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Henk Eijssens ed., 'Hoe zal het met mij afloopen'. 
Het studentendagboek iSjji-18}^ van Jan Bastiaan 
Molewater. Egodocumenten 17 (Hilversum: Ver
loren 1999) 112 pp. ill., ISBN 90-6550-164-9 
W. van den Broeke en P. van Hees ed., Studenten en 
nationaal gevoel in Nederland. Einde achttiende eeuw 
tot en met de twintigste eeuw. Utrechtse Historische 
Cahiers 19 (1998) 3; 75 pp., ISBN 90-72131-38-X 

Dat het beeld van het negentiende en vroeg twin-
tigste-eeuwse studentenleven als een onmaat
schappelijke, in zichzelf gekeerde en op vermaak 
gerichte wereld veel te simpel is, tonen beide hier 
te bespreken uitgaven elk op him eigen wijze aan. 
Het studentendagbock van J.B. Molewater is één 
van de egodocumenten uit de door R. L^ekker en 
G.J. Johannes geredigeerde serie van uitgeverij 
Verloren, waarin eerder al het studentendagbock 
van Jacob David Mees van 1872-1874 verscheen. De 
aflevering van de Utrechtse Historische Cahiers is 
de neerslag van een Utrechts symposium van 1997 
over het thema 'studenten en nationaal gevoel'. 

Het dagboek van Molewater is om vele redenen 
interessant. Molewater was een prominente Leidse 
student in de medicijnen uit de kring van Beets en 
Klikspaan; hij nam deel aan de Rederijkerskamer 
voor Uiterlijke Welsprekendheid en was één der op
richters van het Leidsch Studentencorps in 1839. 
Naderhand werd hij directeur van het Rotterdamse 
Coolsingelziekenhuis (Van Lieburg beschrijft zijn 
betekenis in dat verband uitvoerig) en richtte hij 
met onder.meer zijn studievrienden ).P. Heije en 
G. Voorhelm Schneevogt de NMG op. We leren 
Molewater in zijn dagboek kennen als een hoog
gestemd idealist die het goede, het ware en het 
schone vereert, zijn vrienden en kennissen op dit 
zedelijkheidsideaal afrekent en zijn studietijd 
vooral opvat als een tijd waarin hij zichzelf tot een 
waardig lid van de maatschappij moet vormen. 
Hij betoont zich daarin een Bildungsbürger in 
Nederlandse stijl - De Socratische School van Van 
Heusde bevalt hem zeer goed. Maar tegelijkertijd 
is hij een wat sombere, hypochondrische jonge
ling met een romantisch gebrek aan zelfdiscipline 
en neiging tot lethargie. Deze karaktereigenschap
pen botsen uiteraard met zijn hooggestemde vor
mingsidealen en dat is de reden waarom Molewater 
een dagboek gaat bijhouden waarin hij zijn activi
teiten en zijn gedachten boekstaaft. Als een goed 
burger wil hij er rekenschap in afleggen van zijn 

daden en het dagboek is mijns inziens dan ook 
exemplarisch voor een typisch burgerlijke studen-
tencultuur, die zich aan het vormen was. 

In dat kader past ook zijn worsteling met sek
sualiteit, waar hij openhartig over schrijft. Het is 
hem duidelijk dat kuisheid een te hoog gegrepen 
ideaal is, maar de straatamourettes die de student 
zich 'op de baan' tracht te verwerven bevredigen 
hem ook niet. Anderzijds kan hij ook maar moeilijk 
afscheid nemen van zijn liefje waar hij tenminste 
twee jaar mee omgaat. 'Was ik maar geëngageerd', 
verzucht hij ergens. De gevolgen van de omgang 
met straatliefjes bleven Molewater niet bespaard 
en eenmaal moet hij een mercuriumkuur doen 
met alle nare bijwerkingen van dien. Uit zijn angst 
voor geslachtsziekte komt echter het meest inte
ressante aspect van het dagboek naar voren: de 
student in de medicijnen heeft geen enkel ver
trouwen in de artsenstand! Als hij weer een blaasje 
in zijn mond heeft en zijn arts aan geslachtsziekte 
denkt besluit hij de arts niet meer te raadplegen 
totdat hij zelf zekerheid heeft over zijn kwaal. 
Elders schrijft hij: "t Is een raar volk, die practici, 
en als ik ze hier naga zijn ze nog even geschikt om 
te satiriseren als ten tijde van Molière' (47). 

