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66 Redactioneel

Het is wat mij betreft bewezen. 
Oproepen per e-mail halen echt 
iets uit. Vandaar dit extra-dikke 
nummer Net Werk. Een nummer 
Net Werk ontstaat doorgaans als er 
voldoende kopij  is, en het zag er in 
januari somber uit. Maar een e-mail 
kreet bracht een rijke schakering 
aan bijdragen. Het is zelfs voor het 
eerst dat meer dan 50% van het 
contactblad gevuld is door bijdra-
gen van derden. Dit keer is Net 
Werk dus echt een contactblad.
Daarnaast heeft een bibliografi sche 
zoektocht meer dan 80 signale-
menten opgeleverd. Een merkbare 
tendentie is dat een aantal milieu-
historici zich is gaan richten op on-
derwerpen rond consumptie. Con-
sumptiehistorisch onderzoek is in, 
want de vrouwengeschiedenis en de 
techniekgeschiedenis hebben elkaar 
rond dit onderwerp gevonden . En 
consumptie betekent verbruik van 
energie en produktie van afval. Aan 
het andere einde van het spectrum 
vinden we historisch-ecologische 
onderzoeken. De discussie rond de 
ruimtelijke ordening legt de nadruk 
op de bedreigingen voor de groene 
ruimte, als het nota Belvedère iets 
zou gaan betekenen, krijgen  de 
provinciale cultuur-waardenkaarten 
een sturende rol toebedeeld. 

Om een duurzame invloed te heb-
ben moeten in deze kaarten de 
resultaten van onderzoek regel-
matig verwerkt worden. Dit vergt 
dan wel een cultuuromslag bij 
de bedenkers van gemeentelijke 
bestemmingsplannen, die steeds 
meer rekening moeten houden met 
bovengemeentelijke lange termijn 
structuren in het landschap. De 
mentaliteitsverandering is al jaren 
gaande in de wereld van de monu-
mentenzorg. Daar heeft men oog 
gekregen voor patronen, structuren 
en grensoverschrijdende lineaire 
elementen in het landschap, Bij de 
grensoverschrijdende elementen 
hoort het water. Dat waterge-
schiedenis levend is, bewijst het 
afgelopen juli gehouden congres 
waarover Ludy Giebels in dit num-
mer bericht. 
Tenslotte kom ik terug op de zo-
geheten electronische snelweg. 
Zou een electronische editie van 
Net Werk op internet recht van 
bestaan hebben? Als u hierover een 
mening hebt, laat het mij dan we-
ten door een mailtje te sturen naar 
mdaru@iae.nl.

Myriam Daru
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Watergeschiedenis
Een congres
Van 9 tot 11 juli 1999 werd in 
Aberystwyth in Wales de derde 
internationale conferentie Water 
in history gehouden, met 2 Neder-
landse lezingen: een over Rijnlands 
bemoeienis vanaf 1927 met de wa-
terverontreiniging in zijn gebied en 
een tweede - dat leek me een goed 
idee in een internationaal gezel-
schap - over het gemeenlandshuis 
in Leiden, met lichtbeelden. Die 
tweede lezing na het diner sloeg 
meer in dan de eerste. Men was 
kennelijk verrast dat een instelling 
die zich bezig houdt met water een 
eeuwenoude kunstcollectie heeft die 
voornamelijk aan de hand van de 
waterstaatszorg is besteld. 
Dit even ter introductie. Wij 
congresgangers waren verrukt en 
begeesterd door het hele gebeu-
ren. Het was erg inspirerend om 
van elkaar te horen, via lezingen 
natuurlijk maar vooral ook in de 
gesprekken daar tussen door hoe 
verschillend en tegelijk hetzelfde 
men over de hele wereld omging 
met het water. 
We wisten dat natuurlijk allemaal 
al, maar bij elkaar gebald was de 
informatie uit diverse landen boei-
ender dan we hadden verwacht. 
Het aangename gevoel betrekkelijke 
pioniers te zijn in het historisch 
veld speelde daarbij natuurlijk ook 
een rol.

De organisatoren waren dr Richard 
Coopey en professor Aled Jones, 
beiden van de University of Wales, 
die ook een inleiding hielden. Er 
was een excursie naar de 19de 
eeuwse dam in de Elan Valley. 
Veel landen waren in Wales verte-
genwoordigd, al voerde het Ameri-
kaanse en Britse deel de boventoon. 
De volgende sprekers met prikke-
lende titels voor hun lezing kunnen 
worden vermeld:
John T. Cumbler (University of 

Louisville US) ‘Riparian rights: 
water -how much, where is it and 
what’s it like; 

Christopher Hamlin (University 
Notre Dame USA) ‘Th e naturali-
zation of water: the moisture we 
have lost’; 

Mark Jenner, (University of York 
UK) ‘Th e invention of dirty wa-
ter: purity and profi t in the histo-
ry of London water c 1790-1830; 

Georgina Endfi eld (University of 
Nottingham UK) ‘Socio-eco-
nomic impacts of historical 
ENSO and rare climatic events in 
Mexico’; 

David Henkel (University New 
Mexico US) ‘Bioregional plan-
ning before the Europeans: a 
profi le of pre-Columbian regional 
water management’; 

Christoph Bernhardt (Institut für 
Regionalentwicklung und Struk-
turplanning, Berlijn) ‘Debates on 
ecological problems of river con-
struction in a historical perspec-

tive: the case of the correction of 
the upper Rhine (1817-1876); 

John Sheail (Institute of Terres-
tial Ecology UK) ‘”A barrage of 
poisonous water” - the river Tee 
as both a political and scientifi c 
laboratory for the use of water-
courses in inter-war Britain’; 

Th omas Zeller ‘Th e river as com-
promise; the Isar in Bavaria 1880-
1930’; 

Joao Luiz von Hoeff el (Universiteit 
Sao Francisco Brazilië), Suzana 
Padua (instituut de Pesquisas 
Ecológica Brazilië) ‘Th e conser-
vation of water resources and 
regional transformations. Th e 
Cantareira Reservoir Case’; 

Barbara Tellman (University of 
Arizona US) ‘European impacts 
on water supplies and rivers in 
the arid regions of the American 
Southwest 1700-200’; 

Eran Feitelson (Hebrew University 
Jeruzalem) ‘Th e ups and downs of 
Arab-Israeli water confl icts’; 

William McGucken (University of 
Southern Indiana US) ‘Lake Erie 
rehabilitated: controlling cultural 
eutrophication 1960s-1990s’; 

Philip Scarpino (Indiana University 
US) ‘Borders and boundaries: an 
examination of Canadian/Ameri-
can eff orts to regulate water qual-
ity in the Great Lakes’; 

Richard Coopey (University of 
Wales UK) ‘Engineering purity: 
constructing the Birmingham 
Welsh Water system 1870-1950’; 

Donald C. Jackson (Lafayette Col-
lege Pennsylvania US) ‘Knowing 
nature, knowing culture’; 

Eva Jakobsson (Koninklijk Instituut 
Technologie Stockholm) ‘Th e 
history of fl owing water policy 
in Sweden: from natural fl ow to 
industrialized rivers’; 

Sarbjit Singh Sahota (Ahmedabad 
India) ‘Th e traditional water sys-
tem of Jodhpur’; 

Laurent Honnoré (Universiteit 
Louvain-la-Neuve, België) ‘Water 
supply in 19th century Belgium: 
evolution of municipal equip-
ments and characteristics of dis-
tribution networks’; 

Irene Maver (University of Glasgow 
UK) ‘Scottish water: reactions 
and resistance to municipal con-
trol in mid-nineteenth century’; 

Martin Melosi (University of Houston 
US) ‘Pure and plentiful: from pro-
tosystems to modern waterworks in 
the United States, 1801-2000’; 

David Hardiman (university of 
Warwick UK) ‘Th e politics of wa-
ter in colonial India’; 

Patricia Sippel (Toyo Eiwa Women’s 
University Japan) ‘Controlling 
the Nagara: negotiating national 
and local interests in Japanese 
river management’; 

Terje Tvedt (Universiteit Bergen 
Noorwegen) ‘Th e British Nile’; 
André Guillerme (CNAM Parijs) 
‘Water in Northern French cities: 
from the Roman Empire to the 
industrial revolution’
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Er is nu een nieuwe vereniging 
opgericht: de International Water 
History Association, de IWHA, die 
ook een website over de geschiede-
nis van het water zal inrichten. Voor 
inlichtingen IWHA@aber.ac.uk. De 
sleutelfi guren zijn Jones & Coopey 
met Owen Roberts, allen van de 
University of Wales.
De lezingen worden waarschijnlijk 
in mei of juni 2000 voor een deel 
uitgegeven in een speciaal nummer 
van een nieuw door Elsevier uitge-
geven tijdschrift Water Policy, het 
offi  ciële orgaan van de World Water 
Council. Voor inlichtingen daar-
over: Martin.A.Reuss@hq02.usace.
army.mil
De Division of Water Sciences van 
de UNESCO wil graag samenwer-
ken met de IWHA. In 2001 zal de 
volgende internationale watercon-
ferentie plaatsvinden. Aberystwyth, 
dat twee maal dit heeft georgani-
seerd, zal dan de vlag overgeven aan 
Bergen in Noorwegen, zoals bekend 
het meest regenrijke oord in Eu-
ropa. De organisatie zal in handen 
zijn van Terje Tvedt van de univer-
siteit van Bergen.

De milieugevolgen 
van de zoutwinning 
in Nederland

In zuidwest Nederland heeft de 
zoute moernering in de mid-
deleeuwen bijgedragen aan veel 
landvernieling, soms met blijvende 
schade. Hoe het proces van zoute 
moernering van de eerste spade in 
de grond tot en met het afl everen 
van mooi keukenzout in detail in 
zijn werk ging, is niet volledig be-
kend. Veel wat er geschreven wordt 
is overschrijfsel van overschrijfsels, 
je weet hoe dat vaak gaat. Het zou 
mooi zijn als het proces eens in een 
modern laboratorium op de snijta-
fel gelegd zou kunnen worden.
Een kleine stap in die richting is 
het grondig analyseren van een heel 
bekende prent: “Het darinkdelven”, 
door Pronck/Philips, 1745. Deze 
prent wordt keer op keer afgedrukt. 
Wat is die prent nu als “bron” 
waard, want 1745 is 250 jaar of 
meer na het einde van het massale 
darinkdelven voor de zoutwin-
ning. Op dit ogenblik onderzoekt 
dr. K.Leenders deze zaak, waarbij 
inmiddels is komen vast te staan 
dat er in Zierikzee een hele reeks 
verwante schilderijen is (of was). 
Een daarvan moet het “origineel” 
zijn, maar welke? Leenders pro-
beert over dat schilderij als bron 
(o.a.: datering, reeele activiteit of 
naar herinnering geschilderd?), als 

weergave van een stukje topogra-
fi e en als weergave van een stukje 
zoutwinningsproces meer te weten 
te komen. U hoort te zijner tijd 
nog nader. Bewonder de plaatjes op 
http://www.bart.nl/~leenders/gif/
zierik1.jpg tot en met zierik4.jpg.
dr. K.A.H.W. Leenders
Elspeetstraat 13, 
2573 HM Den Haag, Netherlands
Privé: 00-31-70-3453069              
leenders@bart.nl             
http://www.bart.nl/~leenders  
Werk: 00-31-70-4417044 
leend-k@pzh.nl
http://www.pzh.nl/

Nature, History, Society, 
Wenen 1999
Afgelopen herfst (30-9/2-10) vond 
in Wenen een groot congres plaats 
waar milieuhistorici en andere mi-
lieuwetenschappers elkaar ontmoet-
ten in een inspirerende omgeving, 
de historische Kursalon in het grote 
groene Stadtpark. Het was de eerste 
keer in mijn leven dat ik een lezing 
gaf onder kroonluchters temidden 
van vogelgetjilp!
De ondertitel gaf als thema aan: 
‘Long term dynamics of social 
metabolism.’ In het ‘mission 
statement’ dat tegenwoordig elke 
zichzelf respecterende congresorga-
nisatie moet hebben, zijn deze be-
grippen goed uitgelegd, zodat ik al 
voor het het einde van het congres 

begon door te hebben dat er een sa-
menhang bestaat met ‘energyfl ows’. 
Voor toelichting verwijs ik naar de 
buitengewoon mooi vormgegeven 
website van het congres, waar be-
halve de theoretische achtergronden 
ook alle papers van het congres zijn 
gepubliceerd, voor zover beschik-
baar: http//:www.univie.ac.at/iff -
socec/conference99.
Dit congres werd op diverse niveau’s 
gekenmerkt door invloed van de be-
tawetenschappen en de Amerikaan-
se congrestraditities gemengd met 
een vleugje van de rijke Weense cul-
tuur. Zo waren er postersessies met 
prijzen en een enquete van ConAc-
count over het onderzoeksprogram-
ma voor de toekomst. In sommige 
sessies trad een straatmuziekgroep 
op als intermezzo, en ergens achter 
in het gebouw was men ook nog 
bezig door middel van interviews 
met sprekers informatie te verzame-
len voor een kunstfi lm over milieu. 
Maar misschien was het grote terras 
nog wel het belangrijkste, daar werd 
naar goede Weense gewoonte einde-
loos gediscussieerd.
Zo prachtig systematisch en kleur-
rijk als de website was, zo was ook 
de planning van het congres, met 
gelukkig niet meer dan drie paral-
lelsessies. Iedere dag werd geopend 
met een lezing door een belangrijke 
spreker en besloten met een afron-
dende discussie waaraan alle sessie-
voorzitters deelnamen. Aan het eind 
vond ook nog een aparte slotsessie 
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plaats waar zelfs nog een nieuwe 
spreker ‘van buiten’ verscheen.. 
Zoals wel vaker op de iets grotere 
congressen waren deze ‘overhead’ 
activiteiten waar men probeerde tot 
algemene uitspraken te komen over 
het overkoepelende congresthema 
en ‘the state of the art’ slechts voor 
een kleine groep aantrekkelijk. Hier 
speelde bovendien nog een bekend 
interdisciplinair probleem tussen-
door, dat van de spraakverwarring 
tussen beta- en alpha milieuwe-
tenschappers, in het bijzonder 
tussen minder en meer historische 
milieuwetenschappers, een kloofj e 
waaraan ik zelf langzaam begin te 
wennen, maar waartegen enkele his-
torici ernstig bezwaar aantekenden. 
Er waren veel boeiende verhalen en 
dat is toch het belangrijkste. Boven-
dien klitten de Europese historici in 
de loop van het congres aan elkaar 
zodat er haast een minicongresje 
en ieder geval een levendige uitwis-
seling van informatie ontstond. 
Ook dat vind ik belangrijk, want in 
Nederland mis ik dergelijke gelege-
neheden nog een beetje en op Eu-
ropees niveau moet er nog heel wat 
gebeuren, zeker gezien de 20 jaar 
die we achterlopen bij de V.S.
Het initiatief tot het congres was in 
handen van de groep IFF-Soziale 
Ecologie, een samenwerkingsver-
band van de universiteiten van 
Wenen, Klagenfurt en Innsbruck 
op het gebied van milieugeschiede-
nis. Deze groep heeft inmiddels een 

indrukwekkende reeks publicaties 
op zijn naam heeft ontstaan. Als 
medeorganisator, en naar ik aan-
neem, fi nancierder, trad ConAc-
count op, een samenwerkingsver-
band van het Wuppertal Institut, 
het Centrum voor Milieukunde te 
Leiden, Statistics Zweden en IFF. 
In de slotdiscussie presenteerde 
ConAccount enige cijfers over 
energiestromen. Wat daaraan het 
meest opviel was dat zo recent wa-
ren, niet meer dan enkele decennia, 
zodat het voor een langetermijn 
historicus moeilijk is te bevatten 
waarom die enige historische, laat 
staan voorspellende waarde zouden 
kunnen hebben. In reactie op mijn 
opmerking dienaangaande nodigde 
een van de pannelleden de historici 
uit om gegevens aan te leveren voor 
energiestroomanalyse op de lange 
termijn. Voor 1800 lijkt met dat 
zeer moeilijk. Dat blijkt ook uit 
de recentste studie van IFF-Sozials 
Ekologie waar dat voor een heel 
klein gebied uitgeprobeerd is en die 
onlangs op CD-Rom is verschenen 
(maar helaas niet in de handel): 
Landschaft hat Geschichte. Histori-
sche Entwicklung von Umwelt und 
Gesellschaft in Th eyern. (http://
www.wuv.at).
Mocht ik skeptisch lijken over dit 
congres, dan is dat onjuist. Het 
is het meest inspirerende congres 
geweest waar ik tot nu toe ben 
geweest. De organisatoren hadden 
hun ambities zeer hoog gesteld 

en als een van de resultaten is dat 
‘echte’ milieuwetenschappers ‘ons’ 
om studies vragen ben ik heel tevre-
den. Ik zie al uit naar het volgende 
pan-Europese congres dat in het 
najaar van 2001 in St. Andrews, 
Schotland, wordt georganiseerd on-
der auspiciën van het daar onlangs 
opgerichte centrum voor milieuge-
schiedenis. 
Petra van Dam, Leiden

EDEN project 
gaat tweede fase in
In 1992 ging bij het Koninklijk 
Instituut voor Taal-, Land- en Vol-
kenkunde (KITLV) te Leiden het 
zogeheten EDEN project van start. 
EDEN staat voor Ecology, Demo-
graphy and Economy in Nusantara, 
en dat laatste is een ander woord 
voor Indonesië. Bedoeling van het 
project was om de wederzijdse be-
invloeding van mens en natuur in 
de Indonesische Archipel in kaart te 
brengen vanaf ongeveer 1600, als de 
historische bronnen wat ruimer gaan 
vloeien. Het project zou uit twee 
fases bestaan. De eerste fase, waar-
mee in 1992 begonnen werd, zou de 
periode van ongeveer 1600 tot ca. 
1850 beslaan. De tweede fase moest 
de periode 1850-2000 omspannen.
De eerste fase is nu bijna afgerond. 
Er zijn drie manuscripten geaccep-
teerd voor publicatie. Het KITLV 
zal het boek (tevens dissertatie) van 

Han Knapen over Zuidoost-Borneo 
[nu Kalimantan] uitgeven, evenals 
de studie van David Henley over 
Noord-Celebes [nu Sulawesi]. Yale 
University Press publiceert het boek 
van Peter Boomgaard over mens in 
tijger in de geschiedenis van Indo-
nesië en Maleisië. Bijna klaar zijn de 
manuscripten (tevens proefschrift) 
van Bernice de Jong Boers (over 
Sumbawa) en Freek Colombijn 
(Midden-Sumatra). Overigens waren 
er al in een eerder stadium voorlo-
pige resultaten gepubliceerd, zowel 
in het Nederlands (themanummer 
Spiegel Historiael, getiteld ‘Mens 
in natuur in Indonesië; Ecologische 
geschiedenis 1500-heden’, nummer 
10/11, jaargang 32, oktober/no-
vember 1997), als in het Engels 
(Peter Boomgaard, Freek Colombijn 
and David Henley (eds.), Paper 
Landscapes. Explorations in the En-
vironmental History of Indonesia. 
Leiden: KITLV Press, 1997; dit zijn 
de uitgewerkte resultaten van een 
workshop).
Onlangs is er nu een begin gemaakt 
met de tweede fase van EDEN, die 
de periode 1850-2000 betreft. Voor 
deze fase is een andere opzet gekozen 
dan voor de eerste, toen de indeling 
grotendeels regionaal was. Nu is de 
aanpak meer thematisch, hoewel 
doorgaans ook regionaal afgebakend. 
Er zijn twee OIOs aangetrokken, 
Martine Barwegen en Susan de 
Roode, die zich respectievelijk zullen 
bezighouden met veeteelt op Java 
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en bosexploitatie en -beheer op Su-
matra. Een nieuwe Postdoc, Manon 
Osseweijer, zal de exploitatie van de 
zee in Westelijk Indonesië bestude-
ren. David Henley gaat aan de slag 
met het thema malaria, terwijl Peter 
Boomgaard de bossen van Java be-
studeert. Ook deze fase zal uiteinde-
lijk een ‘edited volume’ gebaseerd op 
een workshop en vijf monografi eën 
moeten opleveren. Maar dat zal nog 
wel even duren.
Peter Boomgaard

