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Nederlandse fysici lijken positief te staan tegenover het populariseren van hun vakgebied, maar ze 
verschillen van mening over de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is. Bij Nederlandse weten‑
schapsjournalisten bestaat veel interesse voor natuurkunde, maar deze groep wordt soms gehan‑
dicapt door het feit dat men de eigen deskundigheid op dit terrein laag inschat. Veel journalisten 
leunen voor hun informatie (daar om?) sterk op tijdschriften zoals New Scientist.
 Uit recent onderzoek ontstaat de indruk dat er in Nederlandse media relatief  weinig  aan‑
dacht  wordt geschonken aan natuur kunde. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, maar zowel het 
publiek als de fysici vinden dit geen ideale situatie. Het publiek wil weten wat er met zijn geld en 
toekomst gebeurt, terwijl de fysici steeds meer behoefte krijgen aan publieke steun (onder andere 
om fondsen te werven).  Beide groepen zoeken daartoe de media op.
 Uit de VS is bekend dat 40 procent van de bevolking in wetenschap geïnteresseerd is  en 
daarover via dagblad en televisie informatie wil krijgen Dit soort cijfers zijn uit Nederland niet 
bekend, maar de populariteit van lezingen, open dagen, tijdschriften, en boeken over bijvoorbeeld 
hoge‑ener giefysica doet vermoeden dat ook in ons land de interesse groot is. Daarom is het popula‑
riseren van natuurkunde bij ons erg belangrijk.
 Dit artikel gaat over de rol van fysici en journalisten bij het populariseren van natuurkunde. 
Welke factoren (communicatiebarrières) belemmeren of bemoeilijken het contact tussen Neder‑
landse fysici en wetenschapsjournalisten hij Nederlandse dag‑ en weekbladen? Via gestructureerde 
gesprek ken met dertig min of meer bekende natuurkundigen en twintig journalisten hebben we 
informatie verzameld over de ervarin gen, opvattingen, activiteiten en wensen ten aanzien van het 
populariseren van natuurkunde.
 Alle 30 ondervraagde fysici vinden het wenselijk dat hun vakgebied wordt gepopulariseerd: 
slechts drie respondenten (waarvan twee werkzaam bij TNO) zijn enigszins terughoudend. Een 
Amsterdamse natuurkundige legt uit waarom populariseren nodig is: ‘De hele maatschappij is van 
natuurkunde doortrok ken. De meeste mensen realiseren zich dat niet. Men neemt alles ‘for gran‑
ted’. Veel mensen willen van natuurwetenschap pen niets weten;  het aantal mensen dat zich erin 
verdiept en er enig benul van heeft, neemt af. Als dat zo doorgaat gaat het op den duur niet goed. 
Onder de beleidsmakers zitten nu alleen nog maar alfa‑mensen. 
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De meeste geraadpleegde fysici zijn van mening dat televisie voor het populariseren het meest 
geschikt is, maar ze zijn niet erg tevreden over de manier waarop men bij dat medium met weten‑
schap omspringt. Het dagblad staat op de tweede plaats en geniet doorgaans meer waardering. 
Dagbladjournalisten oogsten over het algemeen meer lof dan hun tv‑collega’s.

Journalistieke interesse
Alle journalisten zeggen belangstelling te hebben voor natuur kunde, maar een aantal van hen maakt 
kanttekeningen over onder andere het abstracte en specialistische karakter van het vakgebied. Een 
citaat: ‘Fysica is vaak te specialistisch en fysici zijn over het algemeen slecht in staat om grote 
verban den aan te geven. Ze weten heel veel van een erg klein gebied je’.
 Omdat veel journalisten een breed wetenschapsterrein moeten verslaan hebben we hen ook 
gevraagd naar de interesse voor andere natuurwetenschappen Tabel 1 laat zien hoe de interesse 
voor natuurkunde zich verhoudt tot andere natuurwe tenschappen.

