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Dutchh Synopsis1 

Chemischee stoffen worden door de overheid beoordeeld op hun 
milieurisico's.. Deze beoordelingen worden uitgevoerd voor stoffen de wereld 
inn worden gestuurd, maar ook als ze al langer worden geproduceerd. Dat geldt 
bijvoorbeeldd voor bestrijdingsmiddelen, waterlozingen, of industriële stoffen 
alss verfVerdunners of plastics. Voor deze drie groepen zijn al sinds de jaren 
zeventigg beoordelingsmechanismen ontwikkeld. Voor de implementatie 
daarvann zijn regels opgesteld, uitvoeringsinstanties ingericht, toxiciteits-
proevenn ontwikkeld, wetten gestemd, onderzoeks-instellingen uitgebouwd, 
internationalee afspraken gemaakt en weer verbroken, en zijn vooral veel 
deskundigenn ingehuurd. Samen vormen deze elementen uiterst complexe 
configuratiess die in hun samenhang beoordelingen produceren over de 
omvangg en aanvaardbaarheid van risico's van chemische stoffen voor het 
milieu.. Ik heb deze configuraties 'reguleringsregimes' genoemd. In de 
praktijkk zijn reguleringsregimes vrij helder af te bakenen via hun 
werkdomein,, dat doorgaans is vastgelegd in een wet of een taakverdeling 
tussenn ministeries - maar dat is niet het soort van afbakeningen waarover dit 
boekk gaat. 

Wiee reguleringsregimes vergelijkt (tussen landen of zelfs tussen 
werkdomeinenn in eenzelfde land), merkt al gauw dat er allerlei verschillen 
zijnn in de manier waarop risico's van chemische stoffen worden beoordeeld. 
Ondankss allerlei harmoniserings-initiatieven, worden er soms verschillende 
testss gebruikt. Verschillende soorten kennis worden wel of niet meegenomen 
inn de beoordelingsprocessen. Soms lijk t de beoordeling sterk geformaliseerd 
inn uiterst gedetailleerde protocollen en soms steunt ze bijna uitsluitend op het 
oordeell  van deskundigen binnen heel algemene kaderreguleringen. Deze 
verschillenn hangen samen met zeer uiteenlopende manieren om deskun-
digheidd en besluitvorming te integreren en zelfs met verschillende vormen 
vann deskundigheid die in de afwegingen worden meegenomen. In het 
proefschriftt wordt vergeleken hoe de taakverdeling tussen deskundigen en 
beleidsmakerss in deze reguleringsregimes was georganiseerd in de Verenigde 
Staten,, Engeland en Nederland tussen 1970 en 1995. Daarbij is met name 
gekekenn naar de manier waarop gevaren voor het non-humane milieu werden 
geëvalueerdd - en in die categorie hebben risico's voor organismen in zoet 
waterr in die tijd veruit de grootste aandacht gekregen. 

Voorr de deskundigheid over effecten van stoffen op planten en dieren 
hebbenn ecologen en milieutoxicologen gezorgd. Ook tussen deze beide 
onderzoeksveldenn is sprake van complexe taakverdelingen, die betrekking 

11 The closest thing to an English synopsis, is Chapter 8. 
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hebbenn op welke velden deskundigheid aanleveren voor milieuregulering. 
Ecologenn en milieutoxicologen verschilden vaak van mening over welke 
aanpakk de beste was voor het testen van effecten van verontreiniging op 
aquatischee organismen. Milieutoxicologen ontwikkelden tests met een 
individueell  organisme (te beginnen bij vissen die makkelijk in het 
laboratoriumm konden worden gekweekt, dus vaak kleine aquariumvissen), of 
mett populaties van eenzelfde soort (micro-organismen, zoals Daphnia magna, 
eenn watervlo). Bij deze zogenaamde * enkelsoorts-proeven' werden 
organismenn in water gebracht waarvan de samenstelling precies bekend was, 
inbegrepenn de concentratie van de te testen stof. Na een vooraf bepaalde 
tijdsduurr werd dan gekeken hoeveel procent van de organismen nog in leven 
warenn en daarvan werd statistisch afgeleid bij welke concentratie 50% van de 
organismenn zou overleven. Het belangrijkste effect van verontreiniging dat 
daarmeee werd getest, was dus individuele mortaliteit: de mate waarin de 
fysiologiee van een organisme van een bepaalde soort blootstelling aan een 
specifiekee stof kon overleven. 