Wegenaanleg in Riau 
(Sumatra, Indonesië
In 1998 ben ik een onderzoek naar 
wegenaanleg in Riau gestart, dat -in 
deeltijd uitgevoerd- langzaam doch 
gestaag vordert. De provincie Riau 
bestaat uit een archipel (in menige 
Nederlandse stad terug te vinden 
als Riouwstraat) en een gedeelte 
van de oostkust van Sumatra. Het 
zal hier verder gaan over het vaste 
land van Riau. De vlakke oostkust 
van Sumatra is van nature bedekt 
met laagland tropisch regenwoud, 
dat een aantal maanden van het jaar 
geïnundeerd en ontoegankelijk is. 
Eeuwenlang vormde de rivier Siak 
met haar zijtakken de belangrijkste 
verkeersader van de kuststrook, 
waarlangs de schaarse bevolking 
grotendeels geconcentreerd was. 
Wie zich van de rivieren af waagde 
moest lopen door drasland en van-
wege het moeizame over-landtrans-

port konden alleen bosproducten 
met een hoge waarde per gewichts-
eenheid, zoals kostbare harsen en 
bezoar-stenen, uitgevoerd worden.
De California Texas Oil Company 
(Caltex), een gemeenschappelijke 
dochter van Standard Oil of Cali-
fornia en Texaco, ontdekte in 1940 
in dit gebied olievelden, die naar la-
ter bleek buitengewoon rijk waren. 
Voor het eerst moest een bulkgoed 
worden uitgevoerd en voor het eerst 
was er een onderneming actief met 
voldoende kapitaal om grootscha-
lige infrastructurele werken uit te 
voeren. Om het transportprobleem 
van de olie op te lossen bouwde 
Caltex een pijplijn van het stadje 
Pekanbaru, een rivierhaven aan 
de Siak op 100 km afstand van de 
monding, naar Dumai, een vissers-
dorp op de kust. Bij Dumai werd 
er een diepwater terminal voor tan-
kers aangelegd. Om deze pijplijn te 
bouwen en te onderhouden werd er 
ook een parallelle weg aangelegd.
Aanvankelijk was deze weg zeer 
primitief: smal, de contouren van 
het land volgend en verhard door 
er olie op te spuiten die zich met 
de grond vermengde tot een harde, 
maar zeer glibberige koek. De weg 
was in eerste instantie voor Caltex 
bedoeld, maar is nadien openge-
steld voor het publiek. Sinds de ver-
binding Pekanbaru-Dumai in 1958 
tot stand kwam is de weg tot op de 
dag van vandaag doorlopend verbe-
terd: verbreed, geasfalteerd, voor-

zien van zijwegen en van bruggen 
die rivierponten vervangen. Deze 
weg heeft het eeuwenlang vrijwel 
ontoegankelijke regenwoud open-
gegooid voor opeenvolgende golven 
van ondernemers, die telkens de 
weg eff enden voor de volgende golf. 
Caltex werd overal gevolgd door 
houtkappers, die onbedoeld bouw-
grond vrijmaakten voor plantages 
van rubber en palmolie, die op hun 
beurt spontane migranten aanzo-
gen, die op eigen gelegenheid grond 
gingen bebouwen. Als laatste in de 
rij vestigden kleine fabriekjes en 
dienstverlenende bedrijven (garages, 
eethuizen, en dergelijke) zich langs 
de weg. Omdat Caltex nog steeds 
nieuwe velden in exploitatie neemt, 
gaat dit proces van wegenaanleg 
met de bijhorende kettingreactie 
voort. Het proces doet denken aan 
de frontier die van de oost- naar de 
westkust van Amerika opschoof en 
aan de ontsluiting van het Amazone 
bekken, waar nieuwe wegen ook 
een cruciale rol spelen.
De weg Pekanbaru-Dumai heeft 
enorme gevolgen gehad voor het 
vasteland van de provincie Riau. 
Het gebied is opengegooid en ont-
gonnen. De bevolking is door de 
immigratie verveelvoudigd. Het 
bruto product van de provincie 
behoort tot de hoogste van Indo-
nesië, maar ondanks de kostbare 
“olie onder en olie boven de grond” 
(aardolie en palmolie) profi teert de 
plaatselijke bevolking nauwelijks 

van de welvaart. De oorspronkelijke 
vegetatie is zwaar aangetast en gro-
tendeels vervangen door een mono-
cultuur van rubber of palmolie of 
door grote grasvelden (alang-alang); 
veengronden zijn ingeklonken en 
verzuurd en weglekkende olie wordt 
tijdens de seizoensgebonden peri-
ode van inundatie over grote opper-
vlaktes verspreid.
Het lopende onderzoek bestrijkt 
de periode van 1958 tot heden en 
betreft de tegenstrijdige belangen 
die rond de wegenaanleg spelen met 
de daarbij horende nieuwe claims 
en nieuwe soorten van claims op 
het gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen. Aangenomen wordt 
dat een verbeterde toegang in 
geografi sche zin (het openen van 
wegen) invloed heeft op toegang in 
juridische zin (het claimen van het 
gebruiksrecht van een natuurlijke 
hulpbron) en vice versa. Het onder-
zoek is gebaseerd op een combinatie 
van antropologisch veldwerk en de 
studie van historische documenten.

Freek Colombijn is research fel-
low aan het International Institute 
for Asian Studies, Postbus 9515, 
2300 RA Leiden, 071-527 2227, 
colombijn@rullet.leidenuniv.nl.
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Over milieu-sturing en 
historische processen
Na de lessen van Paaseiland de les-
sen van Texel en Curaçao *
Lange-termijn economische 
ontwikkeling en het milieu
Anton Schuurman, leerstoelgroep 
Agrarische Geschiedenis

In zijn stimulerend geschiedenis 
van de twintigste eeuw, getiteld, 
Age of extremes. Th e short twenti-
eth century schrijft Eric Hobsbawm 
dat het milieu-probleem het meest 
belangrijke probleem is dat om op-
lossing vraagt. Hij voegt er aan toe 
dat het vooral een politiek en maat-
schappelijk probleem is1. De vol-
gende vraag is dan: Binnen welke 
perspectief moeten we dit probleem 
zien? Binnen welke condities? Bin-
nen welke structurele en structure-
rende lange termijn ontwikkelin-
gen? Hoe is dat zo gekomen?
Het meest samenvattende, overzich-
telijke en heldere antwoord op deze 
vraag is te vinden in Clive Pontings 
Een groene geschiedenis van de 
wereld, intussen alweer acht jaar 
geleden voor het eerst verschenen2. 
Ponting brengt ons razendsnel in 
herinnering dat de aarde het langste 
gedeelte van haar bestaan tot nu toe 
het zonder mensen gedaan heeft. 
In deze periode hebben zich allerlei 
natuurlijke processen afgespeeld die 
zich nog steeds voortzetten. Één 
daarvan is bijvoorbeeld het proces 

van klimaatontwikkeling, dat zowel 
bepaald wordt door de verspreiding 
van de continenten over de aardbol 
als door een reeks astronomische 
cycli die de aarde en haar baan rond 
de zon beïnvloeden. De aarde is te 
beschouwen als een eco-systeem 
waar op een bepaald moment ook 
mensachtigen en mensen van deel 
zijn gaan uitmaken. De datering 
van de ontwikkeling van mensach-
tigen loopt uiteen. Ponting dateert 
het verschijnen van de mens hon-
derdduizend jaar voor het begin van 
onze jaartelling.
Vervolgens gebruikt hij de rest 
van zijn boek om te laten zien hoe 
mensen in een poging om zich te 
voorzien van voldoende voedsel, 
kleding, beschutting, energie en 
andere materiële goederen, hebben 
ingegrepen en ingrijpen in natuur-
lijke ecosystemen. Hij volgt daarbij 
een gebruikelijke driedeling van ja-
gers/verzamelaars; akkerbouwers en 
veetelers en de industriële samen-
leving. Hij benadrukt dat er geen 
menselijk economisch systeem heeft 
bestaan dat geen gevolgen heeft ge-
had voor de natuurlijke omgeving. 
Deze gevolgen waren natuurlijk wel 
verschillend. Bij de jagers/verzame-
laars waren ze bijvoorbeeld lokaal. 
Th ans zijn ze globaal geworden en 
levensbedreigend.
Hij is ook duidelijk in de belang-
rijkste reden voor de overgang naar 
steeds intensievere productiesyste-
men. Deze lag volgens hem niet in 

een streven naar meer welvaart - de 
jagers/verzamelaars hadden in zijn 
opinie een effi  ciënt productiesy-
steem dat voldoende voedsel ople-
verde en een boel vrije tijd- , maar 
bevolkingsgroei. In de loop der tijd 
neemt het aantal mensen langzaam 
maar zeker toe en dat dwingt ze 
beetje bij beetje meer arbeid te 
besteden aan het produceren van 
voedsel totdat ze uiteindelijk over-
gegaan blijken te zijn op veeteelt en 
akkerbouw. Eenzelfde soort over-
gang is nog maar recent gebeurd. 
Onder druk van bevolkingsgroei 
vindt vanaf de achttiende eeuw de 
overgang van een agrarische naar 
een industriële maatschappij plaats. 
In dit proces van technologische 
en maatschappelijke verandering 
bevinden we ons nog steeds. Een 
belangrijk kenmerk ervan is het 
grootschalige gebruik van minerale 
energiebronnen. Deze maken het 
mogelijk dat voor het eerst in de 
geschiedenis een van de traditionele 
plagen van de mensheid verdwijnt: 
namelijk het gebrek aan voedsel. 
Niet dat er thans geen hongersno-
den zijn, of geen armoede, maar het 
structureel gebrek aan voedsel zoals 
dat in de agrarische samenleving 
heeft bestaan, is verdwenen. Voor 
hoelang dat zo is, is een andere 
vraag. In grote delen van de wereld 
duurt deze situatie van voedselze-
kerheid echter al twee eeuwen.
Dit had onder ander een nog ster-
kere bevolkingsgroei tot gevolg die 

echter door de economische groei 
bijgebeend kon worden met als on-
gewenst neveneff ect grote economi-
sche ongelijkheid. Bovendien bleek 
in de Westerse landen de snelle 
bevolkingsgroei een voorbijgaand 
verschijnsel doordat een dalend 
sterftecijfer op den duur gevolgd 
werd door een dalend geboortecij-
fer. De verwachting is dat dit ook 
op wereldschaal zal gebeuren, maar 
wanneer dit zal gebeuren, blijft een 
moeilijk te beantwoorden vragen 
omdat de daling van het geboorte-
cijfer van economische, sociale, po-
litieke en niet te vergeten culturele 
factoren afhankelijk is die moeilijk 
te beïnvloeden zijn. De periode 
waarin de bevolking verdubbelt, 
wordt nog steeds korter.
Een tweede gevolg van de industri-
alisatie was het proces van urbanisa-
tie. Pas sinds de negentiende eeuw 
kennen grote steden geboorteover-
schotten en groeien ze niet slechts 
door migratie. Dankzij de econo-
mische groei, de betere hygiëne en 
de nieuwe infrastructurele voorzie-
ningen als leidingwater en riolering 
is dit geboorteoverschot mogelijk 
geworden. Daarbij kwamen dan 
nog de betere medische zorg, zoals 
al vroeg in de negentiende eeuw de 
eff ectieve bestrijding van waterpok-
ken. Deze groei van grote steden is 
echter vooral mogelijk geworden 
door het feit dat we steeds beter in 
staat waren tegen betaalbare prijzen 
voedsel en brandstof naar de steden 
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te transporteren. Het gevolg is dat 
binnenkort voor het eerst in de ge-
schiedenis er wereldwijd meer men-
sen in steden dan op het platteland 
wonen. Dit voortgaande urbanisa-
tieproces heeft natuurlijk zijn eigen 
invloed op het eco-systeem.

De waardering van het indu-
strialisatieproces: een positieve 
of een negatieve ontwikkeling?
Aan de agrarische samenleving aan 
de vooravond van de overgang naar 
een industriële samenleving wijdde 
de eerste hoogleraar van onze vak-
groep, Slicher van Bath, een boek 
dat hij in 1957 heeft gepubliceerd. 
De titel ervan is Samenleving onder 
spanning. Het gaat over de soci-
aal-economische geschiedenis van 
Overijssel3. Hieruit blijkt dat de in-
dustriële revolutie niet die verschrik-
king was die bijvoorbeeld Friedrich 
Engels, de kompaan van Marx, 
ervan had gemaakt in zijn Die Lage 
der arbeitende klasse in England, 
waarbij deze deed voorkomen dat de 
mensen vanuit een soort paradijs de 
verschrikkingen van de industriële 
periode waren ingekomen. Nee, uit 
zijn boek - evenals uit het boek van 
Ponting -  wordt duidelijk dat de 
industriële revolutie een antwoord 
betekende op de helse problemen 
van de agrarische samenleving, een 
maatschappij waarbij veel mensen 
op de rand van ondervoeding leef-
den. Slichers boek is van 1957. Dit 
jaartal is veelbetekenend. In de jaren 

vijftig was men zich nog nauwelijks 
bewust van milieuproblemen. (Ook 
al zag de Britse regering zich in 
1956 gedwongen de Clear Air Act 
in te voeren, als reactie op de Great 
Smog van 1952).
Pontings beoordeling van de indu-
striële revolutie is niet louter posi-
tief. Weliswaar ziet hij deze ook als 
oplossing voor de sterke bevolkings-
groei, hij is zich echter tevens sterk 
bewust van de aanslagen die de 
industriële samenleving doet op het 
milieu. Voor Ponting doet het er 
daarbij niet toe of een samenleving 
kapitalistisch of socialistisch is om-
dat in beide gevallen het materieel 
denken overheersend is geworden. 
De kwaliteit van de samenleving 
wordt in eerste instantie afgemeten 
aan de groei van het bruto nationaal 
produkt (BNP). Bovendien heb-
ben de reëel bestaande socialistische 
staten geen betere staat van dienst 
ten aanzien van het milieu dan de 
kapitalistische landen.
Het denken in termen van groei 
van het BNP wordt bij Ponting de 
tweede bron van dynamiek naast de 
bevolkingsgroei. Dit denken is be-
perkt omdat het BNP een heleboel 
zaken die van belang zijn, niet in-
sluit. De schade toegebracht aan het 
milieu komt er bijvoorbeeld niet in 
tot uitdrukking. En ook niet, een 
ander voorbeeld, dat de productie 
en distributie van voedingsproduc-
ten thans meer energie kosten dan 
ze mensen opleveren.

Ponting eindigt zijn boek dan ook 
in mineur: bevolkingsgroei, urba-
nisatie, een op economische groei 
ingesteld maatschappij leiden tot 
nieuwe aantastingen van het mi-
lieu, zoals we ze nooit eerder gezien 
hebben in de geschiedenis. Het 
ecosysteem zelf wordt aangetast, 
zoals in het broeikaseff ect en het 
gat in de ozonlaag. Zoals Slichers’ 
boek is geschreven in de jaren vijftig 
en daaraan zijn optimistische toon 
ontleent, zo is Pontings boek ge-
schreven in de jaren tachtig en is hij 
bezorgd onder invloed van de elkaar 
snel opvolgende rampen en schan-
dalen in de jaren zeventig en tachtig 
en onder invloed van de resultaten 
van metingen die voor die tijd nooit 
verricht waren door een gebrek aan 
rekencapaciteit.

De mogelijkheden van sturing. 
Voorbij schaduwdenkers en 
lichtzoekers4

De belangrijkste omissie bij Ponting 
is dat hij geen aandacht schenkt 
aan de milieubeweging en het ver-
anderende denken over milieu, dat 
hij niet voldoende oog heeft voor 
de specifi eke historische situatie 
waarin we nu leven, en dat hij zich 
niet voldoende bewust lijkt van de 
tijdschaal waarop ontwikkelingen 
plaats vinden.
Om met het eerste te beginnen, de 
milieubeweging en het verande-
rende milieudenken bij overheden, 
burgers en bedrijven zijn de grote 

afwezigen in Pontings boek. Wel-
iswaar komt hij er niet omheen 
om aan te geven dat de afgelopen 
jaren onder druk van de publieke 
opinie maatregelen genomen zijn 
- zoals het verbod op de CFK’s, de 
invoering van katalysatoren, die 
houtsnijden, maar dat verandert 
volgens hem niets aan de primaire 
dynamiek die veroorzaakt wordt 
door de bevolkingsgroei en het eco-
nomische groeidenken. De milieu-
beweging (in zijn brede defi nitie) is 
relatief jong. Weliswaar zijn er ou-
dere organisaties als Heemschut en 
Natuurmonumenten van het begin 
van deze eeuw, maar die waren toch 
vooral gericht op natuurbehoud 
en natuurbescherming en niet op 
milieu-uitputting en milieuvervui-
ling in zijn brede betekenis. Zoals 
we in het overzichtelijke boekje van 
Jacqueline Cramer, De groene golf 
kunnen lezen, is de Nederlandse 
milieubeweging pas in de jaren 
zestig van de grond gekomen en is 
sindsdien zowel gegroeid als van 
karakter veranderd5. Vanaf de jaren 
tachtig hebben de algemene organi-
saties als Natuurmonumenten, We-
reld Natuur Fonds en Greenpeace 
een geweldige groei doorgemaakt. 
Het zijn verreweg de sterkste groei-
ers van de maatschappelijke orga-
nisaties in de periode 1980-1996. 
Terwijl bijvoorbeeld de consumen-
tenorganisaties in deze periode 
met de helft groeiden, het aantal 
leden van politieke partijen met de 
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helft afnam, het aantal leden van 
kerkgenootschap ook nog met tien 
procent daalde, vervijfvoudigde het 
aantal leden van natuur en milieu 
organisaties6. In diezelfde periode 
heeft Nederland ook een ministerie 
van Milieu gekregen en zijn we in-
tussen toe aan het derde Nationaal 
Milieubeleidsplan.

