HET TOEGENOMEN BELANG VAN DE ONDERBUIK

FEITEN DOEN ER
NIET MEER TOE
Meningen en onderbuikgevoelens zijn de afgelopen jaren
bij politieke besluitvorming en de vorming van de
publieke opinie steeds belangrijker geworden, ten koste
van de ratio en de wetenschappelijk bewezen feiten. We
leven in een fact free wereld, waarin de emotie regeert.
Zie Brexit, zie Trump, zie de discussies over schaliegas,
E-nummers en residulimieten. Hoe moeten de wetenschap en de industrie hiermee omgaan?
Tekst: Igor Znidarsic

‘W

e moeten onze
wetenschapscommunicatie op een
andere manier
organiseren, ervoor
zorgen dat we in gesprek blijven met
de klimaatontkenners en de boze
burger, en het gesprek als gelijke
partners voeren.” Aldus Rens Vliegenthart, hoogleraar communicatiewetenschap aan de Universiteit
van Amsterdam en voorzitter van De
Jonge Akademie (onderdeel van de
KNAW). De vraag was hoe we moeten omgaan met het toenemende
belang van de emotie in het politieke
en publieke debat.
Zoals bij het besluit van Albert Heijn
om vermeend schadelijke stoffen in
de ban te doen, waardoor producenten van aardappelen, groente en
fruit die middelen niet langer mogen
gebruiken. “De consument wil geen
chemie, dus dan wil de retail het ook
niet”, vatte een retaildeskundige het
besluit samen. Wetenschappelijk
gezien is er geen reden om bovenwettelijke eisen te stellen rond
maximale residulimieten (de wettelijk toegestane maximale restge-
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haltes van stoffen, zoals een gewasbeschermingsmiddel of biocide, in
of op levensmiddelen). Toch kondigde AH vorig jaar samen met
Natuur & Milieu aan in 2019 de 28
middelen die het schadelijkst zijn
voor dier (bedoeld wordt: bijen) en
milieu uit de schappen te weren.
“Het gaat niet om de feiten, maar
om het gevoel bij de consument”,
aldus de retaildeskundige. “En
gevoel kun je niet weerleggen met
wetenschappelijke feiten.”
Volgens Vliegenthart is het niet
nieuw dat evidence based feiten
“geplaatst worden tegenover de
subjectieve persoonlijke ervaringen
van mensen die andere ideeën hebben. Wel lijkt er nu veel meer ruimte
te zijn voor die subjectieve werkelijkheid. Die krijgt eenzelfde podium
als de wetenschappers.”

Rubbergranulaat

Dit blijkt onder meer uit de discussie
over schaliegas enkele jaren geleden, waarbij de emotie regeerde nog
voordat er überhaupt een onderzoek
had plaatsgevonden. Of wat te denken van de E-nummers in voeding,

volgens hoogleraar Tiny van Boekel
van Wageningen University (mei
2015 in Chemie Magazine) “uitgebreid
getest op ongewenste effecten voor
ze worden toegelaten, wat niet geldt
voor menig zogenaamd natuurlijk
product”. Toch worden ze door
menigeen gevreesd. Ook een voorbeeld is de recente discussie over
rubbergranulaat op sportvelden. Op
het moment dat een tv-programma
allerlei niet bewezen aannames
presenteert, is de Twitterstorm al
losgebarsten en hebben de feiten en
de nuance het nakijken. Hetzelfde
geldt voor de door de ngo’s
beheerste discussies over genetische modificatie, hormoonverstorende stoffen en nanotechnologie.
Louise Fresco, sinds medio 2014
voorzitter van de raad van bestuur
van Wageningen University, sprak al
in 2011 over “een toenemende tolerantie voor onwetendheid en een
toenemende intolerantie voor het
rationele debat”. Het heeft volgens
haar te maken met de “overvloed
aan feiten, de afkalvende autoriteit
van kennis en het uitdijende pessimisme van de burgers”.

Interview

Hoe moeten industrieën als de chemische industrie, de agro en de food
hiermee omgaan? Wat kunnen de
(bèta)wetenschappen, die aan de
basis van deze industrieën staan,
hiertegenover stellen? “Die vraag
speelt veel breder, over alle onderzoeksterreinen, niet alleen bij bèta”,
zegt Vliegenthart, die zich bezighoudt met de rol van de media in
politiek en samenleving. Dat de
autoriteit die traditioneel aan onderzoekers werd toegekend nu in twijfel
wordt getrokken, is volgens hem
vervelend voor de wetenschappers,
maar ook een uitdaging. “Je wint het
niet als je met de feiten blijft schermen. Je moet daadwerkelijk in willen en durven gaan op de zorgen die
mensen hebben.”

