$%en van kgnncs bcnnen een wetenschappelljkedlsclplme -dus ook
t tezyn Bovendlen dlent zg voostdurend ter dlskussle te staan. De
w o d t veeldl beheerst door ondoorzlchtlge processen, dle vaak een
methoden die toegepast worden om problemen op te lossen - met
dtagno=--reccptmodel, hetcounsel~ngsmadelen het partripatlean ze voorblj aan de posltle van het lndlvlduen de groep, en werken
of de waensehappely k-technischeprobleem-oplossendemethode
m a k dce veelal wordt gehantessd, de menlgju~steIS

Methods, applied to solve problems of mdlvtduals or groups (e g In home economics) tend to pass by t#
positlon or the lndlvldual It IS argued that sclentlfic-tecbn~alproblem-solvmg methods, though they a@
generally cons~deredsuceesful, may by allenatmg

Het doe1 van dit artikel is ons bezig te houden met de vraag :'Wat gebeurt er
met de kennis, bijeengebracht binnen het kader van een wetenschappelijke
ting als bijvoorbeeld de huishoudwetenschappen?. Naar mijn mening is dit een van
vragen, die binnen een wetenschappelijke studierichting voortdurend ter diskuss
moeten staan.
We moetendaarbij bedenken dat de huishoudwetenschappen de kwalifikatie toe
paste wetenschappen, of ook we1 welzijnswetenschappen, dragen. Daarom kunnen
deze vraag toespitsen op de doelstelling van de toe te passen kennis en de te gebru
methodiek om de kennis 'aan de man te brengen'. Hierbij zal ik trachten te analys
;hoe dit volgens de Wageningse opvatting in zijn werk behoort te gaan.
Nu is het toep'assen van wetenschappelijke kennis ken facet van de relatie tusse
wetenschap en samenleving, schematisch voor te stellen als:
wetenschap
samenleving
Uiteindelijk gaat het er mij om te werken aan het optimaliseren van die relatie, en d
niet primair in de zin van het zo efficient mogelijk maken van die tweepijlen, maar in
zin van het wederzijds herkenbaar maken van maatschappel~khandelen
elijk handelen. Ik heb de indruk dat de situatie wat dit betreft nu zo i
- alleen van ken pijl naar links kunnen spreken, dat wil zeggen dat
elijk handelen we1 door de (sociale) wetenschap herkend en gekend
dit voornamelijk het operationeel waarneembare handelen betreft), maar
enschappelijk handelen niet door de samenleving. #
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Arbeid en interaktie

Om ons te beperken rnoeten we bedenken dat de wederkerige p1J
meer betekenen dan het aangeven van e n @hied van kelvnisv
van kennistoepassing. Nu betekent em keuze voar
inziens dat we ons in eerste instantie mmten afvragen wat we nu eigenlijk tram het d w n
zijn en bovendien waarom we'doen wat we doen. Tepeinde zinval met de eerste vraag
bezig te kunnen zijn heb ik onder andere op het gebied van de kennistoepassintf
onderscheidingen gemaakt. Hiervoos heb ik als kriteria gekozen de begrippen a r k i d
en interaktie, en we1 omdat ze te karakteriscrcn zijn - om met Hannah Arendt te
1960 en HABMspreken - als grondvoorwaarden voor het menselijk bestaan (ARENDT,
MAS, 1968). Daarom hierover iets meerl. Allereerst moet gesteld worden dat deze
begrippen hier in wezenlijke zin gehanteerd worden en daarmee behalve verklarend
ook normatief van karakter ziin.
Het begr~parheidisdano n d k te verdelcn in instrumenteel handelen (gewoon dingen
doen) en strategisch handelen (rationele besluitvorming). In beide gevallen hebben we
te maken met konkrete doelen. In hef eerste geval als leidraad om iets te kunnen en in
het tweede geval in de vorm van konkrete alternatieven waaruit gekozen kan of moet
worden. Samengevat kan arbeid daarom gekarakteriseerd worden als doel-rationeel
handelen met kontroleerbaar resultaat. De ervoor vereiste kennis is te karakteriseren
als empirische en/of analytische kennis, oftewel feiten (ook als eigen ervaringsgegevens
te zien) en logika.
Het begrip interaktie is r in bovengenoemde zin - onder te verdelen in zogenaamde
het-het-interaktie, het-jq-interaktie, ik-jij-interaktie en, zo men wil, ik-ik-interaktie of
zelfinteraktie. Met behulp van een voorbeeld zal ik trachten dit te verduidelijken.