Molewaters dagboek laat goed zien hoe het uit 
zijn studententijd daterende wantrouwen tegen 
artsen en met name hun onvermogen iets aan 
syfilis te doen mede ten grondslag lag aan de her-
vormingsdrang van zijn generatie. De kritiek in 
dit studentendagbock gaat naadloos over in de 
kritiek die zijn vriend Heije in zijn diverse tijd
schriften naar voren brengt (zie E.S. Houwaart, 
De hygi<:nisten, 74). Men kan nog een stapje verder 
gaan: het was vooral via de staat dat de generatie 
Molewater-Heije-Voorhclm Schneevogt zijn doel 
zou trachten te bereiken. Dat paste goed in het 
idealistische klimaat van hun studententijd; zij 
zagen immers de staat als hoogste zedelijke 
instantie (Houwaart, ibid., 76). Zo toont dit dag
boek dat de wortels van de geestelijke en beroeps
matige creativiteit van deze generatie ten minste 
deels in hun studententijd gezocht moet worden. 

Tenslotte moet iets gezegd worden over Mole
waters attitude ten aanzien van zijn studie. Het is 
duidelijk dat hij problemen had met zelfdiscipline 
- daarom hield hij zijn dagboek bij. En niet voor 
niets studeerde hij tien jaar. Toch was hij wel 
degelijk een serieuze student, die zich wilde be
kwamen voor zijn latere professie, Hij toont zich 
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een onderzoeker en een zelfstandige geest die zelf 
naar studieboeken op zoek gaat als de voorge
schreven boeken hem niet bevallen. Daarnaast 
ontwikkelde hij zich breed in de literatuur - voor
al Goethe - en was hij sociaal en organisatorisch 
erg actief, wat hem als directeur van het Cool
singelziekenhuis weer zeer te stade kwam. Wie 
hem bezig ziet via zijn dagboek heeft geen reden 
minachtend te doen over de negentiende-eeuwse 
studenten en de negentiende-eeuwse universiteiten. 

Van geheel andere aard is de Utrechtse publica
tie. Toch laat ook die zien dat de klassieke studen
tencultuur helemaal zo onmaatschappelijk niet 
was als wel verondersteld wordt. Uitgangspunt 
van het boek zijn een aantal momenten uit de 
Nederlandse geschiedenis waarin het Nederlandse 
nationale gevoel op min of meer dramatische 
wijze naar buiten kwam en waarin Utrechtse 
studenten een duidelijk aanwijsbare rol gespeeld 
hebben: de Patriottenbeweging tussen 1780 en 
1785; de Afscheiding van België in 1830/31; de Boe
renoorlog; de Groot-Nederlandse Beweging; de 
rol van het Utrechts Kindercomité in de Tweede 
Wereldoorlog en de Studentenbeweging van de 
jaren zestig (hoewel Righart meteen duidelijk 
maakt dat daar nu juist nationaal gevoel in het 
geheel geen rol speelde; hij richt zich daarentegen 
op de nationale context van de diverse studenten
bewegingen). De artikelen zijn allemaal informa
tief en helder geschreven, en bieden vooral een 
goed en beknopt overzicht voor wie deze thema's 
verder uit zou willen werken. De redactie stelt in 
haar inleiding dat uit deze casestudies geen een-
heidsbeeld over het nationaal gevoel bij studenten 
naar voren komt. Om dat te bewerkstelligen zou 
men mijns inziens twee nogal ingewikkelde din
gen moeten doen, die buiten het bestek van het 
symposium vielen: allereerst zou het studenten-
nationalisme sterker in de specifieke studenten
cultuur moeten worden ingebed en daarnaast zou 
men meer inzicht in het nationale gevoel van de 
Nederlandse studenten buiten deze nationale 
hoogtijmomenten moeten krijgen. 

