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Ingenieurs zijn mannen 
van weinig woorden 
Kunstenaars en politici zijn 
geliefde onderwerpen van bi
ografen. Vuistdikke levens
verhalen van ingenieurs zijn 
een stuk schaarser. Een re
centelijk verschenen bundel 
verkent het braakliggend ter
rein en toont aan dat de ge
schiedenissen op vele manie
ren verteld kunnen worden. 

H istorici die orakelen over de 
toekomst. Daar past altijd 
enige scepsis. In zijn essay 

'In de schaduwen van morgen' uit 
1935 toonde Johan Huizinga zich 
van zijn pessimistische kant. Tech
nische ontwikkeling wordt niet 
door hogere beginselen gestuurd, 
constateerde hij somber, maar uit
sluitend door het streven naar 
macht en winst. 

Huizinga stond beslist niet alleen 
in zijn wantrouwen tegenover de 
ingenieurskaste. Meer intellectue
len huiverden bij de gedachte van 
een vrijwel volledig geautomati
seerde toekomst waarin consumen
tisme en hedonisme de boventoon 
voerden. 

De publieke opinie was positiever. 
Zeker in de tijd van de wederop
bouw, toen ingenieurs het gedeukte 
Nederland in rap tempo een nieuw " 
en modern smoel gaven, liet het 
volk zijn waardering blijken. In een 
enquête in 1958 zeiden jongeren 
dat ze trots waren op het konings
huis en de sociale voorzieningen 
van hun land, maar vooral op grote 
projecten als de Deltawerken, de 
snelwegen en het technisch kun
nen in het algemeen. Het vooruit
gangsgeloof zat bij de meeste men
sen stevig tussen de oren. 

Ongeveer een decennium later 
was dat veranderd. Halverwege de 

jaren zestig kantelde de tijdgeest. 
Het grenzeloze, bijna naïeve opti
misme over wat nog komen ging 
paste niet bij de maatschappijkriti
sche houding die nu in zwang was. 
Ingenieurs golden niet langer als 
toekomsttovenaars, maar als 'auto
ritaire specialisten, asfaltboeren, 
milieuvervuilers en landschapsver
nietigers'. 

De Britse fysicus en schrijver C.P. 
Snow wees in 1959 tijdens zijn le
zing 'The two cultures' in Cambrid-
ge al op de waterscheiding tussen 
alfa's en bèta's. Die komt ook tot ui
ting in een verschil in waardering. 
Een geringe belezenheid pleit niet 
voor een mens. Met een atechni-
sche houding kan soms zelfs goede 
sier gemaakt worden. 

Willem Kolff was 
meteen gaan 
experimenteren 
met mensen 
Het Biografie Instituut van de Rijks
universiteit Groningen hield in mei 
vorig jaar een congres over de ogen
schijnlijk geringe belangstelling 
van biografen voor de personen die 
met hun technisch vernuft voor een 
belangrijk deel verantwoordelijk 
zijn voor welzijn en welvaart van de 
moderne mens. In de onlangs ver
schenen bundel staan de bijdragen 
van toen, over Snow en zijn 'The 
two cultures' en over de typisch Ne
derlandse waterstaatingenieurs. 
Maar ook enkele nieuwe stukken 
van onder anderen de altijd lezens
waardige architectuur- en steden-
bouwhistoricus Auke van der 
Woud. Er worden vraagtekens gezet 
bij de vermeende achterblijvende 

interesse. In biografische woorden
boeken zijn ingenieurs bijvoor
beeld heel aardig vertegenwoor
digd. 

Dat aan hun levens wat minder 
vaak een afzonderlijke, dikke pil 
wordt gewijd, heeft zo zijn redenen. 
Techneuten zijn dikwijls mannen 
van weinig woorden. En als dat al 
niet zo is, dan hebben ze op zijn 
minst dat imago. De populaire cul
tuur koestert het archetype van de 
wezensvreemde, incommunicatie-
ve nerd. Onderzoeken die wijzen op 
verhoogd autisme in streken met 
een verhoogde ingenieursdichtheid 
versterken dat beeld. Ingenieurs 
zijn ook nog eens sterk gericht op 
de toekomst. Geschiedschrijving 
kan niet rekenen op al te veel aan
dacht van henzelf. Als ze al wat op
schrijven, dan gaat dat in de regel 
niet over hun persoonlijke weder
waardigheden, maar over het ver
loop van h u n onderzoeken. Die 
werden in de laatste halve eeuw 
meer nog dan daarvoor groepspro
cessen. Geniale individuen zijn deel 
geworden van teams. Technologi
sche hoogstandjes kennen tegen
woordig vele vaders. 

De bundel onder redactie van 
Hans Renders, directeur van het Bi
ografie Instituut, is niet per se een 
pleidooi voor meer 'klassieke' bio
grafieën van ingenieurs. Het aanste
kelijke tableau de la troupe dat Joep 
Huiskamp en Hans Schippers tonen 
in hun bijdrage 'Ingenieurs in Com-
panytown Eindhoven' smaakt wel 
naar meer. Is zo'n groepsportret 
niet een uitstekende vorm om bio-
grafêrend bezig te zijn met de we
reld van de techniek? Ook het be
schrijven van de jacht naar een 
doorbraak op verschillende plaat
sen leidt tot schitterende inkijkjes 
en spannend leesvoer. 

De introductie van de kunstnier is 
zo'n verhaal. De Nederlander Wil
lem Kolff promoveerde in 1946 op 
onderzoek naar die nieuwigheid. 
Hij bleef de concurrentie daarmee 
maar net voor. Ook op twee andere 
plaatsen in de wereld, Zweden en 
Canada, waren wetenschappers be
zig met dialyse-experimenten, zon
der dat de drie het van elkaar wis
ten. Kolff zou zijn kleine voor
sprong later verklaren uit de Duitse 
bezetting. Door de omstandigheden 
gedwongen was hij meteen gaan ex
perimenteren met mensen, terwijl 
de anderen eerst proeven met die
ren deden. 

Het zoeken naar nieuwe, afwij
kende vormen is in kringen van bio
grafen een veelbesproken onder
werp. Vaak hebben die pleidooien 
voor het andere levensverhaal wat 
krampachtigs. Geschraagd door 
goed bronnenmateriaal en in han
den van een goed verteller hoeft 
met een van geboorte-tot-dood-op-
bouw niets mis te zijn. Techneuten 
lenen zich niet in alle gevallen als 
onderwerp voor zo'n standaardaan
pak. Juist hun biografen kunnen 
uitgroeien tot de ingenieurs van het 
biografiegenre. 
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Ingenieur Cornelis Lely (tweede van rechts) bezoekt met Kamerleden zijn 
Zuiderzeewerken in 1923. FOTO UIT BESPROKEN BOEK 