m

Laten we ons hiertoe de situatie voorstellen waarin een docent en een student met
elkaar bezig zijn om een door de student gemaakt werkstuk te bespreken. Yierbij
kunnen we ons de volgende handelingspatronen voor de geest halen:
a. De docent bekijkt en beoordeeld het werkstuk uitsluitend op logika en feiten. Zit
alles we1 rationeel-logisch in elkaar, en berusten beweringen we1 op voldoende geverifieerd feitenmateriaal? Het werkstuk is hier objekt van studie en niet meer dan dat. De
student zit erbij om duidelijke antwoorden te geven op geobjektiveerde vragen over zijn
eigen werkstuk. Dit soort 'vraag-en-antwoordspel' is te karakteriseren als het-hetinteraktie en is in feite niets anders dan het hierboven genoemde strategisch handelen.
b. De docent bekijkt en beoordeelt het werkstuk om er achter te zien te komen wat de
maker nuprecies bedoelt met het door hem of haargestelde en wat,hem of haar hiertoe
bewogen heeft. De docent beoordeelt dus het gemaakte en de maker als Ben geheel.
Dit beoordelen geschiedt echter uitsluitend op basis van het eigen referentiekader. Van
hier uit vindt er een inleven plaats in de situatie van de student teneinde tot een zo
optimaal mogelijk begrip te komen van door hem of haar gedane beweringen: Dit
'inleven in' gaat uiteraaragepaard met 'praten over', maar dan in de zin van het-jijinteraktie. Dit omdat hetpitgangskader van de docent onbesproken blijft en daardoor
niet ter diskussie staat. Dit is als het ware het vaststaande basisgegeven waar - a1
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ing tussen kennisvergaring en kennistoepasin etn geintegreerd gebeuren plaatsvindt.
rijwel automatisch) gehanteerd wordt, zal ik

Het kommnnikatiemedium
t

Voor wat betreft het karakter van dit medium zullen we ons moeten verdieped in de
aard van de gespreksmethodieken uit de voorlichtingskunde. Het blijkt dat er drie
modellen gehanteerd worden, te weten het diagnose-receptmodel,het counselingmode~

maar dan
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en als tussenvorm (of mengvorm) hetpartzcipatimodel. dit laatst
de praktische situatie toegepast. Het is echter no
de, ideaaltypische rnodellen te belichten, omdat
uit een niet-gei'ntegreerdemengeling bestaab van de twee andere.
diagnose-receptmodel
Blj het diagnose-receptmodel stelt de voorIicht(st)er de kliZntenz een aantal vragen om
inzicht te krijgen In de aard en de oorzaak van de problemen, denkt na over de
oplossingsmogelijkhedenen geeft dan zijn of haar oplossing aan de klienten. Deze gang
van zaken zullen we zeker herkennen, bijvoorbeeld uit onze ervaringen met huisartsen.
Het is een volledig in de arbeidsfeer liggend handelen, voornamelijk bestaand uit
strategisch handelen. En in heel veel situaties is dit ook, praktisch gezien, het meest
voor de hand liggende en meest juiste handelen, ook in de voorlichting en dan met name
wanneer er een duidelijke geformuleerde vraag van iemand komt over een technisch
probleem. Maar ook kan het best voorkomen dat iemand niets vraagt, maar dat een
dergelijk diagnose-receptmodel zeer we1 gebruikt inoef worden. Als ik bijvoorbeeld op
straat van de fiets gereden wordt en ik lig daarna bewusteloos (of niet) met een
hersenschudding en een gebroken been op die straat, dan zal ik bijzonder gelukkig zijn
(soort welzijn) met die toepassing van dat diagnose-receptmodel op mij. Daarbij is mijn
gehele persoon tot wetenschappelijk-technisch probleem gereduceerd. Zo zijn er ongetwijfeld vele situaties te bedenken die hier ook illustratief voor zip. In de voorlichtingssituaties wordt deze handelswijze doorgaans door de klienten niet geaksepteerd en
terecht als kil, hard of authitair, enz. van de hand gewezen. Duidelijk moeten we hier
stellen, om er straks op terug te komen, dat deze handelswijze - voorlichtingstechnisch
gezien - onvoldoende blijkt te werken.
~aunselingsmodel
I.