Een positief voorbeeld. 
De hygiënisten
Dit alles betekent een geweldig 
bewustwordingsproces. Ik ver-
gelijk het altijd het liefst met het 
medisch bewustwordingsproces 
van de vorige eeuw, zoals dat door 
Eddy Houwaart in zijn boek De 
hygiënisten beschreven is7. Daarin 
vertelt hij de geschiedenis van een 
groep artsen, als Levy Ali Cohen, 
Allebé, Samuel Coronel, Johannes 
van Hengel, hygiënisten genaamd. 
Deze medici hebben het denken en 
spreken over gezondheid veranderd 
doordat ze op een heel andere ma-
nier dan tot dan toe gebruikelijk 
gegevens verzamelden en presen-
teerden.
De geschiedenis van de hygiënis-
ten kan in drie perioden worden 
verdeeld. De eerste begint in 1840 
en eindigt omstreeks 1850. In dat 
tijdvak voltrokken zich ingrijpende 
veranderingen in de medische be-
roepsgroep. Ontevredenheid over 
de ondoelmatige organisatie van 
de gezondheidszorg, het lage peil 
van de geneeskunde en het geringe 

maatschappelijke aanzien van de 
geneeskundige stand, bracht in de 
plaatselijke medische gezelschappen 
een discussie op gang over de medi-
sche wetgeving. Deze discussie heeft 
geleid tot een politiek bewustwor-
ding van de geneeskundigen. Een 
deel van de medici wierp zich op als 
de voornaamste woordvoerders in 
een openbaar en nationaal gezond-
heidsdebat. Tegelijkertijd zochten 
de plaatselijke medische gezelschap-
pen toenadering tot elkaar. Dit 
resulteerde in 1849 in de oprichting 
van de Nederlandsche Maatschappij 
tot bevordering der Geneeskunst. 
(NMG)8.
De tweede periode begint in 1850 
en eindigt in 1865. In deze periode 
heeft zich in de NMG een netwerk 
van hygiënisten gevormd. Deze 
hebben zich toegelegd op de verbe-
tering van de openbare hygiëne. Te-
gelijkertijd hebben zij de bestaande 
leer van de volksziekten veranderd 
door gebruik te maken van de sta-
tistische methode van onderzoek 
en door de systematisering van het 
topografi sch onderzoek. Zij traden 
toe tot plaatselijke gezondheids-
commissies en liberale kiesvereni-
gingen9.
De derde periode begint in 1865 
met de invoering van de wet op 
het geneeskundig staatstoezicht. 
Deze wet bleef te samen met drie 
andere wetten die de toetreding 
tot de medische beroepsgroep en 
de uitoefening van de geneeskunde 

regelden, tot 1901 de basis vormen 
van het gezondheidsbeleid van de 
overheid. De periode eindigt om-
streeks 1890, wanneer het debat 
over de volksgezondheid in een 
nieuwe fase belandt. De meeste hy-
giënisten van het eerst uur zijn dan 
overleden10.
De hygiënisten hebben het ge-
zondheidsdebat, dat in de eerste 
helft van de negentiende eeuw 
vorm had gekregen, aan funda-
mentele kritiek onderworpen. 
Bestaande discussies richtte zich 
naar hun mening op de verkeerde 
politieke en wetenschappelijke 
doelstellingen en waren gebaseerd 
op onjuiste redeneringen. Daar-
door was het niet mogelijk om 
doeltreff ende oplossingen te geven 
voor de gezondheidsproblemen, 
waarmee de samenleving te kam-
pen had. Hun alternatief was een 
geheel nieuw debat en een geheel 
nieuwe praktijk met betrekking 
tot de gezondheid van burgers. In 
dit nieuwe debat stond het begrip 
volksgezondheid centraal.
Als doelstellingen en praktijken 
veranderen, dienen er ook nieuwe 
normen en waarden te worden 
ontwikkeld. Gebeurt dat laatste 
niet, dan worden de doelstellingen 
al snel zinloos en kan een nieuwe 
praktijk zich niet handhaven te-
genover de druk van bestaande 
praktijken. De hygiënisten hebben 
zich zeer beijverd om nieuwe be-
oordelingcriteria te ontwerpen voor 

de gezondheid van de burgers. Hun 
belangrijkste instrument daarbij 
was de statistiek11.
De tabellen van sterftepercentages 
die zij maakten waren niet zomaar 
een beschrijving van de werkelijk-
heid, ze schiepen op een specifi eke 
manier orde in de werkelijkheid. 
Om te beginnen stelde de statis-
tiek alle burgers aan elkaar gelijk. 
In de tweede plaats beschouwde 
de hygiënisten een sterftecijfer 
als de uitdrukking van lokale, 
pathogene milieu- en levensom-
standigheden. Een vergelijking met 
sterftecijfers van andere plaatsen 
maakte duidelijk in welke mate 
de omstandigheden gezond of 
ongezond waren. De hygiënisten 
schiepen met de statistiek nog een 
derde, een politieke orde. Was 
een plaats ongezond, dan waren 
er in de voorgaande jaren onvol-
doende maatregelen genomen om 
de kwaliteit van het drinkwater en 
de hygiëne van bodem en lucht te 
garanderen. Door de statistiek in 
de leer der volksziekten toe te pas-
sen, brachten de hygiënisten tussen 
ziekte, ziekteoorzaak, individu, po-
litiek en maatschappij een verband 
aan dat voorheen niet had bestaan. 
Ziekten werden de uitdrukking 
van een verkeerde organisatie van 
het leefmilieu, een gevolg van 
onvoldoende beschaving en een 
verkeerd politiek beleid. Ziekten 
werden daarmee tekens van een 
falend politiek leiderschap12.
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De maakbaarheid van de 
samenleving en het globalise-
rings- en kennis-tijdperk
De twintigste eeuw is niet de ne-
gentiende eeuw en de medische 
problemen van toen zijn niet de 
milieuproblemen van nu, maar wat 
beiden gemeen hebben is dat er 
groepen mensen zijn die proberen 
de termen van het debat te veran-
deren, gegevens te verzamelen en de 
geherformuleerde problemen op de 
agenda te krijgen en aan te pakken. 
Van deze pogingen tot nieuwe be-
grippen, nieuw data verzamelingen, 
zoeken naar nieuwe oplossingen is 
natuurlijk het programma van de 
Wageningse milieusociologen met 
hun ecologische modernisering een 
mooi voorbeeld; als ook de Milieu-
beleidsplannen. Datzelfde geldt 
voor deze studiemiddag van het 
sociaal-wetenschappelijk Wagenings 
milieuonderzoek. Wat het verhaal 
van de hygiënisten laat zien is dat 
het een kwestie van lange adem 
is, zowel omdat het politieke ter-
rein eerst overtuigd moet worden 
(op verschillende niveaus), als dat 
wanneer men eenmaal bezig is de 
maatregelen niet direct succes heb-
ben. Dit is wat ik bedoel met dat 
Ponting het tempo van verandering 
onderschat. Deze sociale en menta-
liteitsverandering vragen tijd.
Wat bovendien volstrekt uniek is 
aan deze tijd is dat de samenstelling 
van de bevolking in de Westerse 
Wereld de afgelopen eeuw geweldig 

is verandert. Pas sinds ongeveer een 
eeuw, hier wat eerder, daar wat la-
ter, bestaat er een algemene school-
plicht. Het aantal mensen dat naar 
middelbaar en hoger onderwijs gaat 
is sindsdien alleen maar toegeno-
men. Dat beteken dat deze mensen 
op een totaal andere manier in de 
wereld staan en aangesproken kun-
nen worden dan de generaties voor 
hen. Tegelijkertijd is de rol van de 
wetenschap, zowel de sociale als de 
natuurwetenschappen, veel domi-
nanter geworden in de samenleving. 
Dit zorgt ervoor dat we thans veel 
beter over de samenleving geïnfor-
meerd zijn dan ooit.
Het proces van globalisering, of in 
termen van de historicus/socioloog 
Norbert Elias de langere en alsmaar 
uitdijende interdependentieketens, 
heeft de leesbaarheid van de samen-
leving echter moeilijker gemaakt. 
Handelingen van mensen zijn 
wereldwijd met elkaar verbonden. 
Dat betekent dat oorzaak en gevolg 
ruimtelijk ver uit elkaar kunnen 
liggen en mensen of niet direct 
begrijpen wat er aan de hand is, 
of lokaal geen invloed hebben op 
wat er gebeurt: bijvoorbeeld als het 
gaat om de vraag naar grondstoff en 
voor Westerse industrieën. Toch 
heeft er vóór ons geen samenleving 
bestaan die zo goed over zichzelf 
geïnformeerd is. Autoritaire heersers 
uit het verleden, waren machteloos 
vergeleken met de macht van onze 
staten. Voor achttienhonderd wer-

den er op centraal niveau nauwe-
lijks gegevens verzameld. De eerste 
Nederlandse volkstelling dateert 
van 1795. Daarvoor beschikken we 
slecht over gewestelijke tellingen 
(voor Holland uit 1622 en 1514 en 
tussen 1622 en 1795 is er helemaal 
niets). Dit betreft puur de bevol-
kingsomvang. Laat staan dat men 
op centraal niveau andere gegevens 
had.
Dit brengt me op het punt van de 
maakbaarheid van de samenleving. 
Er is pas een boeiend boek versche-
nen van de historisch antropoloog 
James Scott, getiteld Seeing like a 
state. How certain schemes to im-
prove the human condition have 
failed13. In dit boek bespreekt hij op 
kritische wijze hoe in de twintigste 
eeuw geprobeerd is van boven af 
vanuit het staatsapparaat ingrij-
pende veranderingen te bewerkstel-
ligen, wat hij high-modernist plans 
noemt en waarbij hij bijvoorbeeld 
denkt aan de bouw van Brasilia in 
Brazilië, aan de Ujamaa dorpen in 
Tanzania, aan de collectivisatie van 
de landbouw in Sovjet Rusland en 
aan de Tenessee Valley Authority in 
de Verenigde Saten die nu met de 
dam in de Yangtse rivier zijn jongste 
grootschalige navolger heeft. Deze 
plannen zijn het resultaat van een 
high modernist ideology die hij als 
volgt defi nieert:
‘It is best conceived as a strong 
version of the self-confi dence 
about scientifi c and technical 

progress, the expansion of pro-
duction, the growing satisfaction 
of human needs, the mastery of 
nature (including human nature), 
and, above all, the rational design 
of social order commensurate with 
the scientifi c understanding of na-
tural laws. It originated of course 
in the West as a by-product of 
unprecedented progress in science 
and industry.’14

 Hij noemt deze grootse plannen fi -
asco’s en wijt de mislukking aan het 
feit dat ze niet voldoende rekening 
hielden met de praktische kennis 
van mensen. Om het belang van 
praktische kennis ten opzichte van 
instructies van bovenaf duidelijk te 
maken, verwijst hij naar stiptheids-
acties van vakbonden. Mensen doen 
dan precies wat ze moeten doen, en 
de zaken werken niet meer. Hij for-
muleert daarom als regel dat kleine 
stappen moeten worden genomen, 
dat men moet proberen om stap-
pen omkeerbaar te maken, dat men 
moet proberen rekening te houden 
met het onvoorziene, en dat men 
rekening moet houden met mense-
lijke inventiviteit. 
Op een moment dat we over ‘di-
lemma’s van sturing’ en niet lan-
ger over ‘maakbaarheid’ spreken 
dan zijn we ons deze harde lessen 
van de twintigste eeuw wel be-
wust, hoewel ze voor tijdgenoten 
moeilijk te beoordelen blijven. Is 
de voorgenomen bouw van een 
Nieuw-Schiphol in zee een laat 
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voorbeeld van een high modernist 
fi asco of is het verzet ertegen een 
voorbeeld van een bevolking die 
zijn eigen economische ondergang 
veroorzaakt?
Ik zei zojuist dat onze kennis van 
de hedendaagse samenleving nog 
nooit zo groot is geweest als thans. 
Toch staat onze sociaal-weten-
schappelijke kennis in samenhan-
gen, mechanismen van verandering 
en ontwikkelingen nog maar aan 
het begin en dat is kennis die we 
hard nodig zullen hebben als we 
over sturing gaan spreken. Wat is 
de context van de sturing? Wat zijn 
de gedragsalternatieven? Welke 
andere informatie krijgen mensen 
behalve de bedoelde sturingsinfor-
matie?
Ook ons inzicht in collectief han-
delen is nog maar beperkt. Aan 
de fantastische achttiende eeuwse 
ideeën dat mensen goed doen voor 
het geheel door goed voor zich-
zelf te zorgen, hebben we slechts 
de tragedy of the commons, de 
theory of collective action (met 
zijn nadruk op freeriders) en al-
lerhande speltheorie gedragingen 
weten toe te voegen. Bovendien 
geldt voor al deze theorieën dat ze 
naar tijd en ruimte anders uitwer-
ken. Globaal geformuleerd zijn het 
vaak niet meer dan parabels, zoals 
de parabel van de tragedy of the 
commons laat zien. Deze houdt 
onvoldoende rekening met wat 
er echt gebeurde met de gemeene 

gronden, en bij zijn pleidooi voor 
een ingrijpen van de overheid 
houdt hij onvoldoende rekening 
met het feit dat de overheid ook 
geen monoliet is, ook belangen 
heeft en ook niet over absolute 
kennis beschikt zodat hij automa-
tisch het goede doet.
Hoe ook is de relatie van milieube-
houd en -beheer en economische 
groei? Er is het dictum van Pen 
die zegt dat hij geen economische 
groei kent zonder meer energie-
verbruik, grondstoff engebruik en 
meer vervuiling; maar er is ook de 
ervaring van de socialistische landen 
die met een volstrekt verouderd 
productieapparaat een  immense 
milieuvervuiling genereerden. Is 
een neergaande economische lange 
termijn beweging juist goed voor 
het milieu, zoals die tussen 1973 
en 1992 toen het energieverbruik 
leek te stagneren, of geeft een op-
gaande economische golfbeweging 
mogelijkheden om beter rekening 
te houden met het milieu? Dit zijn 
maatschappelijke vragen waarop 
nog geen algemeen aanvaarde ant-
woorden zijn.
Tevens is onze kennis van lange ter-
mijn natuurlijke processen eveneens 
nog maar in het begin stadium. Op 
die manier zijn we nog niet goed in 
staat het cumulatief eff ect van men-
selijk handelen op het eco-systeem 
adequaat te wegen, zoals de discus-
sie over het broeikast eff ect heeft 
laten zien.

Tot slot: 
de lessen van Texel en Curaçao
Ik had mijn verhaal na de lessen 
van Paaseiland de lessen van Texel 
genoemd. Dat komt omdat Ponting 
Paaseiland gebruikt, en ik Rob van 
Ginkel aan het lezen was toen ik 
voor deze middag gevraag werd15. 
Hij heeft de geschiedenis van de 
Texelse visserij bestudeert om de 
parabel van de tragedy of the com-
mons weer vlees en bloed te geven 
en komt daarbij uit op zoiets als 
Scott: mensen zijn niet heilig, maar 
doen ook niet bewust dom. Hij pleit 
bovendien voor gediff erentieerde en 
historische kennis, iets dat volgens 
mij voor sturing onmisbaar is omdat 
het in feite van maatwerk uitgaat en 
niet langer van een ongediff eren-
tieerde massa. Wetenschappers en 
beleidsmakers hebben eindelijk ont-
dekt wat Unilever al lang wist: voor 
Noordnederlanders moet je andere 
yoghurt maken als voor Zuidneder-
landers en voor Zuid Fransen andere 
dan voor Noordfransen en Belgen.
Ik zou er echter nog een parabel aan 
toe willen voegen. De parabel van 
Curaçao. Omdat die nog een an-
der aspect laat zien dat ik nog niet 
genoemd heb, namelijk het belang 
van een gemeenschappelijk doel. 
Gevraagd naar de mogelijkheden 
van maakbaarheid antwoordde de 
vorige directeur van het Sociaal-
Cultureel Planbureau (SCP), Adri-
aan van der Staay,  bij zijn vertrek 
dat men de mogelijkheden daartoe 

niet moet onderschatten. Hij vertelt 
vervolgens van recente maatschap-
pelijke problemen in Willemstad op 
Curaçao, waar een toename aan cri-
minaliteit, prostitutie en drugshan-
del hele buurten deden verloederen. 
Hij vervolgt: 
‘Men had daar eigenlijk had gevoel 
dat de ontwikkelingen  onafwend-
baar waren, maar toch hebben 
we een paar dingen in gang gezet. 
We hebben beide regeringen  een 
protocol laten tekenen met als doel 
Willemstad op de wereld erfgoed-
lijst te krijgen. Daarmee was er iets 
concreets om naar toe te werken. 
Voor de Antillen werd er volgends 
een monumentenwet opgesteld en 
kwamen er enkele organisaties voor 
monumentenzorg. In Nederland 
werd gelobbyd om deel te nemen 
aan de werelderfgoedconventie. 
Vervolgens werden er jaarlijks et-
telijke miljoenen in het opknappen 
van Willemstad gestopt. In tien jaar 
werd een maatschappelijke ontwik-
keling die door vrijwel iedereen als 
onvermijdelijk werd gezien gekeerd. 
Waarom? Omdat een beperkt aantal 
mensen zich daarvoor heeft wil-
len inspannen, omdat de overheid 
dat krachtig heeft ondersteund en 
omdat er aan beide zijden een mo-
bilisatie is geweest om door allerlei 
bureaucratische belemmeringen 
heen te breken. Het is voor een 
belangrijk deel de menselijke inzet 
die de maakbaarheidgedachte laat 
slagen of mislukken.16’
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Ik kan niet beoordelen in hoeverre 
hij overdrijft, maar de moraal van 
het verhaal spreekt me wel aan. Bo-
vendien wil ik niet graag dat bij u, 
op basis van het verhaal van Ponting 
blijft hangen dat historici pessimisten 
zijn, zoals ik ook al met het navertel-
len van het verhaal van de hygiënis-
ten heb willen bereiken. Een belang-
rijk Amerikaans historicus beëindigt, 
een zojuist verschenen boek aldus:
In this world the optimists have it, 
not because they are always right. 
but because they are positive. Even 
when wrong, they are positive, and 
that is the way of achievement, 
correction, improvement, and suc-
cess. Educated, eyes-open optimism 
pays; pessimism can only off er the 
empty consolation of being right.
Th e one lesson that emerges is the 
need to keep trying. No miracles. No 
perfection. No millennium. No apo-
calypse. We must cultivate a sceptical 
faith, avoid dogma, listen and watch 
well, try to clarify and defi ne ends, 
the better to choose means.17

Zo is het.
* Lezing gehouden op de studiemid-
dag ‘Dilemma’s rond sturing. Sociaal-
wetenschappelijk milieuonderzoek 
aan de LUW’  in de Hofstee-zaal van 
de Leeuwenborch, Wageningen.
1 Eric Hobsbawm, Age of extremes. 

Th e shrot twentieth century, 1914-
1991 (London 1994) 570.

2 Clive Ponting, Een groene geschie-
denis van de wereld (Amsterdam 
1992).

3 B.H. Slicher van Bath, Een sa-
menleving onder spanning. Ge-
schiedenis van het platteland in 
Overijssel (Assen 1957).

4 Deze termen zijn van Louise 
Fresco, NRC-Handelsblad, 20 no-
vember 1998, 23.

5 J. Cramer, De groene golf. Geschie-
denis en toekomst van de Nederland-
se milieubeweging (Utrecht 1989).

6 25 Jaar sociale verandering. Sociaal 
en cultureel rapport 1998 (Rijswijk 
1998)

7 E.S. Houwaart, De hygiënisten. 
Artsen, staat en volksgezondheid in 
Nederland, 1840-1890 (Groningen 
1991). Deze paragraaf is geheel op 
dit boek gebaseerd en passages zijn 
er letterlijk uit overgenomen.

8 Ibidem, 297.
9 Ibidem, 297-298.
10 Ibidem, 298.
11 Ibidem, 299.
12 Ibidem, 302-303.
13 James C. Scott, Seeing like a 

state. How certain schemes to im-
prove the human condition have 
failed (New Haven 1998)

14 Ibidem, 4.
15 Rob van Ginkel, Tussen Scylla 

en Charybdis. Een ethnohistorie 
van Texels vissersvolk, 1813-1932 
(Amsterdam 1993).