Ecologen,, daarentegen, hadden grote bezwaren tegen deze aanpak en 
warenn doorgaans voorstanders van 'meersoorts-proeven', waarbij verschil-
lendee soorten in een aquarium of proefvijver aanwezig waren. Zij betoogden 
datt het reductionisme van het individuele organisme geen goed beeld zou 
gevenn van de eigenlijke effecten in het milieu. Zo zou het kunnen voorkomen 
datt een organisme wel zou overleven, maar zoveel trager zou zijn geworden 
datt het een te makkelijke prooi zou vormen voor andere organismen. 
Verhoudingenn tussen soorten zouden daarmee verstoord kunnen raken. Met 
anderee woorden: zelfs als er geen of maar weinig mortaliteit werd vastgesteld, 
zoudenn er toch allerlei andere nadelige effecten kunnen optreden op 
ecologischh niveau. Milieutoxicologen brachten daar tegen in dat meersoorts-
proevenn erg duur waren en dat ze niet de heldere en eenduidige indicator 
opleverdenn die enkelsoorts-proeven met hun mortaliteit wel opleverden. 
Bovendien,, zo stelden ze, was het beoordelen van chemische stoffen geen 
kwestiee van voorspelling, maar wel van bescherming. Door middel van 
aanzienlijkee veiligheidsmarges, die onzekere extrapolaties naar conditities in 
hett veld moesten compenseren, zouden enkelsoorts-proeven wel degelijk 
voldoendee indicaties kunnen opleveren - indicaties die bovendien ook nog 
eenss betaal-baar relatief eenduidig waren. 

Bijj  gedetailleerde vergelijking van de ontwikkeling van verschillende 
regulerendee regimes over meer dan twee decennia, komen allerlei 
bijzonderhedenn van deze arguementen (en ook van de verhouding tussen deze 
tweee vakgebieden) aan het licht. Zo waren bijvoorbeeld enkelsoorts-proeven 
mett wat grotere vissen en over wat langere duur, zogenaamde chronische 
proeven,, aanvankelijk bijna even duur als eenvoudige meersoorts-proeven. 
Doorr jarenlange ontwikkeling en investering, werden deze chronische 
proevenn steeds korter, minder arbeidsintensief, en daardoor ook steeds 
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goedkoper.. De standaardisering van enkelsoorts-proeven maakte dat ze 
uiteindelijkk door lager geschoold personeel konden worden uitgevoerd. 
Anderzijdss werden er ook meersoortsproeven ontwikkeld die op betrekkelijk 
eenduidigg gedefinieerde effecten testten, op betrekkelijk gestandaardiseerde 
manier.. Tegen de tijd dat deze tests werden ontwikkeld, hadden enkelsoorts-
proevenn echter al een grote voorsprong, zowel in ontwikkeling als in 
verspreiding. . 

Bovendienn waren er merkwaardige verschillen tussen regulerings-
regimess met betrekking tot de aanvaardbaarheid van resultaten van 
meersoorts-proeven.. Zo bleken uiterst gestandaardiseerde enkelsoorts-
proevenn bij uitstek goed te functioneren in reguleringsregimes die een strak 
onderscheidd maakten tussen de wetenschappelijke en beleidsmatige onder-
delenn van het beoordelingsproces en daarbij zeer geformaliseerde procedures 
gebruiktenn voor de beoordeling van milieu-effecten. Deze regimes waren 
typischh voor de Verenigde Staten. In reguleringsregimes die meer steunden op 
hett oordeel van deskundigen, doorgaans met een belangrijker aandeel voor 
informeell  overleg met de aanvragers van een toelating, werden daarentegen 
resultatenn van meersoorts-proeven makkelijker meegenomen in de beoor-
deling.. In sommige gevallen ging het daarbij zelfs om resultaten van 
meersoorts-proevenn die in de Verenigde Staten als onbruikbaar voor het 
beoordelingsprocess van de hand waren gedaan. 

