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L. Noordegraaf ed., Agrarische geschiedenis van Nederland van prehistorie tot 
heden Cs-Giavenhage: Staatsuitgeverij, 1986; ISBN 90-12-05357-9) 168 p., 
ill., f 49,50. 

De geschiedenis van de landbouw en het landbouwbedrijf kan zich hier te 
lande de laatste jaren verheugen in een groeiende schare van publicerende 
beoefenaren en belangstellenden. Het is een vakgebied, dat in brede kring is 
'ontdekt' als een grote witte plek op de kaart van onze historische kennis. 
Moderne onderzoekstechnieken en nieuwe probleemstellingen hebben 
daarbij de laatste decennia hun vruchten afgeworpen en de grenzen van onze 
kennis in dit vak wezenlijk verlegd. De neerslag hiervan kon men al vinden in 
de vorm van een aantal belangrijke bijdragen aan de nieuwe Algemene 
geschiedenis der Nederlanden. Ook Noordegraaf c.s. hebben daar met hun in 
1987 verschenen boek in hoge mate van kunnen profiteren. Hun boek, dat de 
ontwikkelingen van de Nederlandse landbouw volgt vanaf de eerste 
landbouwers hier te lande tot in onze tijd van mestoverschotten en 
zuivelbergen, voorziet daarmee in het spreekwoordelijke gat in de markt. 
Na de inleiding van de redacteur bestaat het boek vervolgens uit een vijftal 
hoofdstukken, waarvoor steeds een afzonderlijke auteur tekende. Elk 
hoofdstuk omvat een bepaalde afgesloten periode in genoemde lange 
ontwikkeling. Zo gaat het eerste, goed geschreven hoofdstuk van 36 pagina's 
over de landbouw van de prehistorie tot het einde der middeleeuwen. 
Vervolgens komen drie hoofdstukken welke de periodes 1500-1650 (22 
pagina's), 1650-1800 (26 pagina's) en 1800-1950 beslaan. Deze laatste periode 
krijgt met 56 pagina's relatief veel aandacht in een goed geschreven en 
gestructureerd hoofdstuk. Een kleinerslothoofdstuk (van 27 pagina's) belicht 
alle huidige problemen in de landbouw rond schaalvergroting en overschot-
ten. 

Kunnen het eerste en beide laatste bijdragen de toets der kritiek ruimschoots 
doorstaan, met de beide andere (over de periode 1500-1650 en 1650-1800) is 
dit minder het geval. Hier wreekt zich de kennelijk nog geringe ervaring van 
betrokken auteurs met de materie en men krijgt zo de indruk dat het complexe 
karakter ervan in hoge mate wordt onderschat. Regelmatig bekruipt een meer 
ingewijde lezer hier het gevoel dat deze beide auteurs er op onderdelen van 
hun betoog net naast zitten en dat hij de verkeerde kant wordt opgestuurd. 
Ronduit storend echter is de slecht verzorgde beeldredactie van het boek. 
Temeer daar het kennelijk een boek is, bedoeld voor een groot pubHek, 
waarin door een combinatie van beeld en verhaal de inhoud aan de man moet 
worden gebracht. (Om dezelfde reden heeft men er trouwens kennelijk ook 
van afgezien — geheel ten onrechte — om tabellen en grafieken ter 



ondersteuning op te nemen.) Hoewel men er duidelijk op uit is geweest om 
origineel en nieuw beeldmateriaal op te sporen, is de kwaliteit hiervan niet 
zelden bedroevend slecht (soms ook zelfs van het nieuwe, eigentijdse 
beeldmateriaal) en de presentatie chaotisch. En wat te denken van het 
'rouwrandje' rond de foto van 'oud Giethoorn' op het eerste schutblad, 
kennelijk bedoeld om de 'goeie ouwe tijd' te laten contrasteren met de 
landbouw van nu, gesymbohseerd met de foto van een moderne boerderij met 
voedersilo op het achterschutblad. Evenzo zijn de bijschriften bij de vele 
afbeeldingen en de afzonderlijk gekaderde teksten in hun sterk nostalgische 
toonzetting een historische studie onwaardig. 
Het is jammer, dat bij een dergelijk project niet wat meer tijd en aandacht aan 
tekst en beeldverhaal is gegeven. Als geheel kan het — beslist prijzige — boek 
dan ook niet in de schaduw staan van onlangs verschenen en vergelijkbare 
projecten zoals de boeken over de resultaten van het recente archeologisch 
onderzoek in Nederland, Verleden /anrf (Amsterdam, 1981) en Sporen in het 
/a«^ (Amsterdam, 1895). Een gemiste kans! 

