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Prof. Rosalind Williams pleit voor bredere beroeps opleiding

‘Maatschappelijk inventieve ingenieurs zijn onze hoop’
Ingenieurs moeten zich ook verdiepen in de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen, vindt de Amerikaanse

hoe mensen toen het leven in onderaardse
ruimten beleefden. Volgens Williams toont de
literaire verbeelding uit die tijd de angst die
het ondergrondse leven doorgaans losmaakte
bij mensen. Het werd vaak in verband ge
bracht met verval en rampspoed, met een ga
pende kloof tussen arm en rijk en met de ver
drukking van het individu door het collectief.
Deze verhalen reflecteerden volgens Williams
niet alleen de individuele en collectieve senti
menten van de tijd waarin ze geschreven zijn,
maar beïnvloedden ook de wetenschappelijke
en technologische ontwikkelingen.
Maar lopen techneuten wel warm voor een
sociale en culturele benadering van techniek?
‘Dat doen ze zeker’, zegt Williams. ‘Sterker
nog, ze zijn buitengewoon geïnteresseerd. En
ze zijn ook onbevangen en ondernemend. Ze
durven buiten de gebaande paden te treden.
Als docent vind ik die onbevangenheid heel
verfrissend.’ Williams geniet ervan juist inge
nieurs in opleiding met een andere bril naar
technologische vraagstukken te leren kijken
en ze dwarsverbanden te laten zien.

t echniekhistorica prof.dr. Rosalind Williams. Vanaf het midden van de jaren negentig droeg zij bij aan de onderwijs
vernieuwing op het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Tijdens de 55ste Dies Natalis van de Technische
Universiteit Eindhoven eerder dit jaar ontving Williams een eredoctoraat voor haar verdiensten als techniekhistorica
en haar voortrekkersrol in onderwijsvernieuwingen op MIT.
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A Historian Confronts Technological Change,
een spraakmakend boek waarin ze haar ge
combineerde ervaring als techniekhistorica en
bestuurder op MIT aanwendt om haar ideeën
over onderwijsvernieuwing voor ingenieurs te
presenteren. Ze betoogt in het boek dat de aca
demische gereedschapskist van ingenieurs
grondig moet worden herzien en aangevuld,
omdat zij onvoldoende zijn toegerust voor
hun werk in een steeds complexere samenle
ving. De opleiding van ingenieurs moet vol
gens Williams meer interdisciplinair van op
zet zijn. Ingenieurs moeten niet alleen leren
over techniek, maar ook over geschiedenis,
economie, psychologie en ethiek. Nieuwe
technologieën moeten immers worden inge
bed in een dynamisch krachtenspel van be
staande maatschappelijke en economische
structuren. Een ingenieur komt in de dagelijk
se praktijk niet alleen in aanraking met leven
loze technische artefacten, maar ook met de
producenten, (potentiële) gebruikers en tallo
ze andere belanghebbenden. Daar zal hij zich
toe moeten leren verhouden.
Bovendien heeft technologie onmisken
baar ook een historische dimensie. Iedere
technologische innovatie is het voorlopige
eindpunt van de techniekgeschiedenis, maar
vanuit de toekomst bezien slechts een tussen
station in een lange lijn van ontwikkelingen.
De omgang met techniek in het verleden hoeft
natuurlijk niet richtinggevend te zijn voor het
heden en de toekomst, maar kennis van het
verloop van historische innovatieprocessen
kan wel bruikbare inzichten opleveren. Basale
kennis van bovengenoemde vakgebieden
helpt een ingenieur dan ook geïnformeerde
en hopelijk verantwoorde keuzes te maken.
Het belang van techniekgeschiedenis wordt
steeds meer erkend, aldus Williams. Het aan
tal techniekhistorici neemt toe en ook algeme
ne historici krijgen steeds meer oog voor de
bepalende rol van technologie in de geschiede
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nis. ‘Historici worden vanzelf steeds meer
techniekhistorici’, vertelt Williams in een
vraaggesprek met prof.dr. Johan Schot, haar
vakgenoot en hoogleraar Techniekgeschiede
nis aan de Technische Universiteit Eindhoven,
die als promotor een laudatio voor haar uit
sprak tijdens de uitreiking van het eredocto
raat. ‘Ze moeten wel. De meeste hedendaagse
ontwikkelingen kunnen we niet los zien van
technische ontwikkelingen. Het besef groeit
dat techniekontwikkeling niet alleen onder
deel is van de geschiedenis, maar deze ook
richting geeft. Onze moderne samenleving is
niet te begrijpen zonder kennis van de wissel
werking tussen techniek en maatschappij.’
Als techniekhistoricus richt ze zich niet zo
zeer op de politieke, economische en sociolo
gische aspecten van techniekontwikkeling,
zoals haar vakgenoten, maar juist op de cultu
rele dimensie ervan. Ze laat zien welke gevol
gen techniek heeft voor de individuele en col
lectieve levenskwaliteit. Volgens Williams is
technologie een uiting van de menselijke per
soonlijkheid, en van de samenleving en cul
tuur van een bepaald moment. ‘Techniek
geschiedenis gaat over onze dromen, emoties
en wensen, maar ook over angsten die tech
nologische innovaties soms losmaken’.
blijdschap en angst
Williams onderscheidt zich van haar colle
ga’s door het gebruik van niet-alledaagse
bronnen: vaak gaat ze te rade bij literaire au
teurs uit het tijdsgewricht dat ze op dat mo
ment bestudeert. ‘Literatuur’, zo legt ze uit,
‘brengt ons direct tot de kern, omdat het in
één tekst het hele spectrum aan menselijke
interacties met technologie samenbrengt zon
der de werkelijkheid in analyseerbare stukken
te snijden zoals de wetenschap doet. ’
Literatuur laat niet alleen zien hoe mensen
technologische ontwikkelingen en innovaties
beleven. Boeken en verhalen geven ook in
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Rosalind Williams groeide op

in een familie van ingenieurs. Zelf werd ze
geen ingenieur, maar techniekhistorica. Ze
houdt zich bezig met de menselijke kant van
de techniek. Wat heeft een techniekhistorica
in een bestuurlijke functie te zoeken aan een
technisch bolwerk als MIT? Dat zullen veel
mensen hebben gedacht toen Williams er in
1995 decaan studentenzaken en undergradu
ate-onderwijs werd. Maar Williams ging de
uitdaging niet uit de weg en tot 2000 zette zij
zich in voor de verbetering van de kwaliteit
van het studentenleven.
Ook experimenteerde ze tijdens haar
ambtstermijn op beperkte schaal met verbre
ding van de ingenieursopleiding. Technologie
is immers meer dan techniek alleen. Het vak
gebied heeft
historische,
‘De academische
maatschappe
lijke en ethi
gereedschapskist van
sche dimen
ingenieurs moet worden
sies waarover
ingenieurs
herzien en aangevuld’
moeten leren
reflecteren en
communiceren. Williams pleitte daarom voor
meer interactie en uitwisseling tussen ver
schillende vakgebieden en wetenschappelijke
disciplines. Het undergraduate-onderwijs aan
MIT was in haar ogen te eenzijdig om inge
nieurs klaar te stomen voor de complexe
vraagstukken waarmee ze later in de dagelijk
se beroepspraktijk zouden worden geconfron
teerd. Zij moesten ook onderwezen worden in
vakken uit de sociale en geesteswetenschap
pen en goede communicatievaardigheden op
doen. Hiermee borduurde ze voort op ideeën
die al direct na de Tweede Wereldoorlog bin
nen MIT leefden. Het opnieuw leven inblazen
van deze onderwijsidealen viel in vruchtbare
aarde, zo zou later blijken.
In 2002 publiceerde Williams Retooling:

zicht in de verschillende emoties die technolo
gie losmaakt, van blijdschap en optimisme tot
angst en weerstand. En dat kan ook niet an
ders, licht Williams toe. ‘Die gemengde emo
ties volgen uit onze dubbelrol als producent
én consument van technologie. Wat ons blij
maakt als producent is niet noodzakelijkerwijs
goed voor ons als consument, en andersom.’
Literatuur toont deze ambivalentie heel mooi.
‘Er is een hele wereld aan onbewuste en half
bewuste reacties op de technologische omge
ving om ons heen. Als we deze reacties buiten
beschouwing laten, dan missen we de werke
lijkheid.’ Het palet aan reacties op technologi
sche ontwikkelingen dat in de literatuur aan

bod komt, is buitengewoon leerzaam. Zeker
voor ingenieurs die technologische innovaties
moeten inbedden in een samenleving die daar
niet altijd op zit te wachten.
Een voorbeeld. In haar boek Notes on the
Underground. An Essay on Technology, Society,
and the Imagination (1990) beschrijft Williams
de ontwikkeling van ondergrondse infrastruc
tuurprojecten zoals de metro en de spoor
lijnen door de Alpentunnels vanaf het midden
van de negentiende eeuw. Ze doet dit aan de
hand van bekende literaire werken uit die tijd.
Zo analyseert ze bijvoorbeeld het werk van
Jules Verne (1828-1905), de Franse pionier van
wat we nu sciencefiction noemen, om te zien
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TU Eindhoven
Bestuurders van de Technische Universiteit
Eindhoven zijn geïnspireerd geraakt door de
vernieuwing van het MIT-onderwijs voor inge
nieurs. Zozeer zelfs dat er de afgelopen jaren
plannen zijn ontwikkeld voor een vergelijkba
re verbreding van de Eindhovense ingenieurs
opleiding. Williams adviseerde de universiteit
bij de voorbereidingen van een nieuwe onder
wijsvisie. Verschillende malen nam ze in
Eindhoven deel aan discussies over de toe
komst van de universiteit als opleidingsinsti
tuut voor ingenieurs. De Technische Universi
teit Eindhoven wil net als MIT naast meer
gespecialiseerde ingenieurs ook breed inzet
bare allround ingenieurs gaan opleiden. Het
onderwijsprogramma wordt de komende ja
ren vernieuwd. Behalve technische vakken
krijgen deze toekomstige ingenieurs voortaan
ook vakken als geschiedenis, economie, psy
chologie en ethiek voorgeschoteld. Williams:
‘Dat zal niet alleen de studenten zelf vooruit
helpen, maar ook de universiteit en de wereld
in zijn geheel. Breed opgeleide ingenieurs
hebben we keihard nodig, omdat alle grote he
dendaagse problemen overduidelijk technolo
gische dimensies hebben. Maatschappelijk in
ventieve ingenieurs zijn onze enige hoop.’
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