Omm de processen van standaardisering van toxiciteitsproeven te 
beschrijven,, heb ik in hoofdstuk 5 voorgesteld om na te gaan hoe mensen, 
dingenn en teksten werden ingezet. Eén van de effecten die beoordelaars 
wildenn bereiken met standaardisering, was dat proeven in verschillende 
laboratoriaa dezelfde resultaten zullen opleveren. Ze willen de betrouw-
baarheidd van proeven garanderen. Omdat te bereiken konden ze beroep doen 
opp mensen, bijvoorbeeld op competente onderzoekers. Ze konden echter ook 
beroepp doen op uiterst gedetailleerd protocollen voor deze experimenten; 
receptenn die soms zo gedetailleerd waren, dat ze op kookboeken gingen 
lijken.. Of ze konden beroep doen op de betrouwbaarheid van voorspelbare 
dingen,, zoals standaard apparatuur voor het bouwen van aquaria of zelfs 
commercieell  gebotteld mineraalwater. Daarmee zien we meteen ook de 
terugkoppelingg die zo typisch is in standaardisering: standaarden bouwen 
weerr verder op andere standaarden. Bovendien werden allerlei instrumenten 
ontwikkeldd om te controleren of standaarden wel werden opgevolgd. Ook 
daarinn zien we hoe mensen, teksten, en objecten in wisselende dosering 
werdenn ingezet om standaarden te garanderen. Ik heb dat laten zien aan de 
handd van de ontwikkeling van enkele Amerikaanse enkelsoorts-proeven, in 
contrastt met enkele meersoorts-proeven. Daarmee valt te analyseren hoe 
belangrijkk gestandaardiseerd kennis is in reguleringsregimes waar altijd de 
mogelijkheidd bestaat dat een beoordeling nog eens tegen het licht wordt 
gehoudenn in een rechtbank, waar expertise en tegen-expertise tegen elkaar 
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kunnenn worden uitgespeeld. Het gebruik van standaard tests, waarover  lang 
enn zeer  uitgebreid is overlegd, maakt dan voor  alle partijen het proces meer 
voorspelbaar. . 

Verschillendee structuren in de reguleringsregimes hadden daarmee 
gevolgenn voor  het soort van kennis dat in de beoordeling kon worden 
meegenomen,, maar  daarmee ook voor  de ontwikkelingskansen voor  weten-
schappelijkee velden. In de Verenigde Staten waren instanties die betrokken 
warenn bij  de beoordelingsprocedures, zoals het milieu-agentschap of de 
industrie,, veruit de grootste financiers van onderzoek in dit domein. In 
Nederland,, daarentegen, waren er  ook sterke initiatieven om vanuit het 
wetenschapsbeleidd kennis te ontwikkelen voor  milieu-evaluatie, bijvoorbeeld 
inn de vorm van interdepartementale initiatieven. In de betrokken overleg-
organenn waren ecologen doorgaans goed vertegenwoordigd. Niet alleen was 
daarmeee de druk vanuit de beoordelingsprocedures om het traject van uiterst 
gestandaardiseerdee enkelsoorts-proeven te werken kleiner  (zij  het lang niet 
altijd!) ,, maar  bovendien waren er  daarnaast ook andere kanalen om 
ecologischh onderzoek naar  verontreiniging te blijven ontwikkelen tot 
praktischh bruikbar e deskundigheid. De verschillende kansen om te 
participerenn in reguleringsregimes creërden dus ook selectief kansen voor  de 
ontwikkelingg van ecologisch en milieutoxicologisch onderzoek, kansen die 
aanzienlijkk  varieerden tussen landen en zelfs tussen reguleringsregimes 
binnenn landen. 

Dezee selectieve kansen zijn mooi weer  te geven aan de hand van de 
discussiess tussen ecologen en milieutoxicologen over  'ecotoxicologie'. Vanaf 
dee vroege jaren tachtig grepen ecologen het neologisme aan om te pleiten 
voorr  een sterkere integratie tussen ecologie en milieutoxicologie. Beide 
veldenn zouden moeten samengaan in één onderzoeksgebied. Aan de hand van 
dee ontgoocheling in de Verenigde Staten, het wat grotere succes in Engeland, 
enn het courante gebruik van de term in Nederland, valt te illustreren hoe 
kansenn voor  kennisontwikkeling en interdisciplinaritei t voor  ecologen en 
milieutoxicologenn (ik noem ze makkelijkheidshalve samen eco/toxicologen) 
verschildenn tussen deze landen. Dat valt overigens ook terug te vinden in de 
manierr  waarop opleidingen werden gestructureerd (zie hoofdstuk 4). 