J. Bieleman 

N.B. Goudswaard, Agrarisch onderwijs in Nederland 1783-1983. Hoe het 
wor(s)telde en groeide (Culemborg: Educaboek, 1986; ISBN 90-11-012240) 
462 p., ill., f 87,50. 

In de zomer van 1986 verscheen dit in meerdere opzichten omvangrijke boek 
van Goudswaard over tweehonderd jaar geschiedenis van het landbouw-
onderwijs, nadat hij in 1981 op 69-jarige leeftijd promoveerde op een studie 
over het ontstaan van het nijverheids-onderwijs. 
In dit boek is een ontzaglijke hoeveelheid kennis en feiten samengebald. Deze 
wordt in de eerste plaats via een zeer uitvoerige inhoudsopgave ontsloten, die 
in zekere zin als zakenregister dient. Daarnaast bevat het boek een nog meer 
gedetailleerde index op personen, zaken en begrippen. In hoofdlijnen bestaat 
het boek uit een viertal zeer grote hoofdstukken, waarin steeds uitgebreid de 
ontwikkelingen in een bepaalde periode worden gevolgd; de opzet is dus voor 
alles chronologisch. Hiertoe werden breukpunten gelegd bij 'grote gebeurte-
nissen' en ontstond de indeling 1783-1863, 1863-1921, 1921-1968 en 1968-
1983. De keuze van het eerste jaar werd bijvoorbeeld bepaald, doordat in dat 
jaar de Maatschappij ter Bevordering van Landbouw een prijsvraag 
uitschreef met de vraag, hoe men kinderen van landbouwers op scholen "een 
genoegzame kennis" van hun aanstaande beroep zou kunnen bijbregen. 
In zijn opzet heeft Goudswaard zich steeds de vraag voorgehouden, hoe het 
agrarisch onderwijs ontstond en zich verder ontwikkelde, wie tot de 
initiatiefnemers en 'bevorderaars' behoorden, wat hun motieven waren en 
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binnen welk kader van wetten, besluiten, rapporten en nota's een en ander 
plaatsvond. Helaas dreigt vooral door de wijze waarop daarbij voortdurend 
hoofd- en zijlijnen naast en door elkaar lopen, een niet-ingewijde lezer de weg 
al gauw kwijt te raken. De manier waarop men af en toe via de typografie aan 
dit euvel heeft trachten tegemoet te komen, kan dit helaas niet verhelen. 
Vooral ook doordat de schrijver steeds heen en terug springt in de 
chronologic van het verhaal, is het betoog in het geheel nogal chaotisch. 
Beslist jammer is het, dat een boek over een tak van onderwijs die zozeer 
verweven is met slechts een, bijzondere sector van onze economic, de 
landbouw, niet meer en meer expliciet op de ontwikkelingen daarin ingaat. 
Nu worden ontwikkelingen in land- en tuinbouw soms opgehangen aan 
'spectaculaire vindingen' als de 'ontdekking' van de kunstmest, de 
ontwikkeling van verbrandings- en elektromotor, de ontwikkeling van 
plantenveredeling en -ziektekunde en de waterbeheersing (drainage). Daar 
waar het boek — summiere — aandacht besteedt aan de meer algemene 
(economische) ontwikkehngen in landbouw en landbouwbedrijf, wordt — 
met name voor wat betreft de 19e eeuw — een inmiddels toch wel sterk 
verouderd beeld van deze ontwikkelingen weergegeven. De wijze waarop 
bijvoorbeeld Van der Poel — nu alweer ruim twintig jaar geleden — de 
'slapende-rijk' mythe rond de midden 19e-eeuwse landbouw heeft ont-
zenuwd, gaat zo aan de lezer voorbij. Op vergelijkbare wijze wordt de 
betekenis van een figuur als Jan Kops voor de Nederlandse landbouw — 
hoezeer hij ook tot de verbeelding mag spreken — met te weinig nuances 
gebracht. 

