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ESSAY REVIEW 

CONSTRUCTIVISTISCH WETENSCHAPS
ONDERZOEK EN POLITIEK ENGAGEMENT 

FRANK HUISMAN 

Bespreking van Eddy Houwaart, Medische techniek 
in: ].W. Schot e.a. ed., Techniek in Nederland in de 
twintigste eeuw dl. 4, Huishoudtechnohgie en medi
sche techniek (Zutphen: Walburg pers 2001) 153-
284, 305-323 en 327-338, ill., ISBN 90-5730-067-2. 

Met zijn bijdrage aan het vierde deel van de onvol
prezen serie Techniek in Nederland in de twintigste 
eeuw (kortweg TIN 20) heeft Eddy Houwaart de 
medische geschiedenis van Nederland belangrijk 
verrijkt. In zü'n 130 pagina's geeft hij een helder 
geschreven, goed gedocumenteerd en inzichtelijk 
gecomponeerd beeld van de ontwikkelingen in de 
geneeskunde en de gezondheidszorg in twintigste-
eeuws Nederland, vanuit het perspectief van de 
medische techniek. Gegeven de stand van onder
zoek mag dat een grote prestatie worden genoemd. 
Aangezien slechts weinigen hem voorgingen, 
besloot hij de hem ter beschikking staande ruimte 
te gebruiken voor het verrichten van belangrijk 
terreinverkennend werk. In empirische zin bete
kent dit dat hij heeft gekozen voor een casestudy. 
Aan de hand van de ontwikkelingen in de rönt-
gentechniek probeert hij een beeld te schetsen van 
de complexe wereld die gezondheidszorg heet. In 
conceptueel opzicht gebruikt hij de inzichten van 
het wetenschapsonderzoek, zonder echter in het 
jargon te vervallen dat daar vaak bijhoort - en niet 
altijd even verhelderend is. Per saldo levert dit het 
beeld op van een ingrijpende transformatie van de 
'klinische besluitvorming' tu,ssen 1890 en 1970, als 
gevolg van de introductie van nieuwe diagnosti
sche en therapeutische technieken. Wat begon met 
de introductie van de röntgenbuis eindigde in een 
complex verzorgingsarrangement: een netwerk 
van artsen, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, de 
industrie, sociale verzekeringsorganisaties en ziekte
kostenverzekeraars. Tussen die beide temporele 
polen ligt een ingewikkeld en onvoorspelbaar pro
ces - of misschien beter gezegd: een harde strijd 
waarin door vele partijen veel 'werk werd verzet'. 

Houwaart deelt dat proces op in drie fasen. De 
eerste periode loopt van 1890-1914. Hier wordt de 
afbraak van de negentiende-eeuwse medische 
wereld gesitueerd. In de decennia rond 1900 maak

te men voor het eerst kennis met elektromedische 
apparatuur zonder dat de contouren van een 
röntgenpraktijk direct duidelijk waren. De intro
ductie van nieuw instrumentarium hield niet 
slechts een belofte in, maar zorgde ook voor veel 
onzekerheid, verwarring en discussie. Er was spra
ke van een identiteitscrisis van de academische 
geneeskunde, waarbij een 'cultuurstrijd' woedde 
tussen vertegenwoordigers van de oude en de 
nieuwe geneeskunde. De tweede periode loopt van 
1918-1940. In deze fase ontstonden geleidelijk de 
contouren van een nieuw stelsel van medische zorg. 
De medische markt werd ingrijpend geherstructu
reerd door wettelijke en professionele regelingen, 
die de nieuwe relaties in de gezondheidszorg vast
legden. Pas nadat competenties en procedures 
formeel waren vastgelegd konden de moderne 
verzorgingsarrangementen optimaal tot hun recht 
komen. Hier beschrijft Houwaart het proces van 
collectivisering van ziektekosten en de kosten door 
loonderving en de actieve marktpolitiek van zie
kenhuizen c.q. de hospitalisering van de medische 
zorg. De derde periode, tenslotte, loopt van 1945-
1970. Deze fase wordt gekenmerkt door een sterke 
stijging van de medische consumptie en een forse 
expansie van de ziekenhuiszorg. De röntgenprak
tijk raakte gestabiliseerd en geïntegreerd, en ook in 
meer algemene zin kan worden gesteld dat me-
disch-technologische innovaties raakten geïnsti
tutionaliseerd. Ziekenhuizen groeiden uit tot 
technologische knooppunten, hetgeen ook leidde 
tot een intensivering van het medisch handelen. Al 
doende ontwikkelt Houwaart een vocabulair voor 
een nog weinig onderzocht terrein, waarin de cen
trale concepten zijn: klinische besluitvorming, 
knooppunten van techniek, technologische structu
ren, onvoorspelbare kettingreacties in een medisch-
industrieel complex en de notie dat medische 
techniek zowel een epistemologische als een socia
le status heeft. 