Probleem daarbij is de glibberigheid der catego
rieën: er loopt een glijdende .schaal van nationaal 
burgerschap naar nationalistisch chauvinisme die 
goed doordacht zou moeten worden. Omdat het 
artikel van Santegoets over de rol van de studen-
tenvrijwilligers bij de Belgische opstand het mees
te aanknopingpunten voor deze thema's biedt en 
qua periode aansluit bij Molewaters studententijd 
zal ik daar wat verder op ingaan zonder de overige 
artikelen ook maar in het minst te kort te willen 
doen. De specificiteit van de studentencultuur 
komt in dit artikel goed naar voren in de interes

sante en verrassende vergelijking tussen de mili
taire en corporale ontgroening. Beiden zijn op te 
vatten als een rite de passage met de bijbehorende 
kenmerken separatie, transitie en incorporatie. De 
vraag is echter: incorporatie waarin? Santegoets 
stelt dat het in beide gevallen om integratie in de 
volwassenenwereld gaat. Voor de studentenont-
groening is dat zeker niet het geval. De studenten
wereld was in de negentiende eeuw in het geheel 
geen volwassen wereld, maar een specifieke jeugd-
fase, die op de volwassenheid voorbereidde. Mole
water brengt dat jeugdbesef onder woorden als hij 
stelt dat de student vooral niet al te zelfstandig 
moet willen zijn (66). Voor de militaire ontgroe
ning lijkt zijn stelling ook problematisch. Ver
ruilden de studenten in wezen niet het ene buiten 
de reguliere maatschappij staande instituut voor 
het andere? Als Santegoets stelt dat de vrijwilligers 
zich een groter respect hadden verworven en een 
grotere belangstelling voor onderwijs en onder
zoek hadden verkregen - volwassener geworden 
waren kortom - dan .staat dat op gespannen voet 
met de ervaring van de Groningse vrijwilligers, 
die vrijwel onhandelbaar terugkwamen, zozeer 
dat de academische senaat een verbod op studen
tenverenigingen moest overwegen. Mijn op de 
Groninger studenten gebaseerde these zou een 
andere zijn: het waren de studentencorpora die de 
student tot burger vormden en nationaal gevoel 
bijbrachten; het militaire avontuur leidde naast 
veel nationale retoriek eerder tot een soort regres
sie. .Maar misschien was dat in Utrecht wel anders. 

In ieder geval wordt uit beide publicaties duide
lijk dat de studentencultuur zowel direct als indi
rect sterk met de maatschappij verweven was en 
dat juist die verwevenheid de studentencultuur tot 
een interessant studieobject maakt. 

P.A.J. Caljé 

[Charles Darwin,] De autobiografie van Charles 
Darwin i8o()-!flS2. De oorspronkelijke versie. Ver
taald door Fieke Lakmaker (Amsterdam: Uit
geverij Nieuwezijds 2000) 158 pp., ill., ƒ39,90, 
ISBN 90 5712080 1. 

Darwins autobiografie is net zo goed een klassie
ker als zijn hoofdwerk. In de Origin of species legt 
hij uit hoe de ontwikkeling van het aardse leven is 
verlopen; in zijn autobiografie doet hij hetzelfde 
voor zijn eigen leven. En in beide gevallen met 
zeldzaam succes. Hebben we immers dankzij de 
autobiografie niet bijna allemaal hetzelfde beeld 
van de 'kluizenaar van Down', om maar meteen 
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één van de clichés aan te halen? De mens Darwin 
is baardig aardig, bescheiden, en aandoenlijk in 
zijn permanent ziek-zwak-misselijke staat. De 
wetenschapper Darwin is een icoon van Baconi-
aans empirisme: wetenschap is waarnemen, je niet 
laten leiden door vooropgezette ideeën, geduld 
betrachten met generaliseren, je hypothesen laten 
sneuvelen als de waarnemingen ze niet steunen. 
Tegelijkertijd identificeren we Darwin met het 
romantische ideaalbeeld van de wetenschapper: 
niet geïnteresseerd in aardse verlokkingen, status 
of roem, maar eenzaam en monomaan op zoek 
naar de waarheid. 