Dee historische taakverdelingen in de eco/toxicologie zijn echter  niet 
uitsluitendd te reduceren tot de kansen die werden geboden door  de structuur 
vann reguleringsregimes. Eco/toxicologen waren immers ook de deskundigen 
diee problemen van verontreiniging signaleerden en in de jaren zestig en 
zeventigg op de politieke agenda wisten te krijgen. Ze hebben dan ook zelf mee 
vormm gegeven aan de reguleringsregimes, zij  het niet steeds vanuit dezelfde 
positiee en met hetzelfde enthousiasme. Om dat te reconstrueren, heb ik de 
verschillendee ontwikkeling van ecologie en milieutoxicologie in de drie 
landenn beschreven. Daaruit blijk t dat ecologen oorspronkelijk eigenlijk een 
groterr  aandeel hadden in het onderzoeken van milieu-effecten van 
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verontreinigingg en dat zelfs het locaal soms scherpe onderscheid tussen 
milieutoxicologiee en ecologie pas later tot stand is gekomen. Milieu-
toxicologiee heeft zich voornamelijk ontwikkeld in de schaduw van 
reguleringsregimes,, vooral in de jaren zeventig, toen ecologen net al een 
betrekkelijkk vaste positie aan universiteiten hadden weten te bemachtigen. 
Ookk hier zien we weer een afwijkend patroon in Nederland, omdat hier een 
grotee groep zelfs academische ecologen nadrukkelijker bij delen van de 
milieu-beoordelingg betrokken is gebleven. 

Opvallendd aan Engeland was dat er, gedurende de periode die ik heb 
onderzocht,, een sterke scheiding was tussen de deskundigen die betrokken 
warenwaren in reguleringsregimes en universiteiten. Pas vanaf het begin van de 
jarenn negentig raken universitaire onderzoekers wat meer betrokken bij 
regulerinsregimess voor milieurisico's van stoffen. Voor die tijd, steunden de 
beoordelingsinstantiess heel sterk op deskundigheid uit eigen onderzoeks-
instellingen.. Van de deskundigen die aan deze instellingen verbonden waren, 
konn worden geëist dat ze zich aan de hoge mate van geheimhouding hielden 
enn zich sterk identificeerden met de relatief gesloten elite van de 
reguleringsregimes.. Dit patroon kan worden getypeerd als dat van een 
hofhouding,, sterk steunend op persoonlijk vertrouwen en een gedeelde 

cultuur. . 
Inn de beoordelingsregimes die ik heb onderzocht zijn dus complexe 

taakverdelingenn aanwezig. In grote lijnen hebben die te maken met enerzijds 
verhoudingenn tussen beleidsmakers en deskundigen en anderzijds met 
verhoudingenn tussen verschillende groepen deskundigen. Rondom deze 
taakverdelingenn is heel wat activiteit op te merken: actoren proberen 
onderscheidenn aan te brengen of juist weg te werken; proberen 
samenwerkingenn tot stand te brengen ofte doorbreken, of anders in te vullen. 
Dezee activiteit noemen we grenzenwerk. Niet alleen mensen spelen hierin een 
rol.. Ook teksten en objecten worden daarbij ingezet. Taakverdelingen kunnen 
bovendienn worden vastgelegd in sociale patronen, in objecten, of in teksten. 
Zoo impliceren computermodellen, toxiciteitsproeven, of beoordelings-
protocollenn verdelingen van wat als beleidskwestie en wat als deskundigen-
kwestiee dient te gelden. Wanneer taakverdelingen routinematig worden, 
kunnenn ze zelfs institutionele vormen aannemen. We kunnen dan van 
'grenzen'' spreken, eerder dan van 'grenzenwerk'. In de wereld van 
reguleringsregimess worden teksten, mensen en dingen in complexe 
configuratiess ingezet om grenzen te onderhandelen en vast te leggen. 