I

L

Het counselingsmodel, waarbij men er vanuit gaat dat de klienten het recht en de taak
h'ebbmuoor hun wezenlijke problemen zelf een oplossing te kiezen, heeft veel meer
ef@ect.Een goede karakterisering vqn dit model geeft het volgende citaat:
%@t:gesprekstype geeft devoorlichter geen informatie over waardeoordelen, zoals bij
hqgdi'dgnose-receptmodel (in die zin van "u kunt beter dit doen dan dat", K. T.), maar
stelt+y$agenkiiedirekt het gedachtenspoor van de klient volgen. Hij helpt daarmee de
info;~atiqwaarov,~r,de
kli"1nt beschikt te ordenen, opdat deklient dan & staat zal zijn
een iyel~ye~iqpgenkekeuze
temaken. Dit is een methfde die in de psychiatrie veel wordt
toegepast, mam-bij de~oorlichtingnog maar weinlg. Toch is deze gesprekvorm ook
hier op zijp plaats,,als het gaat om wezenlijke problemen voor de klient en waarover
deze Zel@kV$@fiJatie,heeft,die m o r een goede oplossing noodzakelijk is' (VAN DEN
BAN,1974, p. 14%. ..* .
We zien dat de ;v,ap&&(st)@ hier alleen maar, het gedachtenspoor van de Mient
volgend, vragen stelt, daarmee de informatie, waarover de klient beschikt, ordenend.
de gedachtenspoor van de Itlient te kunnen volg&mqetde:~oor1icht(st)erdus vin .
eigen vast referentiekader uitgaan ten&nde,~eza:ge&a'cht~ppfe&u~~en~?interprete~
Bovendien moeten deze gedachten geobjektiveerd.worden, teneinde ze te kunnen
enen, waarvoor hetzelfde vaste referentiekader weer knodigd isis.
De ordening kan
ishoudkunde l ( 1 ) olctober 1979
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gen van bun kernm. Eehter, degenen-&et wie, ma didl
worden, k t t e n deze, kennis doorgaans oak, ter-4jl
gestudeerd hebben, gehonoreerd met a n diploma.
Wat we hier dus zien gebeuren is, dat een derplijke inzichtvergaoting btj $e
waarschijnlijk we1 tot een groter onderling begrip tumen b o a e r s en a i d
participatieproces betrokkenen zal eiden. Bit ondetlfng begrijpen vindt ec:bter allplaats binnen het gebied van de gemeenschnpplijke wetenschappLjijk-taehnisck kmnis, maar geeft evengoed we1 een gevoel van verzoening. Wezenlijke tegeastetellin
blijven hierdoor onder tafel en dus onbesproken, m.a.w. sok bier zien we e m zelfde
soort mechanisme ter blokkering van een kritische diaioog, met als gevolg e a niet tot
ontwikkeling kunnen komen van kritisch vermogen. En, zoals we z a p n , b e k e n t het
handelingenpatroon hiertoe pas wezenlijk welzijn.