16 NRC Handelsblad, 14 februarie 
1998, 39.

17 David S. Landes, Th e wealth and 
poverty of nations. Why some are so 
rich and some so poor (New York 
1998) 524.

Een quaestie van geloof
In het Rotterdams Jaarboekje 1999 
verschenen twee artikelen van mijn 
hand. Zij vormen de neerslag van 
het onderzoek dat ik deed ten be-
hoeve van mijn dissertatie Pion of 
pionier, Rotterdam - Gemeentelijke 
bedrijvigheid in de negentiende eeuw 
(Rotterdam 1990). De dimensies 
van Pion of pionier waren zeer be-
scheiden. Het boekje was piepklein, 
maar het onderwerp was veelomvat-
tend en ik produceerde veel meer 
materiaal dan ik in Pion of pionier 
kwijt kon. Ik kon me nauwelijks 
enige bespiegeling veroorloven, laat 
staan uitwijdingen.
Ik troostte me met de gedachte 
dat ik veel informatie later nog wel 
eens ergens kwijt zou kunnen. Het 
onderzoek naar het gas- en elektri-
citeitsbedrijf vormde de basis voor 
mijn Licht op het GEB, Geschiedenis 
van het Gemeente-Energiebedrijf Rot-
terdam (1993). Ik prees mij gelukkig 
dat de redactie van het Rotterdams 
Jaarboekje onlangs bereid bleek om 
twee fl inke artikelen over de negen-
tiende-eeuwse drinkwatervoorzie-
ning en over het ontstaan van de 
gemeentereiniging op te nemen.
Onder de titel ‘Een quaestie van ge-
loof ’ kon ik uitgebreider dan in Pion 
of pionier, stilstaan bij de intieme 
relatie tussen stadsuitbreiding aan 
de ene zijde en waterhuishouding, 
riolering en gemeentereiniging aan 
de andere zijde. Alvorens een nieuwe 

wijk kon worden aangelegd moesten 
eerst enkele knopen met betrekking 
tot de waterhuishouding worden 
doorgehakt. In het waterrijke Hol-
land ging het eigenlijk meestal om 
de afvoer van overtollig water. Maar 
als daar in de stad van alles en nog 
wat in werd gegooid was het hele-
maal niet zo eenvoudig om het water 
en de toevoegingen snel en veilig de 
nieuwbouwwijk uit te werken. 
In de loop van de vorige eeuw vol-
trok zich geleidelijk een scheiding 
tussen de aanvoer van water ener-
zijds en de afvoer van afvalwater 
en afval anderzijds. Het afvalwater 
werd in toenemende mate met be-
hulp van riolen verwijderd en vers 
water kwam voortaan door buizen 
in de huizen. Grachten en sloten 
werden van lieverlede grotendeels 
gedempt en de inzameling van afval 
werd uitgebreid en beter georgani-
seerd. Twee Rotterdamse gemeente-
bedrijven zagen bij die gelegenheid 
het licht, de Drinkwaterleiding en 
de Gemeentereiniging. De gemeen-
te Rotterdam zocht op de tast naar 
bruikbare oplossingen. De besluit-
vorming bleek in hoge mate ‘Een 
quaestie van geloof ’.
Jan van den Noort
Jan van den Noort, ‘Een quaestie 
van geloof; Waterproject en water-
leiding’ Rotterdams Jaarboekje 1999 
10de reeks 7(1999), 215-254. En: 
‘Een quaestie van geloof; Gemeen-
tereiniging en riolering’ Ibidem 
255-283.
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Elektronische herdruk van 

De kwestie der faecaliën
De aankondiging van Jan van den 
Noort over zijn bijdragen in het 
Rotterdams Jaarboekje bracht mij 
op het idee om een elektronische 
herdruk van mijn afstudeerscriptie 
aan de lezers van Net Werk aan te 
bieden.
In juni 1985 studeerde ik als maat-
schappijhistorica af op het thema 
“De Kwestie der Faecaliën”, over de 
afvoer van menselijke uitwerpselen 
uit Nederlandse steden in de negen-
tiende eeuw. Voor zoverre ik weet, 
was over dit thema tot dan toe niet 
gepubliceerd vanuit een milieuhisto-
risch en hygiënehistorisch perspec-
tief (wel als lokale geschiedenis).
De lijvige scriptie is getypt. Met 
OCR (optical character recogniti-
on) heb ik de tekst overgenomen in 
elektronische vorm. Het is ondanks 
de elktronica nog een moeizaam 
karwei en niet alle leesfouten zijn 
uit de tekst weggezuiverd, maar wie 
belangstelling heeft, kan deze op 
een fl oppy ontvangen. Als vergoe-
ding vraag ik relevante informatie 
voor Net Werk (een kleine donatie 
aan de stichting is natuurlijk ook 
nooit weg). 
Stuur een mailtje of een kaart naar
Myriam Daru
Winselerhof 56
5625 LZ Eindhoven
 of mail naar mdaru@iae.nl

Gezondheid, hygiëne en 
milieu: bijeenkomsten 
in Duitsland

De Rheinische Kreis der Medizin-
historiker heeft informele en formele 
vergaderingen. In mei 2000 is een 
informele bijeenkomst gepland 
in Nijmegen. Hoofdthema is de 
koloniale geneeskunde, waar zoals 
bekend milieu en hygiëne uitermate 
belangrijk zijn.  Het gezelschap 
streeft Europese samenwerking na en 
de contacten met Nederland, België 
en Luxemburg zijn veelvuldig.
Op  22.-25. September 2000 is in 
Düsseldorf  de jaarlijke vergadering 
van de Deutschen Gesellschaft fuer 
Geschichte der Medizin, Naturwis-
senschaft und Technik statt, met als 
hoofdthema de raakvlakken van de 
geschiedenis van  geneeskunde, van  
natuurwetenschappen en techniek. 

A walk 
through the Forest
Th is is the summary of a paper 
presented at a research seminar of 
the Department of History of the 
University of Stirling on 24 Febru-
ary 1999. Th e title of the seminar 
was “Environmental History: Inter-
disciplinary and Where this Leaves 
History”. Th e author is working on 
a dissertation on the environmental 
impact of the past policies of the 
UK Forestry Commission in Scot-
land. You can fi nd a full version of 
the paper on the Internet at forth.
stir.ac.uk/~kjwo1/seminar.html.

Among many people the image 
of modern forestry is not a very 
positive one. Many walkers in the 
hills of Scotland and England are 
confronted with ‘dark regimented 
plantations’. Th ese are the physical 
results of a forest policy character-
ised by expansion of the forests. It 
is suggested that this resulted in a 
single-minded policy dominated by 
the silvicultural system of high for-
est plantations, managed by a clear 
felling system. Th is silvicultural 
system remained the dominating 
forestry philosophy in Britain until 
the 1980s. But there are indications 
that forestry was not that single-
minded and foresters more envi-
ronmentally sensitive than often 
suggested. To be able to recognise 
environmental sensitive ideas in the 

past we must understand the intel-
lectual framework in which forest-
ers thought and the sources that 
infl uenced it.
Th e fi rst dominant source that in-
fl uenced forestry in Great Britain 
can be found in the colonial con-
text. Botanists and other scientists 
in the colonial service noticed the 
impact of Imperialism on the land-
scapes of many colonies. Th is re-
sulted in the feeling that something 
had to be done to preserve the 
forests and in 1864 the Indian For-
estry Service was established. Be-
cause of the absence of a scientifi c 
forestry tradition in Britain, forest-
ers from France and Germany were 
employed in the colonial forestry 
services and students were sent to 
the Continent. In the colonial con-
text the two continental traditions 
merged to form a colonial forestry 
tradition of environmentally sensi-
tive forestry. Th is forestry tradition 
was introduced in Britain by bota-
nists and foresters returning form 
their service in the colonies. Th ey 
propagated the establishment of 
forestry schools and a state forestry 
organisation to manage the forests.
When the Forestry Commission 
was established in 1919 it adopted 
the forestry method of high forestry 
managed by a clear felling system 
that had fi rst developed in Germa-
ny. At the present day this is regard-
ed as an environmental unfriendly 
practice. Many authors suggest that 
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the German practice had a lot in 
common with the French tradition.
During the inter-war period and 
the 1950s ideas of environmentally 
sensitive forestry were common. 
Th e best known representative 
of this forestry ethic was Profes-
sor Mark Anderson. He saw the 
forests as ‘living communities’. 
Anderson’s ideas were not unique 
but he is hardly recognised as a 
man of his times due to the rational 
system of forestry economics that 
was introduced in the 1960s. Th is 
development had a profound envi-
ronmental impact on the landscape 
and worked like a distorting lens 
obscuring the roots of environmen-
tally sensitive forestry. However, the 
tradition of environmentally sensi-
tive forestry survived throughout 
the 1960s and 1970s due to the 
deep-rooted environmental tradi-
tion shared by many foresters. Th e 
recent reawakening of environmen-
tally sensitive forestry can be fi rmly 
attributed to its 19th century roots. 
We can now recognise the present 
interest in the native and natural 
forests of Britain as a long-standing 
tradition.
Jan-Willem Oosthoek

Techniek- en 
milieugeschiedenis 
op congressen

Nieuw initiatieven
SHOT interest group: nature & 
technology
We are interested in organizing a 
special interest group within the 
Society for the History of Technol-
ogy for scholars working on topics 
related to “nature and technology,” 
broadly construed.  We hope to 
have the fi rst meeting at the 2000 
SHOT conference in Munich next 
August and perhaps start an online 
community as well.
• Jim Williams                    
Department of History          
De Anza College               
jcw1@gateway.net 
• Sara Pritchard
Department of History
Stanford University
spritch@leland.stanford.edu

Technology and the 
Environment - 27th 
Symposium of ICOHTEC
Location: Czech Republic

Major theme session of the 27th 
Symposium of the International 
Committee for the History of Tech-
nology (ICOHTEC) to be held in 
Prague, Th e Czech Republic, Au-
gust 22-26, 2000.  
Th e conference theme is ‘Techno-
logical Landscapes: Energy, Trans-
port, and Environment.’ Th e session  
will explore the interplay of tech-
nology and the environment in 
terms of “Energy, Transport, and 
Environment.”   Th e session may 
extend over two days, depending 
on how many contributions are ac-
cepted. 
Th e 27th Symposium of ICOHT-
EC is being co-hosted by the Czech 
Technical University and the Na-
tional Technical Museum of Prague. 
For more information on ICO-
HTEC and the 27th Symposium, 
please visit the ICOHTEC Web 
site.
Contact information:
James Williams, History 
Department, De Anza College
21250 Stevens Creek Boulevard
Cupertino CA  95014
Phone: 650-960-8193
FAX: 650-960-8195
Email:  jcw1@gateway.net
Website  http://www.h-net.msu.
edu/show.cgi?ID=124853

Een nieuwe database voor 
milieuhistorisch onderzoek 
‘Documenting Environmental 
Change’

Th e project ‘Documenting Envi-
ronmental Change’ arose out of 
a colloquium held at Clare Hall 
College, Cambridge, under the 
auspices of the Centre for History 
and Economics, King’s College, on 
15 September 1999. Th e meeting 
brought together a broad spectrum 
of people working in the fi elds of 
geography, history, archaeology, 
historical climatology, literature, 
anthropology and political science, 
to exchange information about 
their work and examine the pos-
sibilities of future interdisciplinary 
co-operation in the study of histori-
cal environmental change.  ‘Envi-
ronmental History’, or the study 
of environmental change in past 
time, has since its inception incor-
porated methods from a variety of 
disciplines; History and geography 
are perhaps the most prominent 
of these, but they must be ranged 
alongside ecology (especially land-
scape ecology), botany, climatology, 
anthroplogy, archaeology, and the 
history and philosophy of science. 
Th ose disciplines concentrating on 
‘natural resource data’ such as pol-
len records, sedimentation history 
or dendrochronologies have been 
able to provide remarkably accurate 
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data series charting the changes in 
such variables over time. Neverthe-
less, it is often diffi  cult to fi t such 
series into explanations that are 
able to determine either the impact 
of humans on their surroundings, 
or why societies managed or mis-
managed their environments in a 
particular manner. Th ose whose 
work falls under the rubric of 
the ‘social sciences’, in turn, have 
tended to approach their subject 
from the perspective of policies and 
arguments that lent credence to the 
specifi c environmental concerns of 
interest groups in the period under 
study. It has proven diffi  cult to 
integrate their narratives with data 
provided by the ‘natural sciences’ to 
assess the plausibility and validity 
of such concerns.  Th e participants 
at the colloquium were agreed 
that whilst it is diffi  cult to provide 
general guidelines for how ‘inter-
disciplinary work’ could proceed, 
the ideal was certainly not to simply 
arrange the results of diff erent stud-
ies alongside each other. Stress was 
laid on the necessity to develop a 
‘communication language’ that al-
lows the fl ow of ideas and exchange 
of results, sensitive to the problem 
of generating ambiguities due to 
lack of familiarity with each others’ 
methods or terminology; equally, 
that collaborative work should be 
an ongoing project, a form of active 
fi eldwork whether inside or outside 
of the academy.  As a result of this 

day, the Centre for History and 
Economics (with the fi nancial sup-
port of the John D. and Catherine 
T. MacArthur Foundation, and the 
Rockefeller Foundation) has set up 
an ongoing project which hopes to 
encourage future links and projects 
between scholars studying environ-
mental change, focused on the ‘his-
torical period’ (i.e. since the appear-
ance of written documentary data), 
with a special emphasis on the inte-
gration of diff erent types of datasets 
and encouraging cross-disciplinary 
understanding. Th e initial stage of 
this project is to set up a website, 
‘Documenting Environmental 
Change’, which aims to act as a 
resource facilitating the exchange 
of information on these themes in-
ternationally, in collaboration with 
the CIES website focusing upon 
research within the University of 
Cambridge. Th e website will pro-
vide news, listings, links and a reg-
ister of individuals and projects ac-
tive in these areas.  Th e intention is 
very much that this resource will be 
an active user-orientated tool, and 
not simply a repository of informa-
tion compiled by its managers. To 
this end, we invite comments on 
how such a resource might best be 
adapted to your needs, and any in-
formation that readers think could 
be of use and wish to disseminate; 
simply an invitation to set up a link 
to your website or establish your 
details on the research register is 

extremely helpful. Equally, it is an 
opportunity for scholars to adver-
tise their research interests and pub-
lications. Th e preliminary website 
is now established at www.envdoc.
org, or contact Paul Warde at the 
Centre for History and Economics, 
King’s College, Cambridge Univer-
sity, Tel. +44 1223 331197, e-mail 
psw1000@hermes.cam.ac.uk. for 
further details. Th e colloquium re-
port is available on the website.

Dr. Paul Warde Research Fellow, Fit-
zwilliam College Research Associate, 
Centre for History and Economics, 
King’s College University of Cam-
bridge +44 1223 477387 / 331197 
psw1000@hermes.cam.ac.uk
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66Meanders
Bert van Polen, die regelmatig over 
natuurontwikkelingen schrijft in 
het Eindhovens Dagblad, heeft op 
28 december 1999 uitvoerig be-
richt over de bevloeiing van gras. 
Hij  haalt daarbij uitspraken aan 
van Joël Burny (die zijn werk in het 
vorig nummer van Net Werk heeft 
samengevat). De uitspraken van ou-
dere tijdens dat onderzoek  geïnter-
viewde boeren wijzen op oude be-
vloeiingspraktijken.  Het werk van 
Burny versterkt de stellingen van 
Geert Jan Baaiejens over de kunst-
matigheid van vele beekmeanders.

Tentoonstelling 
Industrion
Minder arbeid en groter gemak
In het Industrion te Kerkrade is 
tot 30 april deze tentoonstelling te 
bezichtigen, met als thema de in-
troductie van elektrische apparatuur 
in het huishouden. Elektriciteit 
maar ook andere noviteiten als gas 
en water uit de kraan, sti m u lee 
rden u itvi nders tot het construe 
ren van apparaten die veel zware en 
vermoeiende huishoudelijke taken 
van de vrouw des huizes verlicht-
ten. Rond 1900 was het moeilijk 
om goed huishoudelijk personeel te 
vinden. De behoefte aan hulpmid-
delen in het huishouden nam een 
grote vlucht. De producenten van 

huishoudelijke apparaten, gas- en 
elektriciteitsbedrijven, gezondheids-
deskundigen en de vrouwenbewe-
ging werkten in een soort mon-
sterverbond samen om de nieuwe 
apparaten snel in het huishouden te 
introduceren.

De tentoonstellling toont een aan-
tal van deze veranderingen in het 
huishouden. Zo is er te zien hoe de 
“elektrische bezem” (de stofzuiger) 
ontstond. Werking en ontwikkeling 
van de koelkast wordt verklaard. 
De introductie en het gebruik van 
elektriciteit met in haar kielzog het 
elektrisch strijkijzer, de koffi  emoien 
of handmixer. In een aantal recla-
mefi lms uit de jaren ‘30 en ‘50 van 
de twintigste eeuw wordt een beeld 
geschetst van de verkoopwijze van 
deze producten.

Bij de tentoonstelling is een rijk ge 
illustreerde catalogus verschenen. 
Hierin wordt een historisch over-
zicht gegeven van de diverse thema’s 
uit de tentoonstelling.

Industrion, Museumplein 2, Kerk-
rade, tel. 045-5670809. Geopend: 
di-zo 10.00-17.00.
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6 7
67 Redactioneel

Ook deze keer verschijnt Net Werk 
niet in de reguliere omvang, maar als 
dubbelnummer. Het grootste deel 
van het blad wordt gevuld door het 
verslag van de in mei gehouden con-
ferentie in Clermont-Ferrand. Het in 
Clermont-Ferrand bestreken gebied 
is vooral bepaald door het werkterein 
van de organisatoren, de stedenge-
schiedenis en de verdere beperking 
van het hoofdthema, milieuvervui-
ling. Ondanks deze beperking, laat 
de diversiteit aan bijdragen zien hoe 
rijk de milieu- en hygiënegeschie-
denis is.  In een paar bijdragen is 
betoogd dat hygiënisme averechtse 
eff ecten zou hebben gehad op de 
aanpak van milieuproblemen, door-
dat niet het milieu, maar de gezond-
heid van mensen centraal stond en 
de gezondheidspolitiek de milieua-
genda bepaalde. We zijn nu al op een 
moment aanbeland, waar een begin 
wordt gemaakt aan de revisie van 
vroegere standpunten over milieuhis-
torische ontwikkelingen. In de Ver-
enigde Staten bijvoorbeeld, werken 
milieuhistorici aan een relativering 
van het beeld van het harmonieuze 
evenwicht tussen de oorspronkelijke 
Indiaanse bevolking en de omringen-
de natuur. Dit beeld is ook onttstaan 
door de fi lmindustrie. Onderzoek 
over de bijdrage van fi lms aan het 
collectieve bewustzijn over natuur, 
milieu en milieurampen is een nog 
vrijwel onontgonnen gebied. 