Tabel 1  Aantal journalisten met interesse voor natuurweten schappen en technologie

interesse groot matig nihil

biologie 13 5 2

natuurkunde 13 7 0

scheikunde 5 11 4

technologie 10 6 4

informatica 5 7 8

geneeskunde 5 8 7

sterrenkunde 13 3 4

aardwetenschappen 14 3 3

Ook bij wetenschapsjournalisten met een breed specialisme (zoals exacte wetenschap) scoort 
natuurkunde hoog. Ongeveer eenderde van de respondenten  geeft aan slechts matig geïnteresseerd 
te zijn; dat zijn vooral journalisten met en erg breed specialisme zoals wetenschap‑algemeen.
De meeste ondervraagde wetenschapsjournalisten hebben een  natuurwetenschappelijke opleiding: 
zeven zijn fysicus. Het lijkt daarom vanzelfsprekend dat ze min of meer deskundig zijn op natuur‑
wetenschappelijk terrein. We hebben hen desondanks gevraagd hoe ze hun eigen deskundigheid 
op het terrein van de natuurkunde inschatten omdat ze volgens Amerikaanse media‑on derzoekers 
hun bronnen zelden volledig begrijpen  Omdat veel respondenten min of meer generalisten zijn. 
lijkt vooral een vraag naar hun deskundigheid op het terrein van de natuurkunde ‘in het algemeen’ 
relevant. De antwoorden staan in tabel 2.
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Tabel 2. Zelf aangegeven deskundigheid van journalisten op her terrein van de natuurkunde

deskundigheid aantal

zeer goed 2

goed 9

matig 6

slecht 1

onbeantwoord 2

De beide respondenten die volgens eigen inzicht een ‘zeer goede’ deskundigheid op dit terrein 
bezitten zijn fysicus. De ene respondent met een  ‘slechte deskundigheid’  heeft geen  wetenschap‑
pelijke  opleiding. En ook bij de anderen is deskun digheid vaak gekoppeld aan opleiding. Opmer‑
kelijk is dat ongeveer eenderde van de respondenten de eigen deskundigheid op het terrein van de 
natuurkunde matig of slecht vindt; onder hen zijn ook mensen met een natuurwetenschappelijke 
opleiding!
 Deskundigheid wordt verworven en/of op peil gehouden door onder meer het lezen van tijd‑
schriften en het bezoeken van symposia . De geraadpleegde journalisten lezen veel vaktijdschriften. 
maar lijken wetenschappelijke symposia niet hoog aan te slaan als bron van informatie. Sommi‑
gen noemen  als  verklaring daarvoor de hoge kosten en het grote beslag op de (schaarse) tijd. Het 
enige symposium dat door enkele jour nalisten  als  belangrijk  wordt gekwalificeerd is dat van de 
Amencan Association for the Advancement of Science (AAAS). In tabel 3 is aangegeven welke 
tijdschriften populair zijn als bron van informatie.
 Onder de journalisten die de voorkeur geven aan popu lair‑wetenschappelijke tijdschriften zoals 
Scientific American vindt men (uiteraard) veel journalisten zonder een natuurwe tenschappelijke 
opleiding.

Regels voor fysici
Formele regels van onderzoeksinstellingen ten aanzien van externe communicatie  kunnen  een  
mogelijke communicatiebarrières tussen fysici en journalisten vormen. Ze kunnen contac ten tussen 
beiden belemmeren, bemoeilijken of anderszins frustreren. Van de universitaire fysici signaleert er 
slechts een ‑ ten onrechte ‑ het bestaan van dergelijke regels. maar ook volgens hem ontstaan er in 
de praktijk zelden problemen.
 TNO‑fysici noemen het bestaan van stringente regels. Contacten met journalisten moeten bij 
deze organisatie via de PR‑afdeling lopen en ze mogen alleen tot stand komen na over leg met het 
hoofd van de afdeling. Deze regels lijken de communicatie met de pers echter niet of nauwelijks  te  
be moeilijken.  Enkele TNO‑ers signaleren wel zelfcensuur bij onderzoekers omdat perscontacten te 
veel tijd kosten of omdat journalisten in een te vroeg stadium informatie komen vragen.

Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs - Artikelen – 3/6



Tabel 3. Regelmatig door journalisten geraadpleegde tijd schriften 

tijdschrift aantal maal genoemd hoge waardering

New Scientist 20 11

Science 15 7

Nature 15 6

Scientific American 13 3

CERN Courier 13

NTvN 9

Science News 5

Physics Today 4

Physics World 2

Ook de geraadpleegde fysici die werkzaam zijn in het bedrijfs leven noemen het bestaan van derge‑
lijke regels. Bij Philips moet alles via de Persdienst/afdeling  PR;  hij  Shell lopen alle perscontac‑
ten via de afdeling Public Affairs en de ECN‑ fysici ‘doen er goed aan plannen voor contacten  met  
journa listen  eerst  te bespreken met hun chef.’
 Ongeveer de helft van de respondenten signaleert boven dien gewoontes, afspraken en derge‑
lijke die van invloed kunnen zijn op de communicatie tussen fysici en journalisten. Slechts twee 
fysici (werkzaam in het bedrijfsleven) zijn van mening dat daardoor de contacten met de media 
inderdaad worden be moeilijkt.
 De meningen over wie het initiatief behoort te nemen tot het zoeken van contacten met de pers, 
lopen sterk uiteen. Tabel 4 laat zien dat de geraadpleegde fysici zeer verschillende ideeën hebben 
over wie op dit punt de verantwoordelijkheid heeft. Het totaal aantal antwoorden is groter dan het 
aantal respondenten omdat enkelen meerdere antwoorden gaven. De in tabel 4 gesignaleerde ver‑
schillen van mening vormen een pro bleem als men op elkaar gaat wachten.
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Tabel 4. Wie moet initiatief nemen tot contacten met de pers?

genoemd door fysici:

onderzoeker zelf 6

leiding van het onderzoek 5

directeur/bestuur 6

voorlichter/PR 16

anders (PR commissie) 1

En wie moet de selectie maken?

Onderzoeker zelf 11

leiding van het onderzoek 9

directie of bestuur 7

voorlichter 10

Contacten
Weinig fysici hebben klachten over de contacten met journalis ten. Velen hebben op dit punt juist 
goede ervaringen. De meesten zijn desondanks van mening dat het contact met journa listen verbe‑
terd kan worden. Ze kregen de mogelijkheid vier vormen te kiezen (tabel 5).
 De geraadpleegde fysici zoeken de mogelijkheden tot verbetering van de communicatie met de 
media kennelijk vooral hij zichzelf. Veel journalisten vinden ook dat fysici iets aan de verbetering 
van de contacten kunnen doen.

Tabel 5. Mogelijkheden voor verbetering van het contact met de media, aangegeven door fysici

aantal

fysici trainen in populair-wetenschappelijk schrijven 15

fysici trainen in omgaan met voorlichters en journalisten 13

journalisten tijdens hun opleiding beter voorbereiden op het
contact met natuurwetenschappers 

6

journalisten bijscholen via stages aan een onderzoeksinstituut 13
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Uitleggen
Problemen tussen fysici en journalisten kunnen ook ontstaan als fysici niet in staat zijn om hun 
onderzoek op een begrij pelijke wijze uit te leggen. We hebben daarom zowel de natuur kundigen als 
de journalisten gevraagd naar hun ervaringen op dit terrein.
 Bij de fysici namen we als uitgangspunt: als ze zelf op een begrijpelijke wijze over hun werk 
kunnen schrijven of vertellen, dan zijn ze waarschijnlijk ook in staat om een journalist uit te leggen 
waar ze mee bezig zijn.
 Bijna de helft van de geraadpleegde fysici schrijft wel eens over het eigen onderzoek in 
niet‑vakbladen. Doorgaans zijn dat periodieken zoals intermediair, Natuur & Techniek en Zenit. De 
reacties van collega’s op deze activiteiten zijn overigens wisselend; populariseren wordt niet door 
iedereen gewaardeerd.
 Bijna alle respondenten zeggen dat ze populair‑wetenschappe lijk schrijven moeilijk vinden; velen 
vinden het zelfs moei lijker dan het schrijven van een wetenschappelijke publicatie. Niemand  van  
de  ondervraagde fysici heeft ooit een cursus gevolgd op het terrein van populariseren. Enkelen  
vinden  dat  erg jammer; anderen menen dat ze zo’n training niet nodig hebben.

Uit de gesprekken met de journalisten blijkt een fiks verschil in opvattingen over het vermogen van 
fysici om hun werk uit te leggen. Een aantal journalisten is van mening dat fysici hun vak niet kun‑
nen uitleggen, anderen zijn daarover minder onte vreden. Enkele citaten:  ‘Fysici maken het vaak 
moeilijker dan het is. Chemici gaan eerder op de hurken om je iets uit te leggen. Ze hebben geleerd 
om te communiceren. Biologen kunnen dat nog beter; dat heeft misschien met hun vak te maken. 
Natuurkundigen moeten dat nog leren.’
 ‘Fysici kunnen best uitleggen, als je ze maar de goede vragen stelt. In negen van de tien geval‑
len gaat het goed, al kunnen fysici zich slecht verplaatsen in de gedachtewereld van een leek. In 
principe ga ik quasi incognito naar een interview. Pas als ik het gevoel krijg onderschat te worden, 
vertel ik dat ik fysicus ben’.
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