De kritiek die destijds op TIN 19 (over techniek 
in Nederland in de negentiende eeuw) kwam was 
dat er te weinig aandacht zou zijn voor 'bouten en 
moeren' en teveel voor de maatschappelijke con
text van techniek. Ingenieurs zouden zich te wei
nig in het beschrevene hebben kunnen herkennen. 
Ik kan moeilijk overzien of dergelijke kritiek ook 
op de serie TIN 20 als geheel zal komen, maar voor 
wat betreft dit deel lijkt het me dat de beroeps
groepen in kwestie tevreden kunnen zijn. Er is 
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sprake van een gelukkige mix van de interne en de 
externe dimensie. Mijn opmerkingen liggen op 
een ander vlak, en hebben respectievelijk betrek
king op de gehanteerde methodologie en de plaats 
van het boek in het werk van de auteur. 

In Medische techniek lijkt sprake te zijn van een 
zekere methodologische schizofrenie, zowel in 
synchrone als in diachrone zin. Wat het eerste 
betreft: op sommige plaatsen wordt een pleidooi 
gehouden voor concepten die zijn ontleend aan de 
netwerkanalyse; op andere is het taalgebruik tame
lijk statisch of zelfs essentialistisch te noemen. Zo 
wordt bijvoorbeeld op p. 160 gesteld dat bij de 
receptie van de röntgcndiagnostiek vele factoren 
en partijen in het geding waren. Artsen, technici 
en andere belanghebbenden hebben in de loop der 
tijd veel werk verzet om tijdgenoten te overtuigen 
van het nut van röntgenstralen voor de gezond
heidszorg. In dit verband wijst Houwaart op de 
technische eigenschappen van de röntgenappara
tuur, op de wetenschappelijke duiding van het 
röntgenbeeld, op professionele structuren en pro
cedures binnen de beroepsgroep, op (sociaal-
)politieke ontwikkelingen met betrekking tot 
zorgstructuren en financiële regelingen, op soci
aal-culturele factoren (de receptie van techniek 
door het publiek) en op de commerciële belangen 
van de industrie. Er is, kortom, sprake van een 
interactief proces tussen al deze factoren en partij
en, waarbij de dynamiek in het netwerk een on
voorspelbaar verloop heeft. Op andere plaatsen 
blijkt die dynamiek echter wel degelijk lokali-
seerbaar en zelfs voorspelbaar te zijn. Zo wordt 
bijvoorbeeld op de pagina's 163 en 174 gesteld dat 
het primaat in de interactieve relatie tussen 
geneeskunde en techniek aan het eind van de 
negentiende eeuw voor het eerst werd omgekeerd: 
voor het eerst in de medische geschiedenis werden 
technologische ontwikkelingen bepalend voor de 
medische praktijk, in plaats van andersom. Nog 
afgezien van de historische bezwaren die men 
hiertegenin zou kunnen brengen (men denke 
bijvoorbeeld aan het elektromagnetisch discours 
uit de achttiende eeuw, dat de geneeskunde ont
leende aan de fysica) zijn 'geneeskunde' en 'tech
niek' hier ineens tot statische, onproblematische 
categorieën geworden. 

Daar komt nog iets bij. Volgens de theorie is de 
dynamiek van het netwerk een altijd werkzame 
kracht. Het doet daarom vreemd aan dat die dvTia-
miek in dit boek soms wel, op andere momenten 
niét werkzaam is. Dat blijkt bijvoorbeeld bij een 
beschrijving van de effecten van de geneeskundige 
wetgeving van 1865 (174 e.v.). Door deze 'wetten 
van Thorbecke' viel het onderscheid tussen de vele 
formele competenties binnen het medisch beroep 