Hiermee zijn we op een p h t gekomen om ons af te vragen hoe het nu toch komt dat
deze wijze van voorlichting geven zoveel sukses heeft. Want dit kunnen we toch zonder
meer stellen, gezien het feit dat de LandbouwhogescRooE er een grote drukbezochte
vakgroep Voorlichtingskunde op na houdt, terwijl er ook vele duizenden mensen elders
in de samenleving invoorlichtingsfunkties werkzaam zijn. Om hier inzicht in te verkrijgen moeten we de aard van de verschillendefasen en momenten in het voorlichtingsgebeuren aan een verdergaande analyse onderwerpen. We hebben gezien dat de doelstelling van deze voorlichting in de arbeidsfeer ligt, terwijl de werkwijze van de
voorlicht(st)er deels in de het-jij-interaktiesfeer en deels in de arbeidsfeer ligt. Het
interessante is nu dat dit voor de praktijk betekent dat deze beide benaderingen elkaars
komplement zijn, sterker nog, zij hebben elkaar, in het precies elkaar aanvullen,nodig,
wil het voorlichten sukses hebben.
Om dit in te kunnen zien moeten we onze aandacht richten op de interpretatie van de
historie -van de situatie waarin de klienten verkeren - bij deze beide karakteristieken
van werkwijzen. Eerst moeten we hiertoe weer &ken naar de doelstelling van de
voorlichting, dus het aanleren van een groter vermogen tot het rationeel kiezin tussen
alternatieve doelen. De voorlichting is de klienten hierbij, zoals we zagen, behulpzaam
in de zin van het helpen mobiliseren van resultaten van wetenschappelijk onderzoek,
waarbij het de bedoeling is dat de klienten dit in een later stadium alleen kunnen doen
en dus op basis hiervan tot een zo goed mogelijke afweging van alternatieven ter
pplpssing van hun problemen weten te komen. Omdat het hier uitsluitend om resultateniva?,wetenschappelijk onderzoek (gegevens) gaat, speelt de eventuele historische

dat we een gevoel van sukses (in dit verband dus als gevolg van de goede werk
voorlichting) altijd aan iets moeten relateren, eenvoudigweg omdat sukses
dat op zichzelf staat. De voorgelichte ervaart bijvoorbeeld de goede werkin
voorlichting, doordat hij of zij als gevolg van een beter bestedingspatro
vermogen tot rationele keuze tussen alternatieven) meer met zijn of haar ink
doen. Of, wanneer het een boer betreft, betere bedrijfsresultaten boekt met
meer inkomen. Omdat de situatie in het laatste geval het duidelijkst ligt (boer
alhoewel andere situaties qua karakter precies hetzelfde zijn. Bedenken moeten we nu
dat voor de boer in dit verband het begrip 'beter' efficienter inhoudt en we1 als gevolg
van het gebruiken van moderne technieken en een op zo groot mogelijke efficiency
gerichte organisatiestruktuur van zijn bedrijf. Ervaren zal hij dat zijn omgeving hier
positief waarderend tegenover staat. De boer in kwestie blijkt zijn bedrijf (na hulp van
de voorlichting of nog steeds in samenwerking met) goed rationeel te beheersen, een
gewaarwording die bij sommigen zelfs wat ontzag opwekt, daarmee het de boer soms
moeilijkmakend zijn trots te onderdrukken. Zijn eigen gewaarwordingdat zijn beheersaktivikit werkt, benevens de waardering van anderen ervoor, geven de boer zijn
gevoel van sukses en samen met de eventuele counselings-kontakten met de voorlichter
kan hem dit inderdaad een ervaring opleveren van 'een eigen verantwoordelijkheidsgevoel voor het leven', of, 'met zekerheid het bestaan aankunnen', of, samengevat,
'ontplooiing tot zelfstandige persoonlijkheid'. We zien dus dat het sukses van de boer
gerelateerd wordt aan het maatschappelijk kader waarin hij zich bevindt. Dit maatschappelijk kader echter is nu precies datgene, waarover het voorgaande handelt, een
kader waarvan de wezenlijke momenten of in de arbeidsfeer (instrumenteel en/of
strategisch handelen) of in de het-jij-interaktiesfeer liggen. Zijn hele formele omgeving
beweegt zich hierin, terwijl ook zijn vakliteratuur hem hier nog eens extra in bevestigt.
Overal komt hij tegen dat problemen maar op ken manier opgelost kunnen worden en
we1 de op wetenschappelijk-technische. Goed technisch probleem-oplossen, eventueel
met hulp van de voorlichter, geeft sukses en zelfontplooiing. We hebben gezien wat dit
sukses inhoudt, zodat het voor de hand ligt dat deze denk- en handelwijze leidt tot een
groei- en prestatiespiraal. We maken er ons maar niet a1 te veel zorgen over waar die ,
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kader en dat is heel wat anders dan een identicmtwikkelt bmnm een gemtegeerd arbeid- en interaktieproces. Eerstgentiteit zeu ik ~emttxndevememding willen noemen. Deze term vind ik
ifikatlesituatie gwd van toepassing, omdat de aard van