Het onderzoeksveld staat dus wijd 
open, maar de huidige stand van 
zaken in de milieugeschiedenis is 
nogal verwarrend. Er is een rijke 
schakering van onderzoek en rede-
lijk veel onderzoekers zijn actief. 
Incidenteel brengt de actualiteit mi-
lieuhistorische onderwerpen onder 
de publieke aandacht. Het probleem 
is en blijft de continuiteit. Het is op 
internationale bijeenkomsten opval-
lend dat idereen denkt dat het elders 
wel beter gaat dan in het eigen land. 
Overal zijn er historici die uit eigen 
beweging milieuhistorisch onder-
zoek verrichten, maar de institutio-
nele en structurele verankering van 
dat onderzoek is slechts in een be-
perkt aantal gevallen gegarandeerd.  
Milieugeschiedenis wordt ‘meege-
nomen’.  Zelfs in een groot projekt 
zoals de geschiedenis van de tech-
niek in Nederland in de twintigste 
eeuw moet de milieugeschiedenis 
meeliften: het komt weliswaar hier 
en daar aan bod, maar de lezer moet 
de verschillende milieuhistorische 
aspecten uit verschillende stukken 
uitplukken en bijeensprokkelen. De 
reactivering van de Europese vereni-
ging voor milieugeschiedenis is een 
stap vooruitgekomen. Op de confe-
rentie in St Andrews (Schotland)in 
september 2001 zal moeten blijken 
hoe ver de discipline is en wat de 
perspectieven zijn. Ondertussen 
willen we de draad van Net Werk 
bijeenkomsten weer oppakken. 
Myriam Daru

2
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Verslag Internationale bijeenkomst voor de geschie-
denis van het milieu van Europese steden en regio’s 
4-6 mei 2000 - Clermont-Ferrand

Patrick Fournier (UniversiteitBlaise 
Pascal, Clermont-Ferrand), 
De la souillure à la pollution, un essai 
d’interprétation des origines du con-
cept de pollution
Fournier stelt dat de resultaten 
van historisch onderzoek te sterk 
bepaald zijn door de perspectie-
ven van de huidige milieukunde. 
Daardoor missen historici vaak een 
goede kijk op veranderingsproces-
sen in de perceptie en de behande-
ling van wat we nu vervuiling en 
afval noemen.
Terwijl de industrialisering nieuwe 
vormen van vervuiling heeft ge-
bracht, is het opvallend dat de reac-
tie daarop lange tijd dezelfde blijft 
als die op de traditionele vormen 
van vervuiling. Opvallend is het ge-
brek aan defi nities van wat vervui-
ling is. Vervuiling is in de praktijk 
eerder wat ervaren wordt als een 
verstoring dan een dreiging voor de 
gezondheid. Als er wel sprake is van 
gezondheid, zijn de gebezigde ter-
men nog  zeer lang afkomstig van 
de miasmatische traditie. De be-
volking zelf accepteert maar moei-
zaam de beperkingen die opgelegd 
worden door bestuurders die hygi-
enistische standpunten overnemen. 
Wat de nieuwe wetenschap doet, is 
een nieuwe norm leveren voor het 

aanvaardbaarheidsniveau van ver-
vuiling. Ook wanneer wetenschap 
en techniek de mogelijkheid gaan 
bieden afval te verwerken, blijft 
de overheersende strategie in de 
lijn van de oude tradities: afval op 
afstand houden of brengen. In de 
discussie kwam de vraag naar ruim-
telijke specifi citeit van vervuiling 
naar voren. Onderzoek hierover, en 
vooral comparatief onderzoek moet 
nog van de grond komen. Naast 
ruimtelijke ontwikkelingen, zou 
ook comparatief onderzoek over 
de toepassing van principes zoals 
‘de vervuiler betaalt’ meer inzicht 
geven.

Myriam Daru (Eindhoven), 
Th e Dialectics of Dirt 
Mary Douglas heeft naar voren 
gebracht dat reinheid en vuil sym-
bolische middelen zijn in de verde-
diging- en overlevingsstrategie van 
groepen mensen. Als een conferen-
tie over vervuiling wordt georga-
niseerd, is het nodig te refl ecteren 
over dergelijke centrale begrippen 
en deze te relativeren. Vuil en 
reinheid zijn niet alleen sociale 
constructies, zij zijn ook tegen-
strijdig. Voorbeelden hiervan zijn 
legio. Mest is bijvoorbeeld vuil, 
maar ook bodemvoeding en kan 
afhankelijk van de kontekst zowel 
positief als negatief worden erva-
ren. Handelingen als de bestrijding 
van ongedierte kunnen ook ingezet 
worden voor heel andere doelen 

dan het bevorderen van hygiëne 
en gezondheid. Schoonmaak kan 
tot milieuvervuiling leiden. Hy-
giënische maatregelen kunnen als 
een aanslag op de leefbaarheid en 
de privé-sfeer worden ervaren. De 
betekenis van vuil is dus wisselend: 
afhankelijk van tijd, ruimte en  
sociale kontekst. Maar vervuiling 
is vooral risico. Milieuhistorici 
zouden dan ook veel meer kennis 
moeten nemen van de nu al rijke 
traditie van de risico-analyse en de 
modellen die zij biedt. Alhoewel 
deze discipline zich richt op het 
heden en de toekomst, is zij sterk 
afhankelijk van de bestudering van 
‘cases’. Als de milieugeschiedenis 
gebruik zou maken van het begrip-
penkader van de risico-analyse, 
zou de bevruchting van de twee 
disciplines wederzijds kunnen uit-
pakken.

Isabelle Parmentier (FNRS/KU 
Leuven), 
Polluer et payer. Les prémices de la 
lutte contre la pollution dans quelques 
villes belges des 18e et 19e siècles.
Isabelle Parmentier heeft haar on-
derzoek toegespitst op de fi nanciële 
aspecten van vervuiling. Het is 
hierbij belangrijk om verwarring te 
vermijden tussen twee principes: 
het betalen van boetes bij overtre-
ding en het vooraf kopen van het 
recht om te vervuilen. Bij de eerste 
habben we te maken met handha-
ving en straff en, bij de tweede met 

De door Christoph Bernhardt en 
Geneviève Massard-Guilbaud geor-
ganiseerde bijeenkomst verzamelde 
circa 45 onderzoekers uit heel 
Europa en uit verschillende discipli-
nes. De bijeenkomst was in zekere 
zin een voortzetting van het in sep-
tember 1998 in Venetië gehouden 
congres over stedengeschiedenis, 
waar in een aparte sessie milieuhis-
torische onderwerpen aan de orde 
kwamen. Het aantal deelnemers, 
de inrichting van de zaal en de ge-
kozen formule bleken heel geschikt 
om levendige uitwisseling van me-
ningen tot stand te brengen.  De 
organisatoren hadden bewust geko-
zen voor een beperkt - en klassiek 
- gebied van de milieugeschiedenis 
van steden : milieuvervuiling, maar 
wel bekeken vanuit uiteenlopende 
perspectieven.
Hier volgt de samenvatting van de 
bijdragen.

De uitvinding van vervuiling 
als een politiek probleem
Sessievoorzitter: Geneviève Mas-
sard-Guilbaud (Universiteit Blaise-
Pascal, Clermont-Ferrand)
Discussieleiding: Bill Luckin (Bol-
ton Institute / Universiteit van 
Londen)
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vergunningen. Dit drukt zich ook 
uit in de soort bronnen die men 
wil bestuderen. Isabelle Parmentier 
stelt vast dat veel gemeenschappen 
in de door haar bestudeerde regio 
en periode (Ath, Charleroi, Nivelles 
in de 18e en 19e eeuw) de voorkeur 
gaven aan een systeem van vergun-
ningen om economische activiteiten 
aan zich te binden en de industriële 
vervuiling te reguleren. De handha-
ving lijkt echter slechts sporadisch 
te zijn geweest en de strengheid 
van de handhaving is van plaats tot 
plaats zeer verschillend geweest. Tij-
dens de discussie kwam naar voren 
dat het noodzakelijk zou zijn de 
fi nanciële aspecten van vervuiling in 
de context te plaatsen van de alge-
mene ontwikkeling van gemeente-
lijke belastingen en de fi nanciering 
van gemeentelijke diensten (en van 
crisis management door gemeente-
besturen). 

Franz-Joseph Brüggemeier 
(Universiteit Freiburg,)
“Waldsterben” Th e Construction and 
Deconstruction of an environmental 
problem
Het thema dat Franz-Josef Brüg-
gemeier aansneed ligt nog vers 
in het geheugen : het Waldster-
ben-debat in de jaren ‘80 van de 
vorige eeuw. Waldsterben is een 
van de voorbeelden van doem-
denken die tegenstanders van de 
milieubeweging met plezier naar 
voren schuiven. Immers, iedereen 

kan met eigen ogen vaststellen dat 
er nog bossen in Duitsland staan 
die volgens de voorspellingen van 
sommigen in 1990 verdwenen 
hadden moeten zijn. Dit was niet 
de eerste keer dat Duitsland een 
dergelijk debat meemaakte. al 
ruim voor de industrialisering van 
Duitsland was er een houtcrisis 
geweest, gevolgd door de aanplant 
van grote arealen produktiebos. In 
de negentiende eeuw was de hoop 
gevestigd op wetenschappelijk 
onderzoek en moderne techniek. 
Echter, het probleem was te com-
plex om tot eenduidige antwoor-
den te komen. Wat de bevolking 
met eigen ogen kon vaststellen, 
was de schade die zware indu-
strie toebracht aan de vegetatie 
en het feit dat hoge schoorstenen 
het probleem alleen verder weg 
spreidden.
In de periode vanaf circa 1980 
deed het Waldsterben debat niets 
anders dan een oud milieuprobleem 
opnieuw op de politieke agenda 
zetten. Het zwaar aanzetten van de 
verwachtte schade was daar een on-
derdeel van. Nu het bosareaal van 
Duitsland blijkt vergroot te zijn, 
moet ook de historische analyse de 
complexiteit van zowel fysieke als 
mentale verschijnselen recht doen: 
onder andere het feit dat juist het 
Waldsterben debat bijgedragen 
heeft tot massieve aanplant en de 
toename van effi  ciency in bosbe-
heer. 

Mathieu Flonneau (Universiteit 
Paris I Sorbonne)
Entre morale et politique: I’invention 
du  “Ministère de l’impossible”
Was de totstandkoming van het 
Franse ministerie voor Milieu een zet 
bepaald door politiek opportunisme 
of de moedige politieke daad van een 
als conservatief geldende president ? 
Kenmerkend voor de Franse (vage) 
defi nitie van “l’environnement” is 
de nadruk op natuur en landschap, 
als zodanig ook onderdelen van de 
Franse nationale identiteit. Franse 
technocraten zien milieuactivisten 
(“ecologistes”) als monomanen en 
hun hantering van milieudoelstellin-
gen als een politieke ‘gadget’, terwijl 
zij zelf (in hun eigen ogen) het milieu 
plaatsen in een evenwichtige over-
weging van randvoorwaarden. Toen 
eenmaal de opportuniteit van een 
integratie van milieumaatregelen in 
het politieke proces was vastgesteld, 
gingen de zaken snel. Het Ministère 
de l’Environnement kreeg een insti-
tutionele inbedding, maar met uiter-
mate beperkte fi nanciële middelen. 
Gaat het dan om een pure operatie 
van politieke PR ? Flonneau meent 
van niet, omdat hij in president 
Pompidou een politicus ziet met een 
fi losofi sche traditie geworteld in de 
Verlichting, op zoek naar een nieuw 
mondiaal humanisme. Dit argument 
nam bij de toehoorders niet de in-
druk weg dat de schepping van het 
Franse ministerie voor milieu vooral 
een symbolische daad is geweest.

Elvire van Staëvel (École des Hautes 
Études en Sciences sociales, Parijs)
Cultures environnementales et 
pollution
De conclusies van Elvire van Staëvel 
stoelen op de analyse van enquêtes 
en interviews. Het gaat om de inter-
actie tussen perceptie en gedrag van 
burgers die geconfronteerd worden 
met opslag en verwerking van afval 
en met de eff ecten daarvan op de 
gezondheid. Van Staëvel spreekt 
van twee “logica’s”: bagatellisering 
(euphémisation) en dramatisering. 
Het referentiekader van de onder-
zochte personen onderscheidt zij 
in een cultuur van de gezondheid, 
een cultuur van het milieu, en een 
cultuur van de natuur. De cultuur 
van de gezondheid is voornamelijk 
een gepopulariseerde vorm van de 
microbiologie van Pasteur en Koch, 
met een zekere vermenging van bi-
ologische en chemische begrippen 
van vervuiling en een polarisering 
tussen het natuurlijke (biologie, na-
tuur, puurheid) en het chemische 
(kunstmatigheid, bezoedeling). De 
cultuur van het milieu is beïnvloed 
door de mondiale debatten (kli-
maat, ozongat enz.) en de lokale 
debatten rond de voor’s en tegen’s 
van bijvoorbeeld afvalverwerking. 
De cultuur van de natuur stelt de 
mensheid als onderdeel van een 
alomvattende natuur en een uni-
verseel evenwicht. Bescherming van 
de natuur is bijgevolg bescherming 
van de mensheid. De risicocultuur 
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veronderstelt dat gevaar exact in te 
schatten is met behulp van kennis 
en techniek. De politieke cultuur 
gaat over macht en verantwoording; 
en de positie van kleine en grote 
groepen tegenover beslissers. 
Binnen deze verschillende culturen, 
probeert Van Staëvel milieumythes 
te onderkennen  zoals de almachtige 
of wraaknemende natuur, de mens 
als tovenaarsleerling of de gedoemde 
kunstmatig geschapen wezens.

Watervervuiling, luchtvervuiling
Sessievoorzitter: Olivier Faure (Uni-
versiteit Lyon 3)
Commentaar: Christoph Bernhardt 
(IRF, Berlin)

Sabines Barles (Universiteit Paris 8)
L’invention des eaux usées: 
I’assainissement de Paris (1780 - 
1930)
De benadering van Sabine Barles 
wordt sterk bepaald door haar tech-
nische achtergrond. Het object van 
studie is het technische systeem 
voor de verwerking van menselijke 
excreta. Zij hanteert een model van 
de cyclus van water en zoekt in de 
primaire bronnen de quantitatieve 
gegevens om dit proces zo volledig 
mogelijk weer te geven. Dat wil zeg-
gen dat zij een jarenlange zoektocht 
in de archieven kan samenvatten 
aan de hand van enkele overhead 
vellen met diagrammen. Zij onder-
scheidt drie periodes. In de eerste, 
1710- circa 1810, waren er in Parijs 

diverse, soms vrij gedetailleerde 
projekten die geen van allen tot re-
alisatie leidden. Afvalprodukten uit 
beerputten (niet te bestempelen als 
afvalwater, maar als excreta) maakten 
als mest op traditionele wijze deel 
uit van de agrarische produktie. In 
de tweede periode 1810-ca 1850 
hapert het traditionele systeem, dat 
het toegenomen volume niet meer 
kan verwerken. Diverse technische 
oplossingen worden uitgeprobeerd. 
Riolen worden aangelegd maar vor-
men nog geen homogeen netwerk. 
Vloeivelden worden aangelegd. In 
de derde periode, 1850-circa 1900 
wordt het ondergondse stelsel van 
riolen stelselmatig aangepakt. De 
gemeentelijke diensten zijn dan nog 
wel overtuigd van de econcomische 
waarde van het slib. De oppervlakte 
van vloeivelden wordt uitgebreid, 
maar afvalwater bereikt nog steeds 
het oppervlaktewater. Van1900 
tot circa 1930: de capaciteit van 
de vloeivelden is onvoldoende, de 
aanleg van een lang riool naar verder 
gelegen velden wordt overwogen 
maar niet uitgevoerd. In 1930 gaat 
de eerste afvalwaterzuiveringsinstal-
latie open. 
Het onderzoek van Barles gaat zich 
nu voornamelijk richten op de bestu-
dering van de interactie tussen tech-
nisch systeem (inclusief traditioneel 
systeem) en “anthropische druk” en de 
wijze waarop de waterkringloop, maar 
ook de stikstofkringloop door mense-
lijke ingrepen worden beïnvloed.

Henk van Zon (RUG)
Th e perception of the water pollution 
problem in the Netherlands (19th & 
early 20th century)
Henk van Zon heeft een overzicht 
gegeven van de Nederlandse wa-
tervervuilingsproblematiek. De 
toegenomen behoefte aan schoon 
en bruikbaar water is de motor 
geweest achter het zoeken naar 
nieuwe oplossingen voor in wezen 
oude problemen. Net als in veel 
andere landen, is in Nederland door 
de overheid traag gereageerd op de 
toenemende druk. Het wijzen naar 
de buurlanden als vervuilers was 
daarbij vaker een uitvlucht om be-
slissingen voor zich uit te schuiven. 
De begrijpelijke reactie van klagers 
is dan vaak overdrijving geweest, in 
de hoop dat dit politieke besluit-
vorming zou versnellen. Nieuwe 
wetenschappelijke inzichten stoot-
ten op oude geëtableerde zienswij-
zen. Als nieuwe theorieën aandacht 
kregen, lijkt dat meer op grond 
van politiek opportunisme te zijn 
gebeurd dan door de overtuigings-
kracht van wetenschappelijke ken-
nis. Een frappant voorbeeld hiervan 
is de door Von Naegeli verdedigde 
theorie die leek te bevestigen dat er 
geen samenhang te vinden was tus-
sen watervervuiling en gevaar voor 
de volksgezondheid. Merkwaardig 
is het wel dat deze theorie slechts 
in Nederland korte tijd populair 
was. Bij de in Clermont Ferrand 
aanwezige milieuhistorici uit an-

dere landen was Von Naegeli een 
onbekende.  Het geloof in de zelf-
reinigende kracht van het water was 
een van de vele elementen die ertoe 
hebben bijgedragen dat afvalwa-
terzuiveringsinrichtingen zo traag 
tot stand kwamen. Het scheppen 
van controlerende mechanismen is 
moeizaam verlopen. Pas vanaf 1970 
is het mogelijk om deze controle uit 
te oefenen op basis van een eendui-
dige wetgeving.

Simone Neri Serneri (Universiteit 
van Sienna )
Water pollution in Italy, the failure of 
the hygienic approach (1890-1960)
Door de snelle bevolkingsgroei 
van de Italiaanse steden in de 
negentiende en twintigste eeuw 
kwamen de traditionele bronnen 
voor drinkwater dicht bij de steden 
onder druk of werden onbruikbaar. 
Dit dwong de stadsbesturen tot de 
aanleg van kostbare infrastructuren. 
Gebrek aan politieke wil en aan 
wetgeving om dichtbij zijnde voor-
raden van water (vooral oppervlakte 
water) schoon te houden of te zui-
veren hebben geleid tot het nemen 
van talloze ad hoc maatregelen. Het 
verplaatsen van vervuilende indu-
strieën buiten de bebouwde kom 
hielp maar zeer kort, aangezien 
de verstedelijking alle zoneringen 
vlug inhaalde. Steeds meer ging 
men over tot het aanboren van 
ondergrondse watervoorraden, op 
plaatsen waar eerder een beroep 
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werd gedaan op oppervlakte water. 
Het onttrekken van schoon water 
aan de ene kant werd niet begeleid 
door het zuiveren van afvalwater 
aan de andere kant. De Italiaanse 
waterproblematiek kent ook nog de 
complicerende factor van de hydro-
electriciteit. Italiaanse beslissers met 
een hygiënistische achtergrond heb-
ben zich vooral gericht op schoon 
drinkwater als middel tot verbe-
tering van de volksgezondheid en 
hebben afvalwater als een zaak van 
latere zorg beschouwd. De benade-
ring volgens welke water een zaak is 
van volksgezondheid heeft volgens 
Serneri geleid tot een late bewust-
wording van watervervuiling als een 
milieuprobleem. 

Bill Luckin (Bolton Institute en 
Universiteit van Londen)
Th e historical determinants of envi-
ronmental concern: the problem of at-
mospheric pollution in late nineteenth 
and early twentieth century London
Bill Luckin’s theoretisch uitgangs-
punt is een van de stellingen die 
Douglas en Wildavsky hebben 
aangedragen, namelijk dat in een 
gegeven periode in een bepaalde 
maatschappelijke kontekst één do-
minant probleem de politieke agen-
da overheerst. Tussen 1840 en 1860 
was dat in Londen de watervervui-
ling van de Th ames, tussen 1870 
en 1900 was dat de vieze lucht. De 
Londense mist is deel gaan uitma-
ken van de Britse hoofdstedelijke 

thema’s. Bij de zogeheten degene-
rationisten voor wie het stadsleven 
een oorzaak was van een algemeen 
verval (van zowel gezondheid als 
zeden) was de Londense lucht een 
voorbeeld ter ondersteuning van 
hun these. Alhoewel mist en het 
stoken van steenkool met elkaar in 
verband werden gebracht, leidde 
dat in eerste instantie niet tot een 
versnelde opmars van gas en elec-
triciteit. De kosten van de schonere 
vormen van energie wogen zwaar-
der. Ook zou een eff ectieve aanpak 
van het probleem een krachtige 
interventie van de overheid hebben 
gevergd, iets dat politiek niet aan de 
orde was. Het leggen van een oor-
zakelijk verband tussen sterfte en 
luchtvervuiling moest wachten tot 
water minder hoog op de agenda 
kwam te staan. Terwijl in Londen 
schoon drinkwater te krijgen was 
voor wie zich dat economisch kon 
permitteren, onttrok lucht zich aan 
een dergelijke marktwerking. Voor 
schone lucht was het nodig uit Lon-
den te verhuizen. Onrust over lucht 
had derhalve andere eff ecten als 
onrust over water.