De schrijver heeft dit boek op latere leeftijd gemaakt, nadat hij na zijn 
pensionering eerst nog een lijvig boek over het nijverheidsonderwijs had 
gemaakt. Mede gezien deze achtergrond verdient deze ambitieuze poging — 
vooral ook omdat het in feite de eerste monografie is over dit onderwerp over 
zo'n lange periode — niettegenstaande de nodige manco's, onze waardering. 

J. Bieleman 

W.J. Eijk, De zelfgekozen dood naar aanleiding van een dodelijke en 
ongeneeslijke ziekte (Brugge: Tabor, 1987; ISBN 90-65-972234) 373 p., f 
69,90. 

De auteur van dit proefschrift heeft zeker een ongewone loopbaan achter 
zich. In 1953 geboren, deed hij in 1978 artsexamen. Na anderhalf jaar in 
opleiding te zijn geweest voor internist, ging hij theologie studeren in Rolduc. 
In 1985 werd hij tot priester gewijd en nu is hij kapelaan en gepromoveerd. 
Zoals uit de ondertitel blijkt is zijn werk "een medisch-historisch en medisch-
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ethisch onderzoek ten behoeve van een Rooms-Katholiek standpunt inzake 
euthanasie." 
Het woord euthanasie komt in de antieke literatuur voor als zachte, 
natuurlijke dood. Het plegen van zelfmoord om aan een pijnlijke ziekte te 
ontkomen wordt hier en daar door auteurs uit de Oudheid genoemd. PHnius 
de Oudere geeft zelfs een opsomming van de ziekten die tot zelfmoord 
aanleiding gaven. Maar de religie verbood zelfmoord. Ook Plato was er tegen 
(p. 50), al laat hij toch uitzonderingen toe, zoals "een uiterst pijnlijke en 
onontkoombare tegenspoed" (p. 51). Aristoteles is eveneens tegen. De 
cynische school is er niet voor. Volgens de Vroege, Midden en Late Stoa 
echter (3e eeuw voor Christus) mocht je wel een einde aan je leven maken 
wegens ondragelijke pijn. 
Met het neoplatonisme (3e eeuw na Christus) zet er een reactie in. De 
Kerkvaders, die onder de invloed van de neoplatonische richting stonden, 
zetten zich nog scherper tegen de Stoa af. Daar kwam nog bij dat het lijden (de 
martelaren!) voor deze vroege christenen een grote waarde vertegenwoor-
digde en dus niet mocht worden ontvlucht. In de Middeleeuwen verkondigde 
Thomas van Aquino dat zelfmoord een zonde was tegen de natuurwet (die 
eigenliefde eist), tegen de gemeenschap (die dienst verlangt) en tegen God 
(zolang God ons niet terugroept, moeten we op onze post blijven). 
Het was Francis Bacon (1561-1626) die het begrip euthanasie in de 
geneeskunde invoerde: het behoorde niet alleen tot de taak van de arts ziekten 
te genezen, hij moest ook zorgen voor een zachte dood. Bacon bedoelde 
daarmee overigens niet dat het leven van de zieke moest worden beeindigd (p. 
135). Inde 16e, 17een I8e eeuw wordt door defilosofen van de Renaissance en 
de Verlichting de zelfmoord wegens een ondragelijke ziekte met steeds meer 
verve verdedigd (Montaigne, Voltaire, Hume). Aan het eind van de 18e en 
het begin van de 19e eeuw treedt daar weer verzet tegen op. Beroemde Duitse 
arisen als Hufeland waarschuwen uitdrukkelijk tegen het doden van 
patienten op hun verzoek. 
Omstreeks 1870 komt de moderne euthanasiebeweging op gang. De term 
euthanasie komt in zwang in zijn tegenwoordige betekenis. 
Eijk sluit zijn proefschrift af met een poging het traditionele standpunt van de 
Kerk — tegen euthanasie, maar niet fanatiek tegen — te verfijnen en te 
expliciteren, wat hem als voormalig aankomend internist wel is aanver-
trouwd. Hij hecht hierbij veel waarde aan de begrippen proportionele en 
niel-proportionele behandeling. Het komt er op neer dat er geen behandeling 
moet worden toegepast die niet in een zekere redelijke verhouding staat tot de 
ongemakken, de kosten en ook de te verwachten voordelen. 
Eijk heeft goed werk verricht. Zijn stijl is helder en vloeiend, en er staat een 
aantal behartenswaardige dingen in zijn boek. Zo zegt hij dat de opkomst van 
de moderne euthanasiebeweging niet veel le maken heeft met de groei van de 
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technische geneeskunde: ook vroeger waren er zieken die maanden en jaren 
leden: hoevelen teerden niet langzaam weg aan tuberculose, waarbij ze diepe 
doorhgwonden kregen. Het lot van hartpatienten was vaak treurig: ze 
stierven na jaren rondgelopen te hebben met sterk gezwollen benen, vocht in 
bulk en borstkas, en na vele aanvallen van benauwdheid. Het is zeer de vraag 
of er nu meer geleden wordt dan in 1888. Eijk stelt tenslotte de 
euthanasiebeweging voor, niet als een reactie tegen de 'zielloze, technische 
geneeskunde', maar juist als een uiting (of beter uitwas) daarvan. 
Zijn boek is mijns inziens verplichte lectuur voor alien die zich met de 
euthanasiekwestie beziggehouden, katholiek of niet. 