Het is verbluffend hoe goed Darwin er met zijn 
op het eerste gezicht ongecompliceerde autobio
grafie in is geslaagd de beeldvorming rond zijn 
persoon te regisseren. Voor de goede orde: ik twij
fel er niet aan dat Darwin een vriendelijke man is 
geweest. En dat zijn Jaits et gestes voorzien in een 
behoefte aan heldenverering valt hem niet aan te 
rekenen. Maar hoewel iedereen op zijn klompen 
aanvoelt dat dit niet het hele verhaal kan zijn, bre
ken resultaten van wetenschapshistorisch onder
zoek die andere aspecten belichten maar moeilijk 
door het gevestigde beeld heen. Het lijkt wel alsof 
men zich speciaal in Darwins geval zijn held niet 
wil laten ontnemen. Newton mag een neuroot zijn 
geweest en Einstein een narcist, Darwin moet een 
inneinende opa blijven. Darwin de ambitieuze 
carrièreplanner, de behendige netwerker, de uitge
kookte kapitaalbeheerder, zij blijven buiten beeld. 
Zelfs het vele malen - ook in deze vertaling - aan
gehaalde krabbeltje waarin Darwin, delibererend 
over het huwelijk, het gezelschap van een vrouw 
afweegt tegen dat van een hond, kan daar niets 
aan veranderen - dat is komisch. 

Natuurlijk is het goed mogelijk dat wat Darwin 
optekende (en wegliet) volkomen spoorde met 
zijn zelfbeeld. Immers, er bestaat niet zoiets als 'de 
waarheid' omtrent een persoon, of een 'definitie
ve' biografie. Als historisch document wordt de 
autobiografie hier alleen maar interessanter door. 
Ze maakt duidelijk hoe een van de meest pro
minente geleerden van de negentiende eeuw als 
mens en wetenschapper gezien wenste te worden 
en vertelt daarmee evenveel over Darwin zelf als 
over zijn tijd. 

Voor wie hier allemaal geen boodschap aan 
heeft is de autobiografie niet minder interessant. 
De Origin of species lezen blijft voor velen een 
vroom voornemen, en de autobiografie biedt een 
aangename ingang voor wie toch iets meer van 
Darwin wil weten. De nu voorhanden vertaling 
werkt ook nog eens drempelverlagend, lammer 
wel dat het bij de vertaling blijft en dat er geen 

introductie is toegevoegd die wat andere dingen 
vertelt dan Darwin ons wil laten weten. Hiermee 
doel ik ook op zijn wetenschappelijk werk, waarop 
de autobiografie niet systematisch ingaat. Mis
schien iets voor de herdruk, die er wel zal komen. 

Wat de autobiografie wel te bieden heeft is een 
chronologisch levensverhaal dat begint met jeugd 
en studietijd te Cambridge, en via de reis met de 
Beagle en Darwins Londense jaren eindigt met 
zijn verhuizing naar Down, waar hij tot zijn dood 
zou blijven. Dan volgen er twee themati.sche sec
ties, een over 'het ontstaan van mijn boeken' en 
een over 'mijn mentale vermogens'. Aan de verta
ling zijn verder nog toegevoegd de genoemde 
overpeinzing over het huwelijk, een in memoriam 
van dochtertje Anne Elisabeth, en een korte chro
nologie van Darwins leven. 

Bij herdruk moet iets aan de vertaling worden 
gedaan, want die verdient geen schoonheidsprijs. 
Ludo Hellemans heeft in Biovisic al gewezen op 
verkeerd vertaalde vaktermen, maar ook Darwins 
elliptfsche Engels leidt tot uitgliiders. Soms is hij 
in de Nederlandse editie niet te volgen, maar ver
gelijking met het origineel leert dan dat de ver
taalster hem niet begrepen heeft. Teveel haast, te 
weinig geld, vermoed ik. Er moet voor dit soort 
belangrijke uitgaven een subsidiepotje komen. 

Bert Theunissen 

J.W. Schot e.a. ed.. Techniek in Nederland in de 
twintigste eeuw, deel 3 (Stichting Historie der 
Techniek: Walburg Pers Zutphen 2000 ) 442 pp., 
ill., ƒ 89,50, ISBN 90 5730 066 4. 