Frank Uekötter (Universiteit van 
Bielefeld)
A look into the Black box: why air 
pollution control was undisputed in 
Interwar Germany
De benadering van het luchtver-
vuilingsprobleen in het Duitse 
interbellum door Frank Uekötter 

concentreert zich op de vraag van 
confl ict en confl ictvermijding tus-
sen de veroorzakers en de slacht-
off ers. Volgens Uekütter was de 
industrie in tegenstelling tot de 
gangbare mening wel geïnteresseerd 
in technologieën van luchtfi ltering 
en verminderde produktie van stof. 
Hij gaat echter niet in op de winst 
die de industrie kon onttrekken aan 
de toepassing van een dergelijke 
technologie. Zijn belangstelling 
gaat vooral uit naar de consensus 
die ontstaan is over de bestrijding 
van luchtvervuiling. Dit heeft te 
maken met de moeilijkheid voor 
slachtoff ers om rechtzaken hierover 
te starten en te winnen, geconfron-
teerd als zij waren met de ingewik-
keldheid van het Duitse rechtsy-
steem, de Duitse wetgeving en de 
Duitse instituties. Wel had de indu-
strie belang bij het voorkomen van 
onrust. Daardoor werden confl icten 
pragmatisch opgelost door onder-
handeling tussen de verschillende 
partijen. in de discussie kwam het 
belang van een gedegen rechsthis-
torische studie van de (Duitse) mi-
lieuwetgeving en -rechtspraak naar 
voren toen de argumenten heen en 
weer vlogen zonder dat de knoop 
doorgehakt kon worden. 

Elfi  Bendikat (Humboldt Universi-
teit, Berlijn)
Pollution caused by traffi  c and trans-
port: public intervention and debates. 
Th e example of Berlin and other Ger-
man cities (1900-1939)
Verkeer als milieuproblematiek is 
niet uit het niets in de jaren zestig 
van de twintigste eeuw op komen 
dagen. Wel is het zo dat toen  ge-
motoriseerd verkeer in de eerste 
helft van de twintigste eeuw als 
overlast werd ervaren, de formule-
ring van het probleem een andere 
was dan in de tweede helft. In de 
jaren twintig was de overlast vooral 
te wijten aan stof, ondanks het 
geringe aantal van gemototriseerde 
voertuigen. Met de toename van 
verharde wegen is deze vorm van 
milieuoverlast uit de publieke be-
langstelling verdwenen. Iets anders 
is het gesteld met de uitlaatgassen. 
Al bij een internationaal hygiëne 
congres in 1907 is de mogelijkheid 
van gezondheidsschade geopperd, 
maar pas midden in de jaren 1920 
is op dit punt gericht onderzoek 
uitgevoerd en pas in de jaren ‘30 is 
deze schade door gezondheidsin-
specteurs als gevaar voor de volksge-
zondheid aangemerkt. Voor de risi-
co’s van herrie en trillingen was het 
veel moeilijker om een consensus te 
vinden. In Duitsland zijn het niet 
de protestbewegingen van burgers, 
maar de lobby van hygiënisten ge-
weest die enige invloed heeft uitge-
oefend op de formulering van nor-
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men. In de praktijk heeft dit weinig 
uitgehaald. Wettelijke maatregelen 
voor het beheersen van de gevolgen 
van toenemend gemotoriseerd ver-
keer zijn echter vooral gericht ge-
weest op de risico’s in het verkeer en 
niet de risico’s veroorzaakt door het 
verkeer, iets dat ook tot uitdrukking 
komt in de handhavingsprioriteiten 
van de politie.

De verhouding stad -industrie 
Sessievoorzitter : Yves Lequin (Uni-
versiteit Lumière, Lyon 2)
Discussieleider: André Guillerme 
(Centre d’Histoire des techniques, 
CNAM, Paris)

Lucie Paquy (Universiteit Lumière 
Lyon 2)
Institutions et services en charge de 
la pollution à la fi n du XlXe siècle. 
L’exemple grenoblois (1870-1914) 
Lucie Paquy beschrijft de werking 
van controlerende en adviserende 
instanties in een middelgrote 
Franse stad. Met de opkomst van 
een geprofessionaliseerde dienst 
openbare werken, moesten politie 
en de gezondheidscommissie een 
deel van hun verantwoordelijkheid 
prijs geven, maar bleven zij wel 
een controlerende taak uitoefenen. 
De controlerende taken op het 
gebied van openbare gezondheid 
waren verdeeld onder verschillende 
diensten. De dienst voor tolheffi  ng 
nam eveneens een deel van de con-
trole op zich, met name voor het 

verlenen van vergunningen voor 
beerputten, terwijl de politie be-
trekkelijk actief was met optreden 
tegen overtredingen. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw 
betekende de oprichting van een 
gezondheidsdienst dat dergelijke 
taken gebundeld werden. In 1902 
gaf een nieuwe gezondheidswet 
op papier meer bevoegdheden aan 
het bureau voor hygiëne, maar de 
handhaving bleef moeizaam. In een 
latere fase, moest bij bouwvergun-
ningen kwam het dossier ook ter 
goedkeuring bij het bureau voor 
hygiëne. Deze eiste daarnaast meer 
toezicht op de vestiging van indu-
strie, maar kreeg op dat punt niet 
haar zin. De gezondheidscommis-
sie, die eerst samengesteld was uit 
mensen uit politiek en het bedrijfs-
leven, is in de loop der tijd volledig 
bemenst door notabelen met een 
uitgesproken deskundigheid op het 
gebied van gezondheidstechniek en 
volksgezondheid. De vervuilings-
problematiek bleef voornamelijk 
een afgeleide van de openbare ge-
zondheid.

Gérard Jigaudon (Centre d’Histoire 
des Techniques, CNAM, Paris)
Un siècle de cohabitation habitat-in-
dustrie dans la banlieue nord-ouest de 
Paris (1860-1960)
‘Delokalisering’ - het zoeken van 
vervangende ruimte en de verhui-
zing van industrie naar gebieden 
of zones waarvan de overheid 

denkt dat deze te controleren val-
len - blijkt keer op keer tot mis-
lukken gedoemd te zijn als oplos-
sing voor de overlast van industrie. 
In de gevallen die Jigaudon liet 
zien, ging het o.a. om de opruk-
kende Parijse industriëen die zich 
tijdens de golf van industrialisatie 
van het Tweede Keizerrijk en la-
ter in de Parijse banlieue gingen 
vestigen. Telkens weer heeft de 
verstedelijking van de hoofdstad 
de industrie ingehaald, zodat de 
industriëen  steeds weer temidden 
van woongebieden moesten blij-
ven functioneren. De Franse over-
heid heeft al in 1810 een decreet 
afgevaardigd over de overlast van 
nijverheid en industrie. Het is ech-
ter niet duidelijk of de wetgeving 
bedoeld was voor de bescherming 
van burgers of voor het opvangen 
van klachten en het vinden van 
compromissen bij de verlening 
van vergunningen. Pas in de jaren 
dertig van de twintigste eeuw is er 
sprake van een werkelijke regule-
ring in het kader van een wet op 
de ruimtelijke ordening. Klachten 
zijn overigens geen weerspiegeling 
van de reële aantasting van het 
milieu. Zo komt watervervuiling 
in de door Jigaudon bestudeerde 
bronnen slecht zelden voor, terwijl 
dit veelvuldig voorkwam. Uit-
eindelijk is bescherming van het 
milieu pas in 1976 uitdrukkelijk 
als doel opgenomen in de Franse 
vergunningswetgeving. 

Estelle Barret Bourgoin (Universi-
teit Lumière Lyon 2) 
Modifi cations du paysage et esprit in-
dustrialiste: les autorités municipales 
face au risque industriel (Grenoble, 
XlXe siècle)
In Grenoble zoals elders in Frankrijk 
werd en wordt de burgemeester ge-
kozen. Dit heeft onmiskenbare ge-
volgen op de ruimtelijke ordening. 
In het geval van Grenoble betekende 
dit een zeer welwillende houding 
ten opzichte van de vestiging van 
industrieën, ook al stond vast dat zij 
vervuilend waren. Niet alleen waren 
leden van het bestuur welwillend 
ten opzichte van de industrie, zij 
kwamen zelfs geregeld uit de kring 
van plaatselijke industriëlen voort. 
Kenmerkend is bijvoorbeeld dat 
ondanks vele bezwaarschriften tegen 
de vestiging van leerbewerkende 
bedrijven dergelijke etablissementen 
keer op keer werden toegelaten. Hoe 
meer nijverheidstraditie aanwezig 
was in een wijk, hoe makkelijker het 
was daar nieuwe industrieën te vesti-
gen. Deze welwillende houding was 
echter niet algemeen en sommige 
soorten bedrijvigheid zoals slach-
terijen werden wel geweerd nabij 
woongebieden, om de gevoelighe-
den van de bevolking (de confron-
tatie met bloed en dood) te sparen. 
Voddenbewerking wekte eveneens 
weerstand, vanwege de overtuiging 
dat zij ziekten konden verspreiden. 
De verplaatsing van industrie naar 
de periferie van de stad aan het 
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einde van de negentiende eeuw lijkt 
echter meer te zijn ingegeven door 
de behoefte aan ruimte en expansie 
dan door de weerstand tegen risico’s 
voor volksgezondheid en milieu.
 
Dieter Schott (Universiteit van 
Leicester) 
Urban industrial policy (Germany, 
1890-1930)
De bijdrage van Dieter Schott ging 
vooral in op de ruimtelijke ordening 
van Duitse steden in verband met 
de lokatie van bestaande en nieuwe 
industrie. De bronnen maken dui-
delijk dat alhoewel de gemeentelijke 
overheden over het algemeen aparte 
gebieden toewezen aan de industrie 
ver van de woonwijken, zij voorna-
melijk handelden op grond van eco-
nomische overwegingen, met hier 
en daar verwijzingen naar overlast. 
De landelijke wetgeving bood de 
mogelijkheid middels gemeentelijke 
verordeningen de milieuaspecten 
te reguleren, maar daar is pas laat 
gebruik van gemaakt. In de bestu-
deerde periode nam Duitsland een 
pionierende positie in op het gebied 
van stedebouw en in een aantal ste-
den is prake van lange termijn plan-
ning. De uitstraling van de stad en 
haar aantrekkingskracht waren een 
expliciet onderdeel van een ruimte-
lijk beleid van industriële zonering. 
Maar de mate waarin dit plaats 
vond varieerde zeer sterk, afhanke-
lijk van de plaatselijke economische 
en politieke constellatie.

Gabriella Corona (Universiteit van 
Napels) 
Activités humaines et ressources natu-
relles à Naples au 20e siècle: le cas du 
complexe industriel de Bagnoli
Toen in een van de bekendste 
landschappen van Italië - de baai 
van Napels - in 1910 een hoog-
ovencomplex gevestigd werd, werd 
het industriële landschap geprezen 
als “de nieuwe schoonheid die de 
oude vervangt”. De nabijheid van 
(deels toekomstige) havenvoorzie-
ningen was een van de motieven, 
gecombineerd met de aanwezig-
heid van spoorwegen. De over-
heersing van de stedelijke ruimte 
door de hoogovens drukt zich o.a. 
uit door de geringe afstand tussen 
industrie en woongebied (met een 
“beschermingszone” van slechts 
enkele meters). De schade die het 
complex tijdens de Tweede We-
reldoorlog geleden heeft had kun-
nen leiden tot een verplaatsing 
van de industriële activiteit, maar 
de Italiaanse regering opteerde 
juist - met gelden van het Mar-
shall plan - voor de reconstructie 
en zelfs de uitbreiding van het 
complex. De contradicties tussen 
het landschap van Napels als tou-
ristische attractie en de druk van 
het industriële complex op de om-
geving hebben pas in de jaren ‘70 
van de twintigste eeuw geleid tot 
een poging om de door de hoog-
ovens veroorzaakte vervuiling het 
hoofd te bieden. Vanaf eind jaren 

zestig is er een aaneenschakeling 
van rechtszaken geweest. Bagnoli 
werd tot een speerpunt voor de 
campagnes van plaatselijke mi-
lieugroeperingen die tegelijkertijd 
moesten vechten tegen georgani-
seerde werkgevers én werknemers. 
De omvang van de vervuiling is 
echter pas zichtbaar geworden bij 
de eerste fase van ontmanteling 
van het complex dat inmiddels 
geteisterd werd door de staalcrisis. 
Het complex moet nu, net als zo 
vele oud-industriële gebieden in 
Europa een nieuwe bestemming 
krijgen, op zoek naar een menge-
ling van revitalisering van land-
schap en behoud van industrieel 
erfgoed. 

Burgers tegen vervuiling: Mi-
lieu, maatschappelijke bewe-
gingen, sexe
Sessievoorzitter: Myriam Daru
Commentaar: Joachim Radkau 
(Universiteit van Bielefeld) 

Tomomi Hokata (Gakushuin Uni-
versiteit , Tokyo)
Civil movements for the urban green 
space. Th e case of the city Leipzig in 
the Second Imperial Age 
Tomomi Hokata bestudeert de 
Volkstuinen en Parkbeweging in 
Leipzig. De ideeën van natuur en 
natuurlijke levenswijzen lijken in 
die stad sterk te zijn beïnvloed 
door burgerlijke media, in het 
bijzonder enkele veel gelezen tijd-

schriften over tuinen en tuinieren. 
Onder druk van de verstedelijking 
en het verlies aan groene ruimte in 
de binnenstad, heeft de bevolking 
gezocht naar compensatie aan de 
rand van de bebouwde kom : voor 
de gegoede burgerij in de vorm 
van villa’s, voor de arbeidersbevol-
king in zogeheten Schrebergärten, 
genoemd naar de volkstuinenthe-
oreticus Schreber. Wel is door het 
stadsbestuur bewust gewerkt aan 
een revitalisering van de groen 
ruimte binnen de bebouwde kom. 
De rechtvaardiging hiervoor was 
veelzijdig : gezondheid, esthetiek, 
aantrekkingskracht van een stad 
met groen voor gekwalifi ceerde 
arbeidskrachten. Aan het einde 
van de negentiende eeuw komt 
een sterke beweging op voor 
de oprichting van speeltuinen. 
Daarnaast kregen de ideeëen van 
onderwijstheoretici over de edu-
catieve waarde van het tuinieren 
enthousiaste medestanders in Leip-
zig. De verschillende bewegingen 
versterkten elkaar en Leipzig werd 
een belangrijk centrum voor fl ori-
ades, tuinbeurzen en -tentoonstel-
lingen. Een beduidend aantal pro-
fessionele hovenieren was vrouw. 
Het bijzondere van het onderzoek 
van Tomomi Hokata is dat zij in 
tegenstelling tot de traditionele ge-
schiedenis van stedebouw en archi-
tectuur veel aandacht besteedt aan 
de alledaagse praktijk van groen en 
groenonderhoud door burgers.
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Jens Ivo Engels (Universiteit van 
Freiburg)
Women and the environmental pro-
test in Germany after 1945
Engels heeft in zijn onderzoek 
gekeken naar het rollenpatroon 
van vrouwen in de Duitse milieu-
beweging, in het bijzonder tegen 
kernenergie. Bij de acties is  gebruik 
gemaakt van traditionalistische 
vrouwenbeelden, soms uit tactisch 
oogpunt terwille van eff ectief op-
treden. Traditionele waarden met 
betrekking tot de vrouw (de vrouw 
als moeder) zijn ook de rechtvaar-
diging geweest om op te treden 
(namens kinderen en toekomstige 
generaties). De motivatie van een 
aantal deelnemende vrouwen  (zoals 
wijnboerinnen) was ook expliciet 
geworteld op het behoud van oude 
tradities en het beschermen van 
het eigen leefgebied tegen vreemde 
invloeden. Maar in de loop van 
de soms langdurige acties is bij de 
deelnemende vrouwen een bewust-
wording opgetreden door de wijze 
waarop zij door de autoriteiten 
tegemoet werden getreden. Maar de 
meesten keerden terug tot de orde 
van de dag na afl oop van de acties.
Lydia Sapounaki Dracaki (Universi-
teit van Athene)
Th e emergence and development 
of the environmental movement in 
Greece
Griekenland staat niet bekend om 
haar vooruitstrevende milieupoli-
tiek en de paper van Lydia Sapou-

naki Dracaki heeft deze reputatie 
niet verandert. Zij behandelde 
de zeer recente geschiedenis van 
Griekse milieuorganisaties sinds 
circa 1970. Het is de kleine Griekse 
milieubeweging wel gelukt een 
aantal ontwikkelingen tegen te 
houden. Het lijkt erop dat de on-
kunde van de diverse overheden en 
de daardoor ontstane onhoudbare 
situaties meer bijgedragen hebben 
tot de weerstand van burgers dan 
het activisme van de verschillende 
milieugroepen die vanuit een vrij 
elitaire achtergrond opereren. De 
huidige ontwikkeling gaat in de 
richting van een professionalisering 
van de milieubeweging en een be-
tere aansluiting tot internationale 
milieuorganisaties.

Christophe Verbruggen
Reactions to the industrial pollution 
in Ghent. A fi rst state of aff airs : the 
case of the industry 1820-1892
De oorsprong van de Gentse che-
mische industrie ligt in de toeleve-
ring aan de textiel nijverheid, maar 
aan het einde van de negentiende 
eeuw waren al vele bedrijven in 
de stad gevestigd die zich richtten 
op een veel bredere markt. Het 
Belgisch vergunningenstelsel leek 
veel op die van de Franse ‘de com-
modo et incommodo’ procedure. 
De schadelijkheid van de chemische 
industrie volgens huidige criteria 
houdt weinig verband met het 
klachtenpatroon ten tijde van de 

vestiging van chemische bedrijven 
in de negentiende eeuw. De meeste 
aandacht ging toen uit naar orga-
nische bewerkingsprocessen. Wa-
tervervuiling was in de loop van de 
negentiende eeuw in toenemende 
mate een reden tot klachten. De 
aandacht voor niet-organische ver-
vuiling en vergiftiging nam slechts 
langzaam toe. De bedreiging van 
de brood winning van onderne-
mers door aantasting van water als 
grondstof (brouwerijen, blekerijen) 
heeft vaak tot klachten geleid. Ter-
wijl de leefomgeving van arbeiders 
bedreigd werd door milieuvervui-
ling, hebben zij dit in verhouding 
weinig geuit via het indienen van 
klachten, noch individueel, noch 
via de vakbonden. 