dme vervreemding met dch webreagt dat we het niet (of meestal niet) als zodanig
irrvam. Dit omdat het identiflmren met, de aktiviteiten en het soort identiteit dat eruit
voortwloeit ~ l b m a avan
l praim hetzelfde karakter z i p oftewel van een precies komplemeaterend karakter. Daarom is het zo biJzonder moeilijk en bovendien psychisch zo
zwaar belastend om er boven uit te stljgen en daarmee de vervreemding als 'moment'
eling te maken. De sltuatie is te typeren als zichzelf bevestialle handelingen in feite zlchzelf legitimeren, zodat kritiek
s p de aard van de handelingen buitengesloten blijft. Alleen kritiek binnen het doelratationele kader (logika en feitcn) bliJft dan over.
Het grote gevaar van dit alles is dat we het verschil tdssen strategisch handelen, hetjij-interaktie en echte interaktie uit het bewustzijn dreigen te verliezen, en dan zowel uit
dat van de menswetenschappen als dat van de mensen zelf. Hiermee zou voorgoed de
mogelbkheid verdwenen zljn tot een wezenlijke ontwikkeling van kritisch vermogen en
dus welzijn.
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Misschien zullen we ons nu, na het voorgaande, iets afvragen in de geest van 'wat
$
moeten we nu aan met deze situatie', of, 'zit er ergens nog we1 een lichtpuntjein deze we1 $
heel sombere voorstelling van zaken'. Dit zijn inderdaad moeilijke vragen,
denk dat er, middels kreatief zoeken, best nog we1 mogelijkheden zijn om tot ee
kritische dialoog te komen. We zouden bijvoorbeeld eens kunnen beginnen met o
serieus de vraag voor te leggen (gericht op onze eigen situatie) of d
wetenschappelijk-technische probleem-oplossende rnethode nu we1 de enige
kunnen hanteren. Tenslotte is het toch door mensen ontwikkeld. Wanneer
vraar! serieus zouden nemen zou het biivoorbeeld we1 eens zo kunnen ziin d
achtk komen dat we de m~~elijkhedenhie
de wetenschappelijk-technischeontwik
ling ons biedt, slechts zeer ten dele gebruiken! Hiervoor zal er ruirnte rnoeten kom
voor werkelijke pluriformiteit en echte keuze voor een alternatief, dus niet allee
tussen alternatieven die zich uitsluitend in de arbeidsfeer bevinden, rnaar ook tussed
alternatieven en de geintegreerde arbeid- en i n t e r a k t i e ~ f e e r ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ? ~
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1. In dit verband moet ik hier heel kort over zgn. Een meer uitgebrelde bexhouwing mijnerzbds omtre
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