- een erfenis uit het ancien régime - weg. Volgens 
Houvvaart heeft dit een grote stimulans betekend 
voor technologische innovatie: als gevolg van de 
juridische en professionele hokjesgeest van vóór 
1865 zou medisch-technische innovatie ernstig zijn 
belemmerd. Een bepaalde techniek zou alleen in 
de eigen professionele niche zijn gerecipieerd, 
ontwikkeld en toegepast. Doordat het medisch 
beroep na 1865 transparant was geworden, kon een 
techniek zich sneller verspreiden, onvoorspelbare 
gedaanten aannemen en onverwachte toepas
singen krijgen. Nog afgezien van de vraag of het 
medisch beroep na 1865 werkelijk zo homogeen en 
transparant was - de felle discussies binnen de 
beroepsgroep wijzen op het tegendeel - lijkt 
Houwaart zichzelf tegen te spreken. Terwijl hij op 
p. 175 - in lijn met het bovenstaande - stelt dat het 
wegvallen van 'formeel-juridische beperkingen' 
een belangrijke voorwaarde vormde voor een snel
le verspreiding van techniek in de geneeskunde, 
heet het een paar regels verderop dat het een 
'intrinsieke eigenschap' van medische technieken 
en instrumenten is om zich niets aan te trekken 
van de maatschappelijke en wetenschappelijke 
demarcaties in vakgebieden, ziekten of hulpverle
nende beroepen. Als dat laatste waar is - zo vraagt 
de lezer zich af- waarom raakten de 'knooppun
ten van instrumenten' dan niet ook al vóór 1865 in 
de gezondheidszorg geïntegreerd? Of moeten we 
concluderen dat de dynamiek van het netwerk 
alleen geldt voor moderne technologie? Nu kan 
men natuurlijk tegenwerpen dat een zeker essen-
tialisme in inleiding en conclusie niet uitmaakt, 
zolang in het corpus van de tekst maar sprake is 
van een genuanceerde benadering. Toch sluipt het 
ook daar regelmatig in. Dat blijkt bijvoorbeeld op 
die plaatsen waar de auteur de behoefte voelt een 
initiële, pro-act-ieve hoofdspeler in het netwerk 
aan te wijzen; laten we zeggen: de onbewogen 
beweger. Soms is dat 'de' techniek (174), op andere 
momenten 'de' geneeskunde (279). Op weer ande
re plaatsen wordt het primaat bij de politiek 
gelegd (202), bij verzekeraars (212) of bij de indus
trie (208, 212). 

De diachrone vorm van methodologische schi
zofrenie betreft het spanningsveld tussen contex-
tualisme en finalisme. De nadrukkelijke inzet van 
het boek is de receptie van medische technieken te 
beschrijven als een interactief en onvoorspelbaar 
proces. Deze inzet betekent dat de dynamiek tus
sen betrokken partijen prevaleert boven de afloop 
van dat proces. Het is Houwaarts ambitie de logica 
van het techno-scientific complex te doorgronden 
en de diverse elementen van de kettingreacties aan 
de lezer te presenteren. Ondanks deze contextu-
alistische inzet lijkt hem toch een tamelijk finalis-
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tisch beeld voor ogen te staan. Het verhaal kent 
drie fasen: kennismaking, strijd en integratie. 
Daarbij moet weliswaar veel 'werk worden verzet', 
maar de afloop van het proces lijkt van tevoren te 
zijn gegeven. Dit leidt tot de vraag of de identi
teitscrisis van de geneeskunde en de chaos in de 
gezondheidszorg - de definiërende kenmerken van 
de eerste fase - een historisch gegeven van het 
begin van de twintigste eeuw zijn of een narratief 
hulpmiddel voor het boek. Hiermee ben ik aan 
mijn tweede hoofdopmerking gekomen, die be
trekking heeft op de plaats die dit boek inneemt in 
het oeuvre van de auteur. 

Houwaart lijkt aan elke eeuw een 'paradigma
tisch' boek te willen wijden - dat wil zeggen: een 
boek dat weliswaar selectief is in zijn empirische 
focus, maar dat kan gelden als representatief voor 
de ontwikkelingen in de beschreven eeuw. De 
negentiende eeuw kreeg een boek - Houwaarts 
proefschrift De hygii;nistcn - over de geboorte van 
de sociale geneeskunde, de twintigste één over de 
introductie en ontwikkeling van medische tech
niek. Tussen beide boeken bestaat een aantal tref
fende overeenkomsten. Zowel de hygiënisten als de 
röntgenologen worden gepresenteerd als een pars 
pro toto voor het medisch beroep. Voor beide groe
pen gold dat hun onderzoeksinstrument een sterk 
symbolische waarde had: zoals de medische statis
tiek voor de hygiënisten gold als symbool van 
wetenschappelijkheid en objectiviteit, zo was de 
röntgenbuis dat voor het nieuwe type specialist. 
Als zodanig hielden de medische statistiek en de 
röntgenbuis een belofte in, waardoor ze niet alleen 
epistemologische, maar tevens sociale status kon
den verwerven. Men zou het hygiënisme een socia
le techniek met materiële consequenties kunnen 
noemen (denk aan de aanleg van een sanitair stel
sel); de röntgenologie een materiële techniek met 
een sociale dimensie. Hoe dat ook zij: beide groe
pen gebruikten hun methode als middel tot 
professionalisering; in beide gevallen werd de con
tingentie in de gezondheidszorg bestreden met 
gebruikmaking van concepten en technieken die 
doorgingen voor 'wetenschappelijk' en 'modern'. 