Centraal in het derde deel van de zevendelige serie 
Techniek in Nederland in de twintigste eeuw staan 
landbouw en Voeding. Deze serie en dus ook dit 
deel zijn uitvloei.sel van een groot onderzoekspro
ject waaraan door tal van instellingen en bedrijven 
van allerlei soort en maat is meebetaald. Uit
voering van dit project wordt mogelijk gemaakt 
door uitgebreide institutionele en wetenschappe
lijke ondersteuning in de vorm van een Stichting 
Historie der Techniek, technische adviezen van 
derden, een hoofdredactie met onder anderen een 
programmaleider en meer dan twee handen vol 
redactieleden. Voorts is er een beeldredactie, een 
projectorganisatie-team, een SHT-bureau en een 
tekstredacteur. Laat ik vooral de uitvoerders van 
het project niet vergeten te noemen; tientallen 
doctorandi, doctores, ingenieurs, ja zelfs profes
soren doen mee! Dat is voor Nederlands begrip-
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pen nog al wat. Het project staat overigens niet op 
zich zelf. Het vormt een voortzetting van de eer
der onder de titel Geschiedenis van de techniek in 
Nederland. De wording van de moderne samenle
ving verschenen succesvolle serie over de negen
tiende eeuw. 

In beide series gaat het niet zozeer om de ge
schiedenis van de techniek op zichzelf beschouwd, 
als wel om de wisselwerking tussen techniek en 
maatschappij. In de nieuwe serie is daarvoor het 
perspectief gekozen dat de techniek voor een ieder 
nieuwe kansen en mogelijkheden schiep, maar 
ook maatschappelijke processen en natuurlijke 
evenwichten verstoorde. Het doel van het project 
daarbij is de balans op te maken van de moderni
sering, met haar kan.sen en keerpunten, verwor
venheden en risico's en wel om een brug te slaan 
tussen maatschappij en techniek als voorbereiding 
op de eenentwintigste eeuw, aldus de uitgever. 

In deel 3 vormt Landbouw met zo'n 230 tekst
pagina's het grootste gedeelte van het boek; Voe
ding doet het met ongeveer 140 bladzijden. Voor 
noten, bibliografie en registers op personen, geo
grafische namen en zaken zijn plusminus 70 pagi
na's uitgetrokken. Hoofdauteur in Landbouw is 
Jan Bieleman. Voor pakweg een derde van de 
hoofdstukken tekent Peter Priester. Anneke van 
Otterloo is de belangrijkste auteur in Voeding. 
Naast haar zijn er nog een vijftal andere auteurs 
van wie A. Albert de la Bruhèze het meeste werk 
heeft verzet. 

Wat de opzet betreft is er voor het gedeelte over 
de landbouw gekozen voor een aanpak die uitgaat 
van het voor de onderhavige periode zo typerende 
proces van productiviteitsvergroting en de daarach
ter schuilgaande moderniserings- en transformatie
processen met de bijbehorende ontwikkelingen op 
het terrein van schaalvergroting, rationalisatie en 
specialisatie. Het allesoverheersend streven naar 
die vergroting vormt het centrale, bindende ele
ment in dit gedeelte en de rode draad in het ver
haal. Voor de uitwerking zijn een drietal thema's 
geanalyseerd: cultuurtechniek, mechanisatie en 
biotechniek. 

Het eerste thema heeft betrekking op de midde
len en technieken die de gebruikswaarde van het 
landbouwareaal moesten verbeteren. In dit kader 
worden eerst bodemverbetering en waterbeheer
sing geanalyseerd en vervolgens de techniek 
van de ruilverkaveling, thans een veelomvattend 
complex van aktiviteiten bekend onder de term 
'landinrichting'. Het thema mechanisatie, ofwel 
landbouwtechniek in engere zin, spreekt min of 
meer voor zichzelf. Ik noem enkele van de techni
sche verworvenheden die de productiviteit zo ten 

goede zijn gekomen: trekkers, machines voor graan 
en suikerbieten, melkmachines, de ligboxenstal, 
de melktank, enz., enz.. De biotechniek raakt in 
directe zin het wezen van de landbouwkundige 
productie, namelijk het beheersen van biologische 
processen. De resultaten op dit terrein moeten 
worden gezocht in de veefokkerij, de plantenvere
deling en de plantenziektekunde of gewasbescher
ming. Daartoe zijn aparte hoofdstukken gewijd 
aan de georganiseerde rundveeverbetering, de leg-
kippenhouderij, tarweveredeling en gewasbe
scherming in brede zin. 