I. van der Sluis 

G.J. van Wiggen. In meer eerbare banen. De ontwikkeling van het 
tandheelkundig beroep in Nederland gedurende de periode 1865-1940 
(Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en 
der Natuurwetenschappen nr. 23; Amsterdam: Rodopi, 1987; ISBN 90-
6203-760-7) 363 p., ill., f 65,-. 

G.J. van Wiggen promoveerde op dit proefschrift tot doctor in de 
geneeskunde aan de R.U. te Utrecht op 20 november 1987. Deze studie kwam 
tot stand tijdens werkzaamheden als beheerder van de onderwijsverzameling 
van het Tandheelkundig Instituutte Utrecht inde periode 1977-1987. In 1977 
verscheen ter gelegenheid van de viering van het eeuwfeest van het 
tandheelkundig onderwijs het gedenkboek Van tandmeesters en tandartsen 
1877/1977. 
Deze studie moet gezien worden als een nadere verdieping en juiste 
historische rangschikking van de vele feiten het onderwijs betreffende, de 
wetgeving voor de uitoefening van het beroep, de organisatievormen van het 
beroep en de vele sociale problemen die zich in de beschreven periode hebben 
voorgedaan. 
De inhoud bestaat uit vier delen. Een voorgeschiedenis vanaf 1818 tot 1865, 
een periode waarin de aanstaande tandmeesters geexamineerd werden door 
de Geneeskundige Commissie voor Onderzoek en Toevoorzicht. Een 
onderzoek naar de kennis van de aanstaande tandmeesters vond plaats 
zonder dat onderwijs voordien had plaatsgevonden. Vaak werd de kennis van 
vader op zoon overgedragen, er bestonden verschillende families, waar dit 
beroep meerdere geslachten van vader op zoon werd voortgezet. Daarnaast 
zorgde de leermeester-leerling verhouding voor de aanstaande tandmeesters. 
Ook oefenden velen het beroep onbevoegd uit. Talrijke courantenadverten-
ties uit die jaren geven ons een indruk wat er zoal leefde in die periode. Tegen 
1865 kwamen er stemmen voor onderwijs. Theodoor Dentz is de grote 
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voorvechter geweest voor de verheffing der tandheelkunde. 
De wettelijke regeling van de tandheelkunde in de periode 1865 tot 1913 en de 
invloed van deze wetten op het onderwijs en de uitoefening van het beroep 
worden in korte alinea's besproken. Het ontstaan van de structuur in de 
tandheelkunde, het verenigingswezen en de beroepspublikaties volgen 
daarna. 
Het belangrijkste hoofstuk is zeker "De strijd om het gebied," de conflicten 
tussen de tandartsen en de onbevoegde uitoefening door de tandtechnici. 
Deze jaren slepende conflicten, waarbij steeds weer oneigenlijke politieke 
motieven naar voren werden gebracht, zijn dankzij Van Wiggens vele 
mogelijkheden nooit zo uitgebreid en overzichtelijk beschreven. Een sombere 
geschiedenis, die ook in de huidige tijd weer in een of andere vorm dreigt terug 
te komen. 
Het tandheelkundig onderwijs wordt in een volgend hoofdstuk beschreven. 
Juist nu, nu de Utrechtse opleiding na 111 jaren beeindigd wordt, is deze 
geschiedschrijving voor komende generaties van belang en hopelijk neemt de 
waardering voor die vele jaren onderwijs in de toekomst nog eens toe. 
Het laatste hoofdstuk geeft een overzicht van de spreiding van de 
tandmeesters en tandartsen in Nederland. In de 20e eeuw neemt de curatieve 
zorg voor de bevolking snel toe, voor de kinderen de schooltandheelkunde, 
voor de volwassenen de ziekenfondsen en poliklinieken en voor de 
krijgsmacht de tandheelkundige verzorging aangevangen tijdens de mobili-
satietijd in de Eerste Wereldoorlog. Al deze onderwerpen worden door Van 
Wiggen overzichtelijk behandeld. 
De grote verdienste van Van Wiggen is zijn uitgebreide studie van 94 
jaargangen Tijdschrift voor tandheelkunde, de archieven van de tandheelkun
dige verenigingen en de Tandheelkundige Studentenvereniging John Tomes. 
De parlementaire archiefstukken betreffende de tandheelkundige wetgeving, 
werden voor het eerst zo compleet verzameld. Archiefstukken uit de 
tandheelkundige afdeling van het Utrechts Universiteitsmuseum en van 
collega's, die bij de beschreven ontwikkelingen betrokken waren, konden op 
vele plaatsen zijn studie aanvullen. Men kan van een dergelijke periode nooit 
alles beschrijven; een uitgebreide bibliografie en een annotatielijst van 885 
nummers maakt het de geinteresseerde lezer mogelijk zich verder in de 
materie te verdiepen. 
De Nederlandse tandheelkunde mag de auteur dankbaar zijn dit alles zo 
systematisch te hebben samengebracht. 