RENS VLIEGENTHART:

‘Je wint het
niet als je met
de feiten blijft
schermen.’

Wat we zeker niet moeten doen is
die zorgen ridiculiseren en het
publiek wegzetten als ‘emotioneel’.
“Dat neigt naar een diskwalificatie.
Terwijl het best een heel rationele
realiteit kan zijn waar mensen zich
op baseren, maar dan wel een realiteit die misschien subjectiever en
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Ridiculiseren
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Post-truth is uitgeroepen
tot internationaal
woord van het jaar 2016.

‘Je kunt de manier
waarop wetenschappers met het publiek
omgaan vergelijken
met hoe artsen met
patiënten omgaan’
FACT FREE POLITICS

beperkter is dan die van wetenschappers, die vaak naar de bredere
patronen kijken. Misschien willen
wetenschappers ook te graag de
feiten op tafel leggen om te laten
zien hoeveel expertise ze hebben, en
gaan ze daarmee misschien te
snel.” Luisteren naar de geluiden en
ze serieus nemen, is het credo. “Een
bepaalde empathie tonen mag. Zeg
niet steeds dat uit de feiten dit of dat
blijkt, maar probeer steeds terug te
gaan naar het grotere patroon: wat
is het probleem en hoe groot is het
eigenlijk?”

Mediaoptredens

Overigens wordt de behoefte aan
wetenschappelijke duiding volgens
Vliegenthart niet minder. “Als ik
naar mijzelf en mijn collega’s bij
De Jonge Akademie kijk, zie ik dat
het aantal mediaoptredens niet
afneemt. Men wil nog steeds de visie
van de expert horen. Het is alleen
moeilijker geworden om dat zo te
doen dat de boodschap ook overkomt en als gezaghebbend wordt
gezien.”
Volgens Vliegenthart kun je de
manier waarop wetenschappers
met het publiek omgaan vergelijken
met hoe artsen met patiënten
omgaan. “Vroeger wist de arts hoe
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het zat en de patiënt had maar te
accepteren dat de voorgeschreven
behandeling de juiste was. Nu zie je
een streven naar een tweezijdige
communicatie, waarin de zorgen
van de patiënt serieus worden genomen en hij wordt meegenomen in de
keuze voor de behandeling.
Misschien is dit wel een analogie
met hoe je je als wetenschapper
moet opstellen vandaag de dag. Als
bijvoorbeeld gebleken is dat een
bepaalde operatie in 95 procent van
de gevallen lukt, en de patiënt kent
iemand die tot de 5 procent behoort
waarbij het niet is gelukt, dan is dat
de werkelijkheid voor die persoon.
Natuurlijk moet je met de feiten
blijven komen, dat is je legitimiteit
als wetenschapper of arts, maar je
moet zo’n persoon niet te makkelijk
wegzetten als niet rationeel of ‘hij
heeft er toch geen verstand van’.
Je kunt je ook afvragen hoe het
komt dat hij die zorgen uit. Misschien staan die wel voor iets
anders of iets breders. Stel niet sec
een diagnose en stel niet meteen
een behandeling voor, maar luister
naar de patiënt en probeer uit het
gesprek waardevolle informatie te
halen. Het vergt waarschijnlijk wel
veel extra training, want het is makkelijker gezegd dan gedaan.” p

Oxford Dictionaries, de Engelse
tegenvoeter van de Van Dale,
riep post-truth uit tot internationaal woord van het jaar 2016.
Dit bijvoeglijk naamwoord verwijst volgens de taalwaakhond
naar ‘omstandigheden waarin
objectieve feiten minder
invloedrijk zijn bij de vorming
van de publieke opinie dan
emotie en persoonlijke overtuigingen’. Het wordt meestal
gebruikt in combinatie met
politics: post-thruth politics,
waarbij post niet verwijst naar
een later tijdstip, zoals in postwar, maar naar een tijd waarin
het bewuste concept ‘onbelangrijk of irrelevant’ is geworden. Post-truth staat dus voor
‘niet op feiten gebaseerd’,
ofwel: feitenvrij (fact free).
De term werd het afgelopen
jaar veelal gebruikt in verband
met de Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarbij de voorstanders
van een Brexit het niet zo nauw
namen met de feiten en waarbij
een leger aan factcheckers de
onwaarheden die Donald
Trump de wereld in slingerde
niet kon bijbenen. Dat het werkt
is wel gebleken: het Verenigd
Koninkrijk gaat de Europese
Unie verlaten, Trump is de
nieuwe president van de VS.