In het deel over de voeding wordt in het bijzon
der ingegaan op de belangrijke veranderingen die 
het assortiment en de voedingsmiddelenketen 
sedert 1890 hebben ondergaan. Met deze twee 
sleutelbegrippen als uitgangspunt wordt een be
trekkelijk eenvoudig, maar wel doeltreffend model 
geschetst met behulp waarvan meer dan voldoen
de inzicht wordt verkregen in het gewicht van 
deze veranderingen en de achtergronden daarvan. 
Onder assortiment wordt verstaan het aanbod aan 
producten die ter beschikking staan van consu
menten. Kiezen of kopen van deze producten leidt 
tot bepaalde maaltijd- en voedselpatronen. Met de 
term voedingsmiddelenketen wordt gedoeld op 
een stelsel van onderliggende fases en schakels. De 
fasen zijn productie, distributie, bereiding, con
sumptie en afvalverwerking van voedsel. Pro
ductie wordt onderscheiden in primaire productie 
(land- en tuinbouw, veeteelt en visserij) en se
cundaire productie (voedings- en genotmidde
lenindustrie). Met schakels worden de locaties 
aangeduid waar de grondstoffen transformaties 
ondergaan: de boerderij, de fabriek, de markt, de 
keuken, de tafel en de mesthoop/afvalbak. Spe
ciaal wordt in dit kader door Van Otterloo gewe
zen op de labiele machtsbalansen tussen de bij de 
schakels betrokken maatschappelijke groepen en 
op de veranderlijke verhoudingen van macht en 
afhankelijkheid. De context van de geschiedenis 
van keten en assortiment in de twintigste eeuw is 
die van de zich moderniserende en industrialise
rende Nederlandse samenleving. 

Alvorens aan de eigenlijke geschiedschrijving 
toe te komen wordt het model in vervolg op het 
bovenstaande hier en daar nog tlink theoretisch 
opgetuigd. Het voert hier te ver om daarop in te 
gaan, maar waar 'the proof of the pudding the 
eating is' moet ik zeggen dat deze sociologische 
exercities in het vervolg hun nut wel bewijzen. 
Inzicht en beeldvorming zijn zonder meer gebaat 
bij deze in de inleiding aangereikte hulpmiddelen. 
Om structuur en helderheid in het verhaal aan te 
brengen is de geschiedenis van assortiment en 
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voedingsmiddelenketen niet alleen in hoofdlijnen 
beschreven, maar wordt ook op basis van geval-
.studies de nodige verdieping bereikt. Maar liefst vijf 
hoofdstukken worden aan dit diepte-onderzoek 
besteed: ingrediënten (onder andere vitamines, gist, 
zetmeel en enzymen, conserveermiddelen, geur- en 
smaakstoffen), melk, verpakkingen, koelen en 
vriezen, en snacks. 

Het is nu meer dan verleidelijk het boek op de 
voet te gaan volgen, maar in de rest van de mij 
gegeven ruimte wil ik liever nog enkele kwalifica
ties over het werk geven. Het gaat in het algemeen 
om ter zake kundig geschreven en overzichtelijk 
opgezette studies die niet, zoals vaak bij over
zichtswerken, aan opsommerigheid en het streven 
naar volledigheid ten onder gaan. De niet-agra-
risch historisch ingevoerde lezer zal het in Land
bouw wel eens duizelen bij al die legkippen en 
tarwerassen, maar historiografisch gezien is het 
een aanwinst dat 'echte' agrarische geschiedenis 
blijkbaar weer mag en de landbouwgeschiedenis 
niet meer wordt opgelost in historische demogra
fie en conjunctuuronderzoek. Wel leidt de relatief 
forse aandacht voor techniekgeschiedenis sec tot 
een zekere verwaarlozing in de schets van het 
.sociaal-economisch krachtenveld (de term is van 
Bieleman) en komt in het landbouwdeel de be
loofde wisselwerking tussen techniek en maat
schappij minder tot zijn recht dan de bedoeling 
van de hoofdredactie zal zijn geweest. Let wel: ik 
zit er niet erg mee! In het voedingsdeel is de maat
schappelijke context nadrukkelijker aanwezig, 
maar soms dreigt het verhaal onder de last van 
een sociaal-wetenschappelijk jargon te bezwijken, 
Waarom wil de socioloog toch altijd met zulke 
grote stappen vlug thuis zijn? Nou ja, ik moet ook 
niet overdrijven. Het theoretisch geïnspireerd uit
gangspunt en de goed verantwoorde systematiek 
en overtuigende uitwerking betekenen voor dit 
type geschiedschrijving pure winst. 