F.E.R. de Maar 
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M. Groen, Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980. Een 
onderwijskundig overzicht. I. Wetgeving. Civiel effect. Godgeleerdheid. 
Rechtsgeleerdheid. Indologie. Geneeskunde ([Eindhoven], 1987; ISBN 90-
9001482-9) ix + 397 p. Te bestellen door overmaking van f 41,50 op 
girorekening 584946 t.n.v. M. Groen te Nuenen, of bij de boekhandel. 

In 1982 moest de Eindhovense hoogleraar in de pedagogic, puberteits-
psychologie en algemene didactiek, M. Groen, een lezing houden over de 
verschillen tussen alpha-, beta- en gammavakken en bij de voorbereiding van 
die lezing merkte hij dat er over de ontwikkeling van deze studierichtingen 
vrijwel geen samenvattende literatuur voorhanden was. Groen vatte toen het 
plan op zelf in die leemte te gaan voorzien door voor alle studierichtingen van 
de Nederlandse universiteiten een onderwijskundig overzicht samen te 
stellen. Uitgaande van de wetgeving over het wetenschappelijk onderwijs zou 
voor elke studierichting en faculteit zo een raamwerk gemaakt kunnen 
worden voor nader universiteitshistorisch onderzoek. De bevindingen over 
de verschillende faculteiten verschenen eerst in de vorm van interne rapporten 
van de Technische Hogeschool Eindhoven en de eerste zes deeltjes van die 
reeks zijn nu in definitieve vorm uitgegeven in dit nu in eigen beheer 
geproduceerde werk. Binnenkort volgen nog een tweede en derde deel, waarin 
de overgebleven faculteiten zuUen worden behandeld. 
De overzichten starten met het Organiek Besluit van 1815 en lopen door tot de 
nadagen van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs uit 1960 (WWO-
1960). In 1975 werd deze wet al ingrijpend gewijzigd door de Wet 
herstructurering en in 1981 door de Tweefasenwet, en ten slotte werd de wet in 
1985 vervangen door de WWO-1985 (die inmiddels ook al weer op de helHng 
staat). De einddatum die in de titel is opgegeven (1980) is dus niet al te scherp 
getrokken. In de behandelde periode zijn de Hoger Onderwijswet van 1876 en 
de Academische Statuten van 1877, 1921 en 1963 natuurlijke kristalUsatie-
punten. Van de behandelde studierichtingen worden uit deze wetgeving 
uitputtend weergegeven de voorgeschreven curricula, de examens, de graden, 
titels en bevoegdheden. Maar die wetgeving is slechts het kader; naast de ooit 
geldende wetten worden ook de door talloze commissies voorbereide en nooit 
geeffectueerde wetsvoorstellen behandeld. Voor de afzonderlijke faculteiten 
wordt bovendien heel kort een overzicht gegeven van de wetenschappelijke 
ontwikkelingen op dat terrein. Soms is dat nodig om bepaalde wijzigingen in 
de wetgeving te begrijpen, maar alles is zo summier, dat vaak de gedachte 
opkomt dat het beter was geweest die wetenschapshistorische exercities 
geheel achterwege te laten. Van echte universiteits- of wetenschapsgeschie-
denis kan hier toch geen sprake zijn. 

