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BOEKBESPREKING 

Natuur é- Techniek miiseiiingids van Europa (Am
sterdam: Veen Magazines iooo) 191 pp., kaarten, 
illustraties, ƒ 49,50, ISBN 90 73035 783 en 90 215 
97217. 

Wanneer het over de popularisering van de na
tuurwetenschap in Nederland gaat, moet de naam 
van het (onlangs in een nieuw jasje gestoken) tijd
schrift Natuur & Techniek met ere genoemd worden. 
Al tientallen jaren laat dit blad een groot en veelal 
ook jong publiek kennismaken met de nieuwste 
ontwikkelingen op velerlei gebied. Behalve via het 
tijdschrift gebeurt dit bijvoorbeeld ook door de 
uitgave van een wetenschappelijke bibliotheek, een 
website, en andere initiatieven. Zo te zien niet ge
bonden aan, en nog minder bekommerd om, 
ambtelijke richtlijnen over het economische of cul
turele doel van voorlichting, laat men zich leiden 
door de fascinatie voor onderzoek en ontdek
kingen. Nu ligt er dan deze museumgids: een lijst 
van 1200 natuurwetenschappelijke en technische 
musea, dierentuinen en botanische parken in West-
Europa. Dit laatste begrip ruim op te vatten, de gids 
omvat ook Finland, Polen, Tsjechië, Oostenrijk en 
zelfs Griekenland. IJsland valt er buiten. 

De gids valt uiteen in twee gedeelten. Het eerste 
deel beschrijft een tiental stadswandelingen, door 
Amsterdam, Leiden, Brus.sel, Leuven, Parijs, Lon
den, Berliin, Praag, Wenen en Warschau. Hier 
wordt men nu eens niet geleid langs de bekende 
kerken en paleizen, maar langs universiteitsgebou
wen en plaatsen die herinneren aan ontdekkers en 
uitvinders. Het zijn pretentieloze stukjes, die ech
ter de verdienste hebben dat ze je leren zo'n stad 
ook eens met andere ogen te bekijken. Het tweede 
stuk is de eigenlijke gids. De musea worden opge
somd met adressen en openingstijden alsmede een 
korte karakterisering. De opgenomen instellingen 
zijn zeer divers. In veel gevallen gaat het om musea 
waar vooral moderne inzichten worden meege
deeld, als planetaria, natuurhistorische musea, en 
allerlei informatie- en bezoekerscentra. Maar er 
zijn er ook veel met een historisch karakter: open
gestelde mijn- en industriecomplexen, woonhuizen 
van beroemde uitvinders, musea van oude am
bachten, spoorwegmusca, alsook wetenschaps
historische musea. Ook vinden we nogal wat 
oudheidkundige verzamelingen. Welke criteria er 
precies zijn gehanteerd om iets wel of niet op te 
nemen wordt nergens uitgelegd. Vermