maar de 

'4· Zie ook Hans Harbers, Politiek van 
de technologie . Kennis en Methode 
XX(1996)3, Jo8 -315. 
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vorming van rivaliserende technologische culturen. 

Wat zou deze amendering van de roep om 
democratisering van de technologische cultuur in de 
richting van rivaliserende praktijken in plaats van 
botsende ideeen concreet kunnen betekenen? 
Wteraard, het creeren van voorwaarden voor de 
vrijheid van de consument om de producten van een 
specifieke techno Iogie wei of niet aan te schaffen -
bijvoorbeeld door het verstrekken van correcte 
informatie. Die vrijheid is van essentieel belang -
juist oak om het mogelijk te maken dat mensen niet 
altijd hoeven mee te denken en te discussieren om 
toch invloed te kunnen uitoefenen op de ontwikke
lingsrichting van technologie en samenleving. Oat 
bleek eens te meer in de Brent Spar affaire. Shell 
ging om, toen zelfs Kohl elders benzine ging tanken . 
Het recht om 'te stem men met de voeten' is dan 
ook een belangrijke aanvulling op het recht op 
inspraak. In dit geval kunnen markt en politiek 
elkaar goed aanvullen. 

Maar net als bij de triple-test mag die accen
tuering van keuzevrijheid van de gebruiker niet 
leiden tot een eenzijdige afschuiving van de verant
woordelijkheid op diezelfde gebruiker. Oat miskent 
de normerende en sturende kracht van technolo
gische netwerken - oak op het punt van wat er 
feitelijk te kiezen valt, en wat veelal juist niet . Tech
nologiebeleid, zeker als het gaat om ethische en 
maatschappelijke aspecten van technologische ont
wikkelingen, heeft nog al te vaak een defensief 
karakter: is die ene technologie wei veilig genoeg, 
zijn de risico' s voldoende onderkent, is ze ethisch 
aanvaardbaar? Oat resulteert dan in regelgeving 
inzake veiligheid, risicobeperking, zorgvuldigheid 
van procedures, etc. Oat is niet onbelangrijk, maar 
zo loopt de traditionele politiek wei altijd achter de 

I 5. Zie Ulrik Ja rgensen en Peter 
Karnae, The Danish Wind-Turbine 
Story: Technical Solutions to Political 
Visions? In A. Rip et al., op.cit. 

technologische feiten aan. Waarom niet wat offen
siever geredeneerd? En dan niet in de gebruikelijke 
zin van stimulering van tach al dominante technolo
gieen, maar door ondersteuning en entamering van 
alternatieve technologieen, opdat deze wellicht 
kunnen uitgroeien tot waarlijk concurrerende tech
nologische trajecten met bijbehorende levensvor
men. 

In Denemarken kennen ze daarvan een aardig 
precedent. Windenergie maakt daar thans een sub
stantieel deel uit van de totale energievoorziening. 
Oat het zover is gekomen blijkt niet het resultaat 
van een of andere brede maatschappelijke discussie, 
maar van de gestage, decennia lange opbouw van 
een hecht netwerk van producenten en consumen
ten van windmolens, inclusief bijbehorende weten
schappelijke en technologische kennis, economi
sche infrastructuur, sociale relaties en ruimtelijke 
ordening. Niet de democratische botsing van 
ideeen, maar de proliferatie van een rivaliserende 
praktijk ligt ten grondslag aan dit succes.I5 Zo zou 
wellicht ook het relatief geringe succes van vrou
wen-zelfhulpgroepen uit de jaren zestig en zeventig 
verklaard kunnen worden. Deze hadden een in hoge 
mate anti-technologisch karakter, in plaats van dat 
een nieuw bondgenootschap met andere, meer 
'vrouwvriendelijke' medische technologieen werd 
aangegaan. En zo zou oak de triple-test benaderd 
kunnen worden. Niet blijven steken in klaagzangen 
over en het intomen van 'medisch-technologisch 
moederschap', maar entameren van nieuwe, con
currerende praktijken van zwangerschap en techno
logie. •6 Omdat technologie een vorm van politiek 
is, voortgezet met andere middelen, moet oak tech
nologie-politiek met andere rniddelen bedreven 
worden. 

I 6. Zie hie rover ook Bernike Pasveer en 
Madeleine Akrich, Hoe kinderen gebo
ren worden: Technieken van bevallen in 
Frankrijk en Nederland, Kennis &. 
Methode XX( I996) 1, ooS - 145· 
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