Een klein bezwaar naar mijn gevoel is ook nog dat uitsluitend de wetgeving 
voor de universiteiten in Nederland wordt behandeld en niet voor de 
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instelHngen van hoger onderwijs in Indie. Die instellingen, zoals de 
Technische Hogeschool in Bandoeng, vielen buiten het bereik van de 
Nederlandse wetgeving, maar ze maakten wel in sociaal en wetenschappelijk 
opzicht deel uit van het Nederlandse universitaire bestel. Wie Nederlandse 
universiteitsgeschiedenis wil bedrijven, zal de Indische gegevens dus nog zelf 
bij elkaar moeten harken, maar voor de Nederlandse situatie is nu een 
uitermate nuttig overzicht beschikbaar. 

K. van Berkel 

B. Theunissen, Eugene Dubois en de aapmens van Java. Een bijdrage tot de 
geschiedenis van de paleoantropologie (Dissertatie Utrecht; Amsterdam: 
Rodopi, 1985; ISBN: 90-6203-937-5) 302 p., ill.,/50,-. 

Tot dusverre ontbrak een omvattende, op de bronnen gebaseerde analyse en 
interpretatie van Dubois' onderzoek. Theunissen heeft zich er met succes aan 
gezet althans een bijdrage te leveren in deze leemte te voorzien. Enige 
biografische informatie leert ons dat de student uit Eijsden liever arts dan 
apotheker wilde worden, anatoom werd en in 1887 naar Nederlands-Indie 
vertrok om "een speurtocht te ondernemen naar de fossiele voorvaders van de 
mens." Enkele verspreide opmerkingen doen het vermoeden rijzen dat 
Dubois niet zo gemakkelijk en misschien zelfs een niet steeds zo aimabel mens 
geweest is. Edoch, het blijft wachten op de omvattende biografie van Dubois 
(1858-1940). 
In dit boek wordt de betekenis van het werk en denken van Dubois voor de 
geschiedenis van de paleoantropologie zorgvuldig geanalyseerd. Uit een wat 
rommelige bespreking van het 19e-eeuwse wetenschappelijk circuit, waarbin-
nen het denken over evolutie en de positie van de mens daarin zich afspeelde, 
blijkt dat de grootste verdienste van Dubois wellicht geweest is de nadruk te 
hebben gelegd op de door de paleontologie geboden methoden bij het 
bestuderen van het evolutieproces. Darwin had duidelijk gewezen op de 
"imperfection of the geological record" (de titel van hoofdstuk 10 uit zijn 
Origin), doch dit heeft Dubois niet afgehouden van de ontwikkeling van zijn 
visie dat daar toch zijn "method of choice" te vinden was. 
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat dit stukje Nederlandse wetenschapshisto-
rie thans ontsloten is. Overigens zou de anatoom Dubois bij het lezen van dit 
proefschrift hier en daar stellig ernstige bedenkingen hebben gehad. Dat de 
trochanter major van het femur de gewrichtskop zou zijn (p. 218) gaat wel erg 
ver, een particle bovenkaak een "incompleet gehemelte met een aantal 
tanden" noemen (p. 49) is ook meer dan een anatomisch schoonheidsfoutje 
(die overigens talrijk zijn). Ook dacht ik niet dat Dryopithecus ooit als 
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mensaap te boek heeft gestaan (p. 79). Het is jammer dat de auteur hiervoor 
niet bij een specialist te rade is gegaan. 
De analyse van Dubois' werk aan de aapmens van Java is een heel karwei 
geweest en levert inderdaad wat de ondertitel van het boek belooft: een 
bijdrage tot de geschiedenis van de paleoantropologie. 

J. Huizinga 