Marie Bolton (Universiteit Blaise 
Pascal  / Universiteit van Davis, 
Cal. VS)
Environmentalists, Citizens and wor-
kers: the struggle against Oil Industry 
Pollution in the San Francisco Bay 
Area
De studie van Marie Bolton gaat 
over een zeer recente geschiedenis: 
de weerstand van milieuactivisten 
tegen oliemaatschappijen in de om-
geving van San Francisco. Kenmer-
kend voor de VS is de wijze waarop 
rechtszaken gebruikt worden in de 
politieke strijd. De milieubeweging 
was succesvol doordat zij de vervui-
lers plaatste tegenover de natuur-
lijke wereld en daarbij mensen als 

onderdeel van de bedreigde natuur 
presenteerde. De milieuactivisten 
spraken namens de natuur die zich 
immers niet zelf voor de rechter 
kon verdedigen. Deze strategie 
bleek veel succesvoller te zijn dan 
om als politieke groepering bezwaar 
aan te tekenen tegen de industrie. 
Daarmee was het ook mogelijk 
nieuwe allianties te sluiten buiten 
de oorspronkelijke achterban van li-
berale blanken uit de middenklasse. 
In 1987 kwam er nieuwe wetgeving 
over luchtvervuiling die federale 
normen voldoende hard maakte om 
bij overschrijdingen meteen naar 
de rechter te kunnen stappen. De 
gevolgde strategie betekende wel 
dat de milieubeweging zich steeds 
meer moest professionaliseren om 
zowel te kunnen werken met harde 
empirische bewijsvoering alsook 
juridische know-how. Bondgenoot-
schappen met de vakbonden von-
den plaats doordat milieudelicten 
gezondheidsrisico’s voor de arbei-
ders vormden.

Brendan Prendiville (Université de 
Poitiers, France)
Mouvement sociaux et politique rou-
tière dans la Grande-Bretagne des 
années 1990
Vrij felle anti-autowegen acties heb-
ben in Engeland geregeld plaats-
gevonden in de jaren 90 van de 
afgelopen eeuw. Zij maken deel uit 
van een typisch Engelse maatschap-
pelijke constellatie. De conserva-
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tieve regering van Th atcher heeft 
uitdrukkelijk de auto als indivueel 
vervoermiddel tot een spil van de 
economie gemaakt. De lobby tegen 
de ongebreidelde aanleg van auto-
wegen is van gemengde aard. Aan 
de ene kant de natuurbeschermers, 
a-politiek of van zeer divers politie-
ke achtergrond (conservationists), 
aan de andere kant de milieuactivis-
ten (environmental ecologists). De 
natuurbescherming heeft in Groot 
Brittannië een lange traditie en ge-
niet een vrij brede ondersteuning. 
De anti-autowegen campagnes 
konden daardoor zowel op lande-
lijk als op plaatselijk niveau op een 
ruime achterban rekenen. Engelse 
activisten illustreren de vervuiling 
van de auto niet alleen vanuit een 
milieu oogpunt, maar geven daar 
ook een sociaal-culturele dimensie 
aan. De auto-mobiliteit tast in dit 
perspectief de culturele en sociale 
vitaliteit aan, marginaliseert de au-
tolozen en bedreigt de democratie. 
De anti-autowegen beweging heeft 
een strategie ontwikkeld die gericht 
is op het remmen, bemoeilijken en 
duur maken van infrastructurele 
werkzaamheden.
De bijdragen voor deze conferentie 
zullen als bundel worden uitgege-
ven onder de titel ‘La pollution ur-
baine en Europe, XIXe-XXe siècles 
- Urban pollution in Europe 19th 
- 20 th Century’ (Clermont-Fer-
rand: Presses de l’Université Blaise-
Pascal). ‘Histoires Croisées’.

Bundel over Europese steden 
en milieugeschiedenis
Een aantal van de aanwezigen in 
Clermont Ferrand vindt men terug 
in de door Christoph Bernhardt 
verzorgde bundel met bijdragen 
afkomstig van de in Venetië gehou-
den conferentie over stedengeschie-
denis.
Environmental Problems in Euro-
pean Cities in the 19th and 20th 
Century- Umweltprobleme Eu-
ropäischer Städte im 19. und 20. 
Jahrhundert.  Christoph Bernhardt 
(ed.)
Engels/Duits, ca. 270 bladzijden.
Münster/New York: Waxmann Ver-
lag, 2000
Christoph Bernhardt: Environmen-

tal problems in European Urban 
History-Umweltprobleme in der 
europäischen Stadtgeschichte

Joel A. Tarr: Urban History and 
Environmental History in the 
United States: Complementary 
and Overlapping Fields

André Guillerme: Zur Geschich-
te industrieller Altlasten in 
Frankreich

Sabine Barles: Umwelt und Städte-
bautechniken - Der Pariser Boden 
im 19. Jahrhundert

Genevieve Massard-Guilbaud: 
“Einspruch!”- Stadtbürger und 
Umweltverschmutzung im 
Frankreich des 19. Jahrhunderts

Nicolas- Goddard/John Sheail: 
Victorian sanitary reform: where 
were the innovators?

Verena Winiwarter: Where Did All 
the Waters Go? Th e Introduction 
of Sewage Systems in Urban Set-
tlements

Marijaana Niemi: Th e “Disap-
pearance” of Environmental Pro-
blems: Th e Re-focusing of Public 
Health Policies in British and 
Swedish Cities, 1890-1920

Simone Neri Serneri: Industrial 
PoIlution and Urbanisation. An-
cient and new industrial Areas in 
the early 20th Century Italy

Franz-Josef Brüggemeier: Umwelt-
probleme und Zonenplanung in 
Deutschland. Der Aufstieg und 
die Herrschaft eines Konzepts, 
1800 - 1914

Elfi  Bendikat: Umweltverschmut-
zung durch Verkehrsemissionen 
am Beispiel von Berlin und Paris, 
1900 bis Anfang der 1930er Jahre

Dimitri Papaioannou/Lydia Sapou-
nakis-Dracakis: Policies for clea-
ner air: Th e air pollution nuisance 
in Athens

Aankondigingen van 
conferenties en studie-
dagen

‘GOOD AIRS AND BAD’
Historical Perspectives on the Atmosp-
here in Relation to Health and Medi-
cine 10-11 November 2000
Wellcome Unit for the History of 
Medicine, University of East Anglia, 
Norwich
Programma:
10 november 2000
Session One: Chair: Roger Cooter
Chris Hamlin “Th e Heavens as 

Heaven: the Atmospheric Che-
mistry of the Airy Afterlife”

Bill Luckin “Th e House and Heart 
of Horror: the Great London 
Fogs of the Late Nineteenth Cen-
tury.”

Session Two: Chair: Brian Dolan
Luke Davidson “Artifi cal Respira-

tion and Pneumatic Chemistry 
1770-1830”

John Tercier “Th e Kiss of Life: 
the reinvigoration of mouth-to-
mouth ventilation in the 1950s”

Session Th ree: Chair: Peter Brim-
blecombe
Stephen Mosley  “Air once breathed 

is poison: Th e role of the open 
coal fi re in ventilating and ‘pu-
rifying’ the home in Victorian 
Britain”

Angela Gugliotta “Smoke and the 
Ideology of the American Fron-
tier”
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Session Four: Chair: Chris Hamlin
Vladimir Jankovic “Bad airs in 

Courts of Law: RA Smith on the 
nature of sanitary evidence.”

Peter Reed “Chemical Industry 
Pollution and the Medical Pro-
fession: Th e Weight of Medical 
Evidence Leading to the Forma-
tion of the Alkali Inspectorate in 
1864”

11 November 2000
Session Five: Chair: Roy Church
John Beckerson “Selling Air: mar-

keting the intangible at UK re-
sorts”

Gregg Mitman “Hay Fever Holi-
day: Health, Leisure, and Place in 
Gilded Age America”

Session Six: Chair: Jan Golinski 
James Fleming “Civilization, 

Climate and Ozone: Ellsworth 
Huntington’s Biophysics, Biocos-
metics, and Biocratis.”

Harold Platt “Popular Science, 
Noxious Vapours, and Public 
Health in Manchester during the 
Age of Industry”

Session Seven: Chair: Steve Sturdy
Carla Keirns “Nowhere to Hide: 

from changing the environment 
to changing the asthmatic, 1910-
1940”

Mark Jackson “Asthma and politics 
of pollution in Britain in the 
1950s and 1960s.”

Th e Role of Water in History and 
Development

Th e role of water 
in History and Development
Call for Papers
Th e International Water History As-
sociation (IWHA) 2nd conference
10th -12th August 2001
University of Bergen, Norway

Th e International Water History 
Association (IWHA) 2nd confe-
rence will bring together researchers 
from diff erent disciplines who all 
study the character and role of 
freshwater in history and develop-
ment.
While freshwater is a true universal 
and no human being and no soci-
ety can exist without it, its natural 
characteristics vary extremely from 
place to place and from time to 
time. Societies have managed and 
harnessed water in various ways 
with various implications both for 
water resources and for society. Th is 
conference will explore these varia-
tions in man/water relations in time 
and space, and examine why some 
societies have apparently succeeded, 
while others have failed to secure a 
sound management system of their 
fresh water.
Th e conference will have two main 
aims:
-  to present diff erent empirical re-

search fi ndings and to create a fo-
rum for theoretical discussions on 
how the relationship between man 
and water can be analysed and un-
derstood in the most fruitful ways.

-  to produce relevant input into 
present day debates about issues 
including the control and owner-
ship of water, water confl icts and 
water pollution.

At the conference there will also be 
a general meeting of the Interna-
tional Water History Association to 
discuss election of offi  cials, further 
conference plans etc.

Th e conference will present a mix 
of keynote lectures and contributed 
papers and posters. Keynote spea-
kers will be announced later.

We are inviting papers on the fol-
lowing themes (Th ese themes are 
provisional at the moment - the 
organisers will welcome suggesti-
ons for individual papers and ses-
sions):

A. Th e political economy of water  
ownership and control 
Th is session will deal with the chan-
ging histories of water as a private 
or common good. In what way has 
water been seen as a commodity 
standing outside „normal‰ econo-
mic theories? It will also be open to 
papers examining how regional and 
national control of water resources 
have been embedded into patterns 
of economic and political control 
within and across national boun-
daries, and has stirred up territorial 
disputes.

B. Images of water (in religion, 
myths, literature and art) 
Th is session will deal with diff erent 
aspects of the cultural construction 
of water  from ancient days until 
contemporary time. We are cal-
ling for papers on for example the 
role of water in the world religions, 
myths of rivers as a source of life, 
and water as an object of art. Other 
themes could be the free fl owing 
river as a state of equilibrium or as a 
chaotic and violent nature meant to 
be controlled by man.

C. History of hydrology and water 
control 
Th is session will especially deal 
with the development of hydrolo-
gical sciences and water controlling 
technology. We are not only inte-
rested in dam building and water 
regulation technology. We are also 
inviting papers on changes in and 
eff ects from irrigation and drainage 
technology etc. Th e session will 
encourage comparative perspectives 
on irrigation and drainage systems, 
both regarding technology, institu-
tions and policy.

D. Narratives on the river and the 
dam 
Th is session will discuss the harnes-
sed river in a social construction 
perspective. What stories do we 
tell about free fl owing, or harnes-
sed rivers? Should this history be 
written as a history of progress or 
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as a history of failure? Th e narra-
tives have varied from a river lost 
to the rebirth of a new river or the 
remaking of a new nature. Th e nar-
ratives have also been written in a 
perspective of distribution of power 
(Th e Conquered River) or in eco-
logical perspective (Th e Devastated 
River). How will the stories that we 
tell about man and the   river infl u-
ence the way we interpret rivers in 
the 21st century?

E. Th e engineering of water systems  
engineers, entrepreneurs and bureau-
crats 
This session will examine the 
cultures, traditions and power 
of those designing and con-
structing water systems. It will, 
for example, look at engineers 
with reference to their aesthetic 
and technical influences, and 
their relationship to political 
power structures. It will also, for 
example, examine the entrepre-
neurial capabilities and goals of 
individuals, from private sector 
firms, or government depart-
ments, who conceived or guided 
the construction of water systems.

F. Water and man relations in science 
Th is session will deal with how the 
relationship man/water has been 
understood and explained through 
the centuries and by contemporary 
scientists in all kinds of disciplines 
and traditions.

G. History of water, sanitation and 
health 
In this session studies of water and 
health will be presented by a broad 
focus on water borne diseases and 
their vectors. We also call for pa-
pers that deal with the relationship 
between epidemics and water and 
how societies have worked to secure 
clean water to stem epidemics. Th is 
session will also deal with changes 
in water quality, and how these 
changes can be seen related to social 
developments. We also call for pa-
pers discussing the understandings  
both contemporary and historical  
of the concept of clean/polluted 
water.

H. Water, poverty and social develop-
ment 
Th is session will deal with develop-
ment of the modern megalopolis 
and the water and sewage question 
and how clean water can be made 
available for the poor. Important 
changes are taken place in the dis-
tribution and control of water for 
household consumption.  In some 
big cities the water issue has caused 
political turmoil, even street-fi gh-
ting. How does the privatisation 
wave in water distribution aff ect so-
cial relations, political systems and 
the water supply system? How does 
lack of water and poor distribution 
systems aff ect development and 
development in rural areas of the 
so-called “Th ird World”?

I. Freshwater and the coastal zone  
integrated and ecological manage-
ment 
Th e main focus will be put on 
confl icts between user-interests, 
especially interrelated problems 
of freshwater, estuarine and ma-
rine areas. Both examples of how 
confl icts have been coped with 
historically, and more recently 
evolved problems and opportuni-
ties will be addressed. We also call 
for papers discussing principles for 
management of freshwater resour-
ces, estuarine and marine areas, as 
in the integrated and ecological 
approach in the new EU Water 
Resources Directive. Finally, at-
tention will also be paid to the de-
velopment of environmental goals 
and planning tools of interrelated 
fresh water, estuarine and marine 
areas.

J. Regional waters in a historical per-
spective 
Th e conference will organise pa-
rallel sessions on water issues in a 
regional perspective (Asia, Middle 
East and Africa, Europe, America). 
Regional characteristics and dif-
ferent experiences and possibilities 
of human exploitation of water 
resources will be highlighted. Th e 
aim is to stimulate regional re-
search collaboration and improve 
transfer of knowledge on manwater 
relations.

Th e conference papers will be 
edited by an international edito-
rial committee and subsequently 
published. In connection with 
the conference we will organise a 
book exhibition on water related 
research. We will invite participants 
to send the organising committee 
leafl ets about reports and books 
published on the conference topic. 
Th e conference is organised in co-
operation with UNESCO=s Inter-
national Hydrological Programme.
It is envisaged that travel support 
will be available for selected spea-
kers. It is the intention of the orga-
nisers to target this support towards 
speakers from universities and 
institutions which do not normally 
provide suffi  cient resources to fund 
extensive foreign travel.
Conference location Bergen is the 
second largest city in Norway, and 
the capital of the Scandinavian 
rain coast. It is also a commercial 
centre which was historically one 
of the Hanseatic ports with strong 
maritime trading links to all parts 
of the world. Seven mountains sur-
round it and the city is renowned 
for its beauty. Bergen is also noted 
for being the birthplace of Edvard 
Grieg whose music refl ects the 
natural environment; mountains, 
fj ords, but also running water eve-
rywhere. Th e location of the confe-
rence hall, Bergen Kongress Senter, 
is downtown Bergen.
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Summer holiday on the western 
coast of Norway? Th e conference 
organisers have managed to negoti-
ate with local hotels a good deal for 
accompanying persons.  
Prof. Terje Tvedt, University of 

Bergen  
Prof. Petter Larsson, University of 

Bergen 
Dr. Eva Jakobsson, Royal Institute 

of  Technology, Stockholm

Contact person:
Alv Terje Fotland,
Centre for Development Studies 
University of Bergen Stromgaten 54,
N-5007 Bergen, Norway              
fax:+ 47 55 58 98 92                       
e-mail: Alv.Fotland@sfu.uib.no

Time schedule:  
Abstracts: 15.  October 2000  
Conference programme December 
2000 
Papers: 1. August 2001  
Conference: 10.-12. August 2001 

11th International 
Conference of Historical 
Geographers
Québec (Aug 12-18, 2001)

Th is triennial conference, held 
recently in Ulster (1998), Perth 
(1995), and Vancouver (1992), is 
the largest meeting in the fi eld. Th e 
2001 conference will focus on the 
following themes:

1. Imperial and colonial historical 
geographies

2. Historical geographies of the city
3. Environmental change
4. Natural and cultural heritage
5. Landscape(s) of collective memories
6. Th e historical geography of lei-

sure and recreation
Session or paper proposals must be 
sent before June 30, 2000. It will 
be possible to update the abstracts 
before the printing of the fi nal pro-
gram (Spring 2001). In addition 
to the papers sessions, the program 
includes three fi eld excursions:
1. A half-day Old Quebec City ex-

cursion.
2. An optional one-day tour: Th e rural 

landscape of Kamouraska (South 
shore of the Saint Lawrence estuary) 
OR the Beauce region (typical semi-
urban region South of Quebec City).

3. An optional post-conference fi eld 
trip will also be available: Mythic 
Charlevoix and the ‘Kingdom’ of 
Saguenay: Shared landscapes and 
regional identities.

For further information regarding 
the conference, please contact:
Marc St-Hilaire, 
directeur Laboratoire de géographie 
historique, Centre interuniversitaire 
d’études québécoises
Université Laval Sainte-Foy (Qc)
Canada G1K 7P4
Tel.: (418) 656-3770
Fax.: (418) 656-3960
Site WWW du CIEQ : http://www.
cieq.ulaval.ca/

Water and Rural History
Reno,  31 May - 2 June 2001

Th e Agricultural History Society, 
Natural Resources Conservation 
Service (NRCS), University of 
Nevada at Reno (UNR) College of 
Agriculture, and UNR Department 
of History will sponsor a conference 
on Water and Rural History in 
Reno,  31 May - 2 June 2001.  
Th e event will be held in the new 
conference facilities of the Univer-
sity Inn on the UNR campus.
Papers are invited on a wide variety 
of water and rural history topics.  
Th ey may include, but are not li-
mited to, rural water supplies and 
uses, such as water quality, irrigati-
on, sanitation, social and economic 
aspects of rural water consumption 
supply, snow surveying, water 
supply forecasting, and historical 
aspects of hydrology.

Organizers are planning a Satur-
day fi eld trip to rural sites of water 
origin and use.  Th e trip may take 
participants to a local irrigation 
project or into the Sierra valley to 
view the streams that feed and drain 
Lake Tahoe.
Douglas Helms, Senior Historian
Natural Resources Conservation 
Service, P. O. Box 2890
Washington, DC 20013-2890
Telephone 202-720-3766
Fax 202-720-6473
Email  douglas.helms@usda.gov

European Society for 
Environmental History
ESEH aims to promote environ-
mental history in Europe by en-
couraging and supporting research, 
teaching and publications in the 
fi eld. It especially wishes to foster 
communication among environ-
mental historians across Europe, 
and with colleagues elsewhere. 
Th e biennial ESEH conferences, 
focusing on both the international 
and national perspective, are one of 
the communication platforms the 
society has to off er to colleagues 
around Europe, and beyond. Th e 
fi rst conference will take place at St. 
Andrews (Scotland), September 5th 
- 8th, 2001.

Submitting a proposal
Scholars are invited to submit pro-
posals in English (marked ‘ESEH’) 
on no more than 1 side of A4 ad-
dressing the above general theme by 
30 September 2000 to the Centre 
for Environmental History & Po-
licy, University of Stirling, Stir-
ling, FK9 4LA, UK. We strongly 
encourage submitting proposals via 
e-mail: f.j.watson@stir.ac.uk

Scientifi c Committee
An international scientifi c com-
mittee representing the European 
environmental history community 
will be responsible for selecting the 
papers. Th ese are: Dr Peter Brim-
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blecombe, University of East An-
glia, UK; Dr Petra van Dam, Vrije 
Universiteit, Netherlands; Profes-
sor Christian Pfi ster, University of 
Bern, Switzerland; Professor Sverker 
Sørlin, University of Umeå, Sweden

Posters
Proposals of up to 200 words for 
poster presentations are also in-
vited. Submit poster proposals 
to f.j.watson@stir.ac.uk or at the 
address given above. Conference 
venue
Th e University of St Andrews is the 
oldest in Scotland, set in a beautiful 
historic town famous for its golf 
and its beaches. Th e Centre for En-
vironmental History and Policy is a 
new research centre housed jointly 
in the universities of St Andrews 
and Stirling. It seeks to understand 
current environmental problems 
through interdisciplinary analyses 
of the past. CEHP is delighted to 
be the host of the fi rst ESEH inter-
national conference.