Dezee benadering van grenzen is verder ontwikkeld in hoofdstuk 3, met 
namee in confrontatie met twee grote tradities in het wetenschaps- en techniek 
onderzoek,, die tegenstrijdige modellen hanteren ten aanzien van dit soort 
grenzen.. De eerste heb ik het kooi-model genoemd, een model dat vooral is 
terugg te vinden in de functionalistische wetenschapssociologie, zoals bij 
Mertonn of Luhmann. Deze benadering zoekt eerst een essentieel criterium om 
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aa priori te bepalen welke activiteit als wetenschap en welke als politiek kan 
wordenn aangemerkt, om vervolgens te analyseren wat er zich binnen de zo 
afgebakendee domeinen afspeelt (of hooguit hoe deze domeinen zich tot elkaar 
verhouden).. In het model van de naadloze netwerken, dat vooral is ontwikkeld 
inn reactie op de kooi-modellen, wordt elke vorm van essentieel onderscheid 
tussenn wetenschap en politiek over boord gezet. Deze traditie, in haar meest 
scherpee formulering het best terug te vinden in de actor-netwerk theorie, 
weigertt om vooraf analytische grenzen te trekken en wil juist vooral laten zien 
hoee wetenschap en politiek onontwarbaar met elkaar zijn verweven. 

Beidee tradities hebben grote moeite om de complexe taakverdelingen 
diee ik heb laten zien, te beschrijven. Ze hebben de neiging om ofwel de 
onderhandelingenn van het grenzenwerk weg te analyseren, door onderschei-
denn als tussen wetenschap en politiek aan te brengen die in de praktijk maar 
zeerr ten dele worden gehanteerd; of om deze onderhandelingen van de hand te 
doenn als een triviale onderneming, die onderscheiden probeert aan te brengen 
waarr die er eigenlijk niet zijn. Daarmee hebben beide tradities ook 
tekortkomingenn om zich tot de praktijk van het organiseren van 
deskundigheidd voor beleidsprocessen te verhouden en om verschillende 
vormenn van taakverdeling tegen elkaar af te wegen. Ik heb betoogd dat het 
wetenschaps-- en techniekonderzoek daartoe wel in staat kan zijn, als het de 
tegenstellingg tussen beide modellen weet te overwinnen. Naar mijn mening is 
hett mogelijk om grenzen ernstig te nemen en om taakverdelingen empirisch te 
onderzoeken,, zonder daarmee in essentialistische criteria te vervallen, over 
watt wel en niet als een wetenschappelijke kwestie kan worden beschouwd. 
Datt impliceert echter ook dat wetenschaps- en techniekonderzoek meer oog 
moett krijgen voor politieke theorie en niet langer participatie-democratie als 
stoplapp kan blijven gebruiken voor alle complexe kwesties rond 
taakverdelingenn tussen deskundigen en niet-deskundigen - een punt dat is 
uitgewerktt in de epiloog. 

Dee analyse van grenzen in regulerende regimes vanuit het oogpunt van 
wetenschaps-- en techniekonderzoek draagt anderzijds ook waardevolle 
inzichtenn bij aan de vergelijkende studie van (milieu)regulering. Het 
onderzoekk vanuit bestuurskundige hoek dat daarnaar is gedaan, heeft voor de 
wetenschaps-- en techniekonderzoeker vaak te weinig aandacht voor de rol die 
deskundigenn spelen in regulering, zowel in de constructie als de uitvoering 
ervan.. Aan de hand van vier criteria die reguleringsregimes kenmerken, heb ik 
geprobeerdd om te laten zien dat het expliciet opnemen van deskundigheid in 
vergelijkingenn scherpere inzichten kan opleveren. Deze criteria zijn: de mate 
vann institutionalisering van collectieve taken, de aard van de relatie tussen de 
staatt en maatschappelijke actoren, de (aard van) de betrokkenheid van 
juridischee instituties in regulering, en de aard van de taakverdeling tussen 
deskundigenn en beleidsmakers. Wat dan opvalt is dat de zogenaamde 
'nationalee stijlen van regulering' lang niet altijd even sterk terug te vinden 
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zijnn in alle reguleringsregimes van een land. Bovendien kunnen er  zelfs sterke 
overeenkomstenn zijn tussen regimes in verschillende landen, waar  we 
eigenlijkk  grote verschillen hadden verwacht. In hoofdstuk 8 probeer  ik dat 
verschijnsell  theoretisch te duiden door  middel van 'policy windows' en 
processenn van institutioneel isomorfisme, zonder  daarmee empirisch 
aanwijsbaree nationale patronen geheel van tafel te vegen. 