Er is misschien geen subdiscipline binnen de 
geschiedwetenschap waarin zo makkelijk finalisti-
sche noties insluipen als juist in de medische 
geschiedenis. Houwaarts proefschrift beschreef de 
geleidelijke ontwikkeling van de medische anar
chie in 1840 naar een nationaal stelsel van volksge
zondheid in 1890. In dit TIN 20-deel tekent zich 
een trend af van medische anarchie in 1890 naar de 
moderne verzorgingsstaat. Wie nu de beide boe
ken van Houwaart achter elkaar legt zou zich de 
vraag kunnen stellen: heeft de curatieve genees
kunde in 1890 de fakkel overgenomen van de 

preventieve geneeskunde? En: is de geneeskunde 
tussen 1840 en 1970 steeds wetenschappelijker en 
objectiever geworden? Of is hier louter sprake van 
een compositorische kwestie die elk van beide 
boeken zijn innerlijke logica en consistentie ver
schaft? Op het eerste gezicht zou ik geneigd zijn 
het laatste te denken: het creëren van een narratie
ve spanning behoort immers tot de basisvaar
digheden van historisch schrijversschap. Maar bij 
nader inzien lijkt het waarschijnlijk dat de beide 
boeken, achter elkaar gelegd, de lange-termijnvisie 
op de negentiende en twintigste eeuw van de his
toricus Houvvaart documenteren. 

Gedreven door een een zeker sociaal-politiek 
engagement schreef Houvvaart De hygiiinistcn. Hij 
zette hen zelfs in in een debat over het moderne 
gezondheidsstelsel: in 1986 pubhceerde Houwaart 
een artikel in het Tijdschrift voor Gezondheid en 
Politiek onder de titel 'Zijn de laatste dagen van de 
sociale geneeskunde geteld?'. Hij was van mening 
dat het sociaal-geneeskundig élan van artsen, 
alsmede de politieke wil van de overheid de pre
ventieve geneeskunde financieel te steunen - beide 
fenomenen wortelden in de negentiende eeuw -
waren verdwenen. Dit was gebeurd onder invloed 
van wat hij noemde de (twintigste-eeuwse) 'cura
tieve lobby'. Met zijn artikel haakte hij in op een 
rede van H.J.J. Leenen, hoogleraar sociale genees
kunde en gezondheidsrecht aan de UvA. Leenen 
signaleerde een crisis in de sociale geneeskunde, 
die het gevolg zou zijn van vergaande veranderin
gen in het medische én het ambtelijke apparaat. 
De rede van Leenen was een pleidooi voor een 
vernieuwing van het sociaal-geneeskundige enga
gement, zoals de late negentiende eeuw dat nog 
had gekend. In zijn artikel viel Houwaart Leenen 
daarin bij, en in zijn TIN 20-boek heeft hij de 
curatieve lobby - destijds aangewezen als de 
boosdoener - in kaart gebracht. Hij heeft dat ech
ter op een veel minder kritische wijze gedaan dan 
op grond van zijn eerdere analyse mocht worden 
verwacht: het boek over de röntgentechniek leest 
als een successtory. En zo wil de ironie dat de 
tegenstanders van 1986 vijftien jaar later lijken te 
zijn uitgegroeid tot helden. Hebben we hier te 
maken met een ingrijpende positiewisseling van 
de auteur? Of is de 'politieke vrijblijvendheid' die 
het verhaal nu kenmerkt het gevolg van de belang
rijkste eis van het wetenschapsonderzoek: die van 
de methodologische symmetrie? Hoe dan ook, 
doordat in het netwerk alle actoren gelijkwaardig 
zijn, verdwijnt de kritische massa uit de beschrij
ving en de angel uit het debat. 

De sterke stijging van de medische consumptie die 
tegenwoordig zorgt voor grote problemen in de 

48 



Essay Review 

gezondheidszorg - van ethische, juridische en 
financiële aard - lijkt eerder een exponent te zijn 
van de crisis van de welvaartstaat dan het gevolg 
van een complot van de medische professie, zoals 
in het verleden wel is gesuggereerd. De door Elias 
geïnspireerde socioloog Abram de Swaan heeft dat 
op onnavolgbare wijze laten zien. In zijn boek 
toont ook Houwaart de - misschien wel onont
koombare - logica van die ontwikkeling. Niette
min lijkt het wetenschapsonderzoek niets méér te 
bieden te hebben dan de 'traditionele' weten
schapsgeschiedenis, wanneer het gaat om onder

zoek dat ook recht doet aan de normatieve en 
politieke implicaties van de ontwikkelingen. Er lig
gen nu twee boeken, twee case studies, die de 
medicalisering tussen 1840 en 1970 in kaart bren
gen. Gezien de huidige trends van deprofessiona-
lisering, demonopolisering en demystificering van 
de geneeskunde, en mede gezien de managerial 
revolution in, en de vermarkting en juridisering 
van de gezondheidszorg maakt vooral het tweede 
nieuwsgierig naar Houwaarts analyse van de poli
tieke dimensies en dilemma's van de moderne 
geneeskunde en gezondheidszorg. 
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