Het boek is fraai geïllustreerd en de onderschrif
ten zijn, vooral in Voeding, zeer informatief Ook is 
er nog een aantal kaderteksten toegevoegd ter illus
tratie van de lopende tekst. Registers ontbreken 
niet, zodat toegankelijkheid is gegarandeerd. De 
meeste moeite heb ik met de bibliografie. Per 
hoofdstuk of cluster van enkele hoofdstukken is er 
een aparte bibliografie. Het boek telt aldus vijftien 
bibliografieën. Dat bevordert de toegankelijkheid 
niet. Stel dat ik wil weten of het bekende stan
daardwerk Agrarische geschiedenis van Nederland. 
Van prehistorie tot heden (P.C.M. Hoppenbrou
wers e.a., 's-Gravenbage 1986) is gebruikt, dan 
moet ik bladzijden met titels doornemen om te 
kunnen concluderen dat dat niet het geval is. Wel 

begrijp ik nu waarom de EG er in Landbouw zo 
bekaaid vanaf komt. 

Leo Noordegraaf 

Alan Sokal en Jean Bricmont, Intellectueel bedrog. 
Postmodernisme, wetenschap en antiwetenschap, 
vertaald door vertalerscollectief EPO (Breda: De 
Geus 1999) 287 pp., ISBN 90 6445 085 4. 

De poets die de Amerikaanse natuurkundige Alan 
Sokal uit New York het postmoderne tijdschrift 
Social Text in 1996 heeft gebakken, zal niemand 
ontgaan zijn. Sokal stuurde een parodie op 'post
moderne teksten', gevuld met nascente nonsens, 
daverende drogredeneringen, aftandse associaties, 
pokemonische pseudo-diepzinnigheid, voetzoe-
kende voetnoten en, voornamelijk, letterlijke aan
halingen van postmoderne bakens, naar Social 
Text en bood dit aan als een vertoog met exacte 
inzichten voor het postmoderne denken. Nota 
bene begeleid door redactioneel trompetgeschal 
plaatste Social Text deze 'belangrijke bijdrage aan 
de ontwikkeling van het postmoderne denken'. 

Toen Sokal na de verschijning zijn ware bedoe
lingen onthulde, was hij binnen de kortste keren 
een bekende in de seculiere pers. Vooral in .Ame
rika was de streek van Sokal olie op het vuur van 
de aldaar woedende 'Science Wars'. 

Natuurkundigen van naam, zoals N. David Mer-
min en Steven Weinberg, lieten van zich horen. 
Vooral uit de humaniora ontving Sokal dankbetui
gingen, omdat het postmoderne geschmier een 
smet aan het werpen is op de gehele humaniora. 
Maar ook in Frankrijk, waar de meeste bronnen 
van Sokals ergernis aan universiteiten doceren 
(Jacques Lacan, |ulia Krksteva, Luce Irigaray, 
Bruno Latour, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, 
Paul Virilio), sloeg de vlam in de pan. 

Intellectueel bedrog. Postmodernisme, wetenschap 
en antiwetenschap kwam drie jaar geleden voor 
het eerst uit in het Frans, vorig jaar in het Engels, 
en is thans in het Belgisch verschenen. Het is een 
bewerking van het citaten-dossier dat de nijvere 
Sokal ooit samenstelde uit postmoderne publica
ties en dat reeds jaren circuleert via informele 
kanalen. Intellectueel /)ci/ro^ bestaat dus uit lange 
citaten van postmoderne denkers, die hoofstuks-
gewijs aan de beurt komen, en die door Sokal in 
samenwerking met een gelijkstemde vakgenoot, 
de Belg lean Bricmont, zijn aangevuld met gedul
dige uitleg, redelijk commentaar en heel veel toe
lichting om toch vooral niet verkeerd te worden 
begrepen. 
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Boekbesprekingen 

Ook Sokals parodie 'Transgressing the bounda
ries: toward a transformative hermeneutics of 
quantum gravity' uit Social Text is opgenomen, 
inclusief een naschrift waarin Sokal zijn bedoelin
gen nog eens omstandig uit de doeken doet. Intel
lectueel bedrog is, kortweg, een boek ter lering en 
vermaak, met alle voor- en nadelen van dien. 

Een voordeel is dat men met Intellectueel bedrog 
een kostelijke verzameling onzin-citaten bij de 
hand heeft die met plaatstalen ernst zijn opge
schreven. Het is zo'n boek waaruit men citaten 
aan elkaar kan voorlezen wanneer het gesprek in 
een gezelschap dood valt - succes verzekerd. Een 
ander voordeel is dat wie nog niet zo goed kan 
nadenken, en niet precies begrijpt wat er zo on
zinnig is aan de aangehaalde teksten, uitvoerig les 
krijgt van Sokal en Bricmont. Het pedagogisch 
potentieel van dit boek is enorm. Wie zich echter 
geen beginnend student meer waant, die zal de 
schoolmeesterij gestolen kunnen worden. Genoemd 
voordeel is dan een nadeel. 

Een ander nadeel is dat de denkers die als de 
kopstukken van het postmoderne denken te boek 
staan, zoals Jacques Derrida en (tegen wil en 
dank) Richard Rorty (die het woord 'postmodern' 
ooit eens bij wijze van grap introduceerde), goed
deels buiten schot blijven, ook in het slothoofd
stuk waarin Sokal en Bricmont de 'postmoderne 
tijdgeest' onder vuur nemen. Hiermee is overigens 
niet gezegd dat Sokal en Bricmont hun tijd ver
knoeien met klein grut, maar wel dat een door
timmerde kritiek op wat er mogelijkerwijs zinnig 
is aan het postmoderne gedachtengoed, achterwe
ge blijft. 

Bij wijze van intermezzo wijden Sokal en 
Bricmont ook een hoofdstuk aan de wetenschaps

filosofie, om duidelijk te maken hoe zij zelf over 
wetenschap denken. Zij zetten zich met name af 
tegen het 'kentheoretisch relativisme', een these 
die bij uitstek 'postmodern' is - hoewel ook niet 
door postmodernen opgesteld. Zij signaleren vor
men van kentheoretisch relativisme in velerlei 
geschriften van wetenschapsfllosofen, van Popper 
en Feyerabend tot Kuhn en Latour. Het bezwaar 
dat het te kort door de bocht is een eeuw weten-
.schapsfilosofie in een intermezzo van 45 bladzijden 
te behandelen, is te gemakkelijk, want Intellectueel 
bedrog is tenslotte geen kentheoretische verhande
ling. Sokal en Bricmont komen redelijk belezen 
ten ijs, weten hoofd- en bijzaken uitstekend van 
elkaar te scheiden, en doen wat in de context van 
het boek nodig is op een onberispelijke manier. 

Niet onbelangrijk is de vraag naar de waarheid: 
zijn Sokal en Bricmont arrogante natuurkundigen 
die anderen de les willen lezen over een onder
werp waar zij zelf geen verstand van hebben? 
Arrogant zijn ze niet - wie de website van Sokal 
bezoekt, zal zien met welk engelengeduld hij 
iedereen te woord staat. En wat het gelijk van 
Sokal en Bricmont betreft: dodelijker dan de 
streek van Sokal kon het eigenlijk al niet. Dat het 
nodig blijkt in het slothoofdstuk adviezen te geven 
als 'Weet waarover je spreekt', 'Verwar geen bete
kenissen' en 'Duister is niet noodzakelijk diepzin
nig', maakt duidelijk hoe deprimerend het gelijk 
Sokal en Bricmont is. Dit boek is het overwin
ningsfeest van Sokal - zelfs het vertalerscollectief 
EPO moet een slok op hebben gehad, of perma
nent in een lachstuip hebben gelegen, want het 
aantal vertaalfouten is belachelijk groot. 

EA. Muller 
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