Costs
Th e conference fee will be £80 (£60 
for postgraduates/unwaged), which 
includes the conference dinner. Ac-
commodation will be in university 
facilities. Accommodation is priced 
at £42 per night, inclusive of all 
meals. It is hoped that a number of 
bursaries will be available for post-
graduate students and colleagues 
from Eastern Europe. Details will 

be posted on our web-sites: www.
stir.ac.uk/cehp/ or www.eseh.
org/ as they become available. Th e 
conference registration form will 
be available from September 2000 
and will also be placed online. Th e 
conference organisers are extremely 
grateful to the School of History at 
the University of St Andrews for its 
fi nancial support.
You can also fi nd call for papers on 
this sites:
http://www.svf.uib.no/sfu/nsw/con-
ference.htm http://iwha.net

Signalementen
De signalementen in Net Werk zijn 
uit zeer diverse bronnen bijeenge-
raapt om de lezers van informatie 
te voorzien, maar pretenderen niet 
een volledig bibliografi sch overzicht 
te bieden. Signalementen afkomstig 
van lezers zeer uiteraard welkom.

Jaarboek Ecologische Geschiedenis
Geert Castryck, Michiel Decaluwe 
(redactie) De relatie tussen economie 
en ecologie gisteren, vandaag en mor-
gen
Handelingen van de interdiscipli-
naire studiedagen 
‘Ecologische en economische geschie-
denis’ (Gent, 21 november 1997) 
‘De spanning tussen economie en 
ecologie’ (Gent, 3 en 4 maart 1998)
Vlaamse Geschiedkundige Kring 
Vereniging voor Ecologische Ge-
schiedenis 1999
Inhoud:
Geert Castryck, Michiel Decaluwe, 

Ilse Leplae en Erik Th oen, Edito-
riaal 

Herman Balthazar, Inleiding 
Erik Th oen. Wat kan de geschiede-

nis leren over de spanning tussen 
economie en ecologie ? 

Jan Bieleman, Landbouw en mi-
lieu-Een eeuwigs panningsveld? 

Isabelle Parmentier, Stedelijke ver-
vuiling in de 18de eeuw - Een 
studie op basis van de stadsre-
keningen van Ath, Charleroi en 
Nijvel 

Pierre-Alain Tallier, Een nieuwe 
geschiedenis van het bos in België 
van het einde van de 18de eeuw 
tot 1914 - Pleidooi voor een glo-
bale benadering  

Jelier A.J. Vervloet, Economie en 
ecologie in een historisch-land-
schappelijke optiek 

Eric Vanhaute, Van Malthus tot Rio - 
Retoriek rond economie en ecologie

Johan Braeckman, Omgaan met be-
grensdheid - Beschouwingen over 
ecologie, economie en demografi e

Guy Quintelier, Mens en natuur 
- Een noodzakelijke confl ictspan-
ning en haar mogelijke oplossingen

Isabelle Larmuseau, Het (milieu) 
recht als oplossing voor de span-
ning tussen economie en ecologie

Jan Luiten van Zanden,  De markt 
voor natuur en milieu en degroe-
ne Kuznets-Curve 

Eckhart Kuijken, Van roofbouw 
tot duurzame ontwikkeling? - 
Een ecologische benadering van 
de relatie tussen economie en 
ecologie

Aviel Verbruggen, De druk van de 
industriële samenleving op het 
milieu 

Bijdragen van het discussiepanel 
aan de debatten, Herman De-
roo, oud-directeur Sidmar nv; 
Renaat Tijskens, ere-directeur 
Belgische Boerenbond; Frank 
Van Sevencoten, administra-
teur-generaal Vlaamse Milieu-
maatschappij, Guy Quintelier, 
milieufi losoof
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Pieter Saey,  Rationaliteit, kapita-
lisme en wetenschap in vraagge-
steld - Slotbeschouwingen bij het 
colloquium. “De spanning tussen 
economie en ecologie” 

Samenvattingen (Engels, Frans, 
Duits) 

ISBN 90 382 0177 X,  ƒ 33.-
Te bestellen via de boekhandel
Distributie in Nederland: 
Ef & Ef,  Eind 36, 6017 BH Th orn 
Tel. 0475 561501  
Fax 0475 561660

Environment and History 
Jaargang 6, Mei 2000 Nummer 2

Editoriaal: Richard H. Grove 
Stephen R. Dovers, On the Con-

tribution of Environmental 
History to Current Debate and 
Policy 

Pere Sala, Modern Forestry and 
Enclosure: Elitist State Science 
against Communal Management 
and Unrestricted Privatisation in 
Spain, 1855-1900  

M.D. Subash Chandran en J. Don-
ald Hughes, Sacred Groves and 
Conservation: Th e Comparative 
History of Traditional Reserves 
in the Mediterranean Area and in 
South India  

Gregory A. Barton, Empire Forestry 
and American Environmentalism

Kevin Hannam, Utilitarianism and 
the Identity of the Indian Forest 
Service 

Donald M. Schug, Th e Bureaucra-
tisation of Forest Management in 
India

Boekbesprekingen
-Patrick Nunn, Environmental 
Change in the Pacifi c Basin: 
Chronologies, Causes, Conse-
quences (Judith A. Bennett)
-Th omas Rohkramer, Eine andere 
Moderne? Zivilisationskritik, 
Natur und Technik in Deutschland 
188~0933 (Ingolfur Blühdorn) 
-Char Miller (ed.), American 
Forests: Nature, Culture, Politics 
(Oliver Rackham)

Human Ecology Review
Jaargang 7, nr. 1 
Research and Th eory in Human 
Ecology

Th eresa A. Satterfi eld, Risk, Media-
tion and the Stigma of a Techno-
logical Accident in an African-
American Community 

Jennifer Morrissey and Robert 
Manning, Race, Residence and 
Environmental Concern: New 
Englanders and the White Moun-
tain National Forest 

Adam Douglas Henry, Public Per-
ceptions of Global Warming

Valerie de Campos Mello, Main-
streaming the Environment: 
Global Ecology, International 
Institutions and the Crisis of En-
vironmental Governance

Charles Simpson and Anita Rap-
one, Community Development 
from the Ground Up: Social Jus-
tice Coff ee

Human Ecology Forum: Essays and 
Commentary

Marc Bekoff , Redecorating Nature: 
Refl ections on Science, Holism, 
Community, Humility, Reconcili-
ation, Spirit, Compassion, and 
Love 

Tom Cheetham , Dogmas, Idols 
and the Edge of Chaos (A John 
Templeton Foundation Exem-
plary Award Winning Essay)

William S. Abruzzi. Th e Myth of 
Chief Seattle

Boekbesprekingen
-Environment, Scarcity, and Vio-
lence, Th omas F. Homer-Dixon 
(Th omas J. Burns)
-Th e Story of Vermont: A Natural 
and Cultural History, Christo-
pher McGrory Klyza, Stephen C. 
Trombulak (Th omas Dietz)
-Families on Small Farms: Case 
Studies in Human Ecology, M. 
Suzanne Sontag and Margaret M. 
Bubolz (Cornelia Butler Flora)
-Towards a Sustainable Future: 
Environmental Activism in Rus-
sia and the United States, Maria 
S. Tysiachniouk, George W. Mc-
Carthy (Editors) (Richard A. 
Niesenbaum)
-Th e Local Politics of Global Sus-
tainability, Th omas Prugh, Robert 
Costanza, Herman Daly  (Th o-
mas Webler) 

28/29
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Auster, R. en H. Behrens (eds.), 
Landschaft und Planung in den 
neuen Bundesländern : Rück-
blicke, (Berlin: VWF; Institut für 
Umweltgeschichte und Regional-
entwicklung e.V, 1999) 1e druk. 
Umweltgeschichte und Umwelt-
zukunft, ISBN 3-89700-069-5 
kart., V, 387 blz., DM 58.-.

Baeten, G., A. Spithoven en L. Al-
brechts, Mobiliteit. Landschap 
van macht en onmacht, (Leuven/
Leusden: ACCO, 2000), ISBN 
90332-3800-3. ƒ 50.-.

Beattie Bogue, M., Fishing the 
Great Lakes : An Environmental 
History, 1783-1933, ( University 
of Wisconsin Press, 2000), ISBN  
029916764X.

Behre, K. en  B. E. M. Petzelberger, 
‘Zur Klimaaussage der Hochmore 
in Nordwestdeutschland’, Holl, 
H. en  A. Brunsmann, (eds.), Geo-
Berlin ‘98. 150 Jahre Deutsche 
Geologische Gesellschaft. Ge-
meinsame Jahrestagung Deutsche 
Geologische Gesellschaft. Deut-
sche Mineralogische Gesellschaft. 
Gesellschaft für Geowissenschaf-
ten, TU Berlin 6-9 Oktober 1998 
(Berlin: 1998), pp.V260-V261.

Berkman, K. Social epidemiology, 
(Oxford: Oxford University Press, 
2000), 456 blz., ca. ƒ 193,20.

Boon, P. J., B. R. Davies en G. E. 
Petts (eds.) Global perspectives 
on river conservation, (Chiches-
ter: John Wiley and Sons, 2000). 
ca. ƒ 485,70.

Borger, G. J., ‘Das Grüne Herz der 
Randstad Holland: eine kulturge-
schichtliche Werung’, Aurig, R. 
(ed.) Kulturlandschaft, Museum, 
Identität, (Beucha: 1999), pp. 
184-186.

Breysse, D. de, Le sol urbain, (Pa-
ris: Economica, 1999), ISBN 
2717839038. FF198,00 .

Cliff ord Engs, R. Clean living 
movements. American cycles of 
health reform, (Praeger Publish-
ers, 2000), 328 blz. ca. ƒ 197,20.

Conan, M. (ed.), Perspectives on 
Garden Histories, (Washington 
DC: Dumbarton Oaks Publica-
tion, 1999.) Dumbarton Oaks 
Colloquium on the History of 
Landscape Architecture, nr. 21, 
ISBN  0-88402-265-X (HB);  
0-88402-269-2 (PB), 234 blz. 
$35.00;$20.00.

Condrau, F., Lungenheilanstalt 
und Patientenschicksal. Sozi-
algeschichte der Tuberkulose 
in Deutschland und England 
im späten 19. und frühen 20. 
Jahrhundert, (Göttingen: Van-
denhoeck & Ruprecht, 2000) 
Kritische Studien zur Geschichts-
wissenschaft, nr. 137, 368 blz. ca.  
ƒ 95,00.

Cooter, R., M. Harrison en S. 
Sturdy, Medicine and modern 
warfare, (Amsterdam: Rodopi, 
2000) Clio Medica//Th e Well-
come Institute Series in the His-
tory of Medicine, nr. 55, 286 blz.  
ca. ƒ 47,70.

Dewey, S. H., Don’t Breathe the 
Air: Air Pollution and U.S. Envi-
ronmental Politics, 1945-1970, 
(A&M University Press, 2000) 
Environmental History Series,, 
nr. 16.

Fahlbusch, M., Wissenschaft im 
Dienst der nationalsozialisti-
schen Politik ? : die “Volksdeut-
schen Forschungsgemeinschaf-
ten” von 1931-1945, (Baden-Ba-
den: 1999).

Fehn, K., ‘Rückblick auf die “na-
tionalistische Kulturlanschaft”. 
Unter besonderer Berücksichti-
gung des völkisch-rassistischen 
Mißbrauchs von Kuklturland-
schaftspfl ege’, Erhaltung und 
Entwicklung gewachsener Kul-
turlandschaften als Auftrag der 
Raumordnung, ( 1999) Informa-
tionen zur Raumentwicklung, nr. 
5/6, pp. 279-290.

Fehn, K. en K. Kleefeld, ‘Die 
Verbindung von Natur- und 
Kulturerleben: der Betrach-
tungsansatz der ganzheitlichen 
historisch-geographischen Kultur-
landschaftspfl ege’, in Schemel, H. 
(ed.), Naturerfahrungsraüme. Ein 
humanökologischer Ansatz für 
naturnahe Erholung in Stadt und 
Land,  Angewandte Landschaftö-
kologie, nr. 19, pp. 191-206.

Giff ord, T., Pastoral: Th e New 
Critical Idiom, (London: 
Routledge, 1999), ISBN 0-
41514732-8 (HB); 0-415-14733-
6 (PB). xii + 186.

Goodman, D. C. (ed.), European 
Cities and Technology: Indus-
trial to Post-industrial City, 
(London: Routledge, 1999), 
ISBN  0-415-20079-2 (HB); 0-
41520080-6 (PB), 364 blz.

Haberl, H., E. Kotzmann en H. 
Weisz (eds.) Technologische Zi-
vilisation und Kolonisierung von 
Natur, (Wien: Springer, 1998) 
IFF-Texte, ISBN 3-211-83130-4, 
127 blz. DM 39.-.

Hauptmeyer, C. H. (ed.), 
Mensch - Natur - Technik. 
Aspekte der Umweltgeschichte 
in Niedersachsen und angren-
zenden Gebieten, (Verlag für 
Regionalgeschichte, 2000)  Ma-
terialien zur Regionalgeschich-
te, ISBN 3-89534-334-X, 256 
blz. DM 38.00 / SFr 35.00 / 
ÖS 277.00.

Jakubowski-Tiessen, M. en J. K. 
Lorenzen-Schmidt (eds.), Dünger 
und Dynamit : Beiträge zur Um-
weltgeschichte Schleswig-Hol-
steins und Dänemarks, (Neu-
münster: Wachholtz, 1999) Stu-
dien zur Wirtschafts- und Sozial-
geschichte Schleswig-Holsteins, 
nr. 31, ISBN 3-529-02931-9 
kart., 328 blz. DM 46.00.

Johns, A. (ed.) Dreadful Visita-
tions: Confronting Natural Ca-
tastrophe in the Age of Enlight-
enment, (London: Routledge, 
l999), ISBN 0-415-92175-9 
(HB); 0-415-921767 (PB).  xxvi+ 
198.
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Kleefeld, K., Perspektiven der his-
torischen Geographie : Siedlung, 
Kulturlandschaft, Umwelt in 
Mitteleuropa, (Bonn: uitgegeven 
door Kleefeld und Burggraaff , 
1997), ISBN 3-00-001456-X, 
553 blz.

Konold, W., ‘Flißsgewässer in der 
Kulturlandschaft oder “die Na-
tur: von Fließsgewässern und 
ihre Bewertung: eine kritische 
Betrachtung’, Fließsgewässer 
in der Kulturlandschaft, (Köln: 
Landschaftsverband Rheinland), 
pp. 59-78.

Kretschmer, K. Braunkohle und 
Umwelt : zur Geschichte des 
nordwestsächsischen Kohlenre-
viers (1900 - 1945), (Frankfurt 
am Main [u.a.]: Lang, 1998) 
Europäische Hochschulschriften, 
nr. 768, ISBN 3-631-32804-4 
(kart.), 246 blz. DM 69.00. Te-
vens Diss. Univ. Leipzig.

Kula, E. History of environmental 
economic thought, (London: 
Routledge, 1998) Routledge stud-
ies in the history of economics,, 
ISBN 0415133890,, 235 blz.

Lichatowich, J. Salmon Without 
Rivers : A History of the Pacifi c 
Salmon Crisis, ( 1999), ISBN 
1559633603, 352 blz. $27.50.

Maier, H. (ed.) Elektrizitätswirt-
schaft zwischen Umwelt, Tech-
nik und Politik : Aspekte aus 100 
Jahren RWE-Geschichte 1898 
- 1998, (Freiberg: TU Bergakad,) 
Freiberger Forschungshefte, nr. 

204, ISBN 3-86012-087-5  pbk, 
VI, 285 blz.  DM 29.80.

Mathieu, J. Geschichte der Alpen 
1500 - 1900 : Umwelt, Entwick-
lung, Gesellschaft, (Wien: Böh-
lau, 1998), ISBN 3-205-98928-7 
(Gb.), 253 blz., ca. DM 56.00.

McDaniel, C. N. en J. M. Gowdy 
Paradise for Sale :A Parable of 
Nature, (Berkeley: University of 
California Press, 2000), ISBN  
0-520-21864-7 (HB); 0-520-
22229-6 (PB), xiv + 225 blz. 
£27.50; £10.95.

Melosi, M. V., Sanitary City : Ur-
ban Infrastructure in America 
from Colonial Times to the 
Present (Creating the North 
American Landscape), (Balti-
more: Johns Hopkins University 
Press, 1999), ISBN 0801861527, 
608 blz., $ 59.95

Milnik, A. , In Verantwortung für 
den Wald : die Geschichte der 
Forstwirtschaft in der Sowjeti-
schen Besatzungszone und der 
DDR, (Potsdam: Brandenburgi-
sches Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, 
1998).

Ministerium für Umwelt, Raum-
ordnung und  Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Wald, Krieg und Frieden : west-
fälische Wälder im Zeitalter des 
Dreißigjährigen Krieges und des 
Westfälischen Friedens, (Düssel-
dorf: 1998,), 62 blz.

Myllyntaus, T. en M. Saiku, En-

countering the Past in Nature: 
Essays in Environmental Histo-
ry, (Helsinki: Helsinki University 
Press, 1999), ISBN 951-570442-
1 (PB), 174 blz. FIM 174.-

Noort, J. van den en  M. Blauw, 
Water naar de zee, Geschiedenis 
van Waterbedrijf Europoort 
1874-1999 (Rotterdam: Jan van 
den Noort, 2000), ISBN 90-
801167-2-6. Inlichtingen: J. van 
den Noort, Sint Mariastraat 144a, 
3014 SR Rotterdam.

Pfl aum, M., Fließgewässer in der 
Kulturlandschaft, Jülich 24.-
25.September 1998, 8. Fachta-
gung (Köln: Landschaftsverband 
Rheinland, Umweltamt, 1999).

Pringle, L.,Th e Environmental 
Movement : From Its Roots to 
the Challenges of a New Centu-
ry, (Harpercollins Juvenile Book, 
2000), ISBN 0688156266, 144 
blz. $16.95.

Radkau, J. , Natur und Macht. 
Eine Weltgeschichte der Umwelt, 
(München: C.H. Beck, 2000), 
ISBN 3-406-46044-5.

Rice, A., Der verzauberte Blick. 
Das Naturbild berühmter Expe-
ditionen aus drei Jahrhunderten, 
(München: Frederking & Th aler, 
1999), ISBN 3-89405-400-X.

Schemel, H. (ed.), Naturerfahrung-
sräume ein humanökologischer 
Ansatz für naturnahe Erholung 
in Stadt und Land, (Bonn- Bad 
Godesberg: Bundesamt für 
Naturschutz, 1998) Angewandte 

Landschaftsökologie, nr. 19, 
ISBN 3-89624-315-2,  372, 2, 
XVI blz.

Sieferle, R. P. en H. Breuninger, 
Natur-Bilder : Wahrnehmungen 
von Natur und Umwelt in der 
Geschichte, (Frankfurt/Main: 
Campus-Verlag, 1999), 371 blz. 
DM 58.00.

Smith, M. J., Th inking through the 
Environment: A Reader, (Lon-
don: Routledge, 1999), ISBN 
0-415-21171-9 (HB); 0-415-
21172-7 (PB), xii + 435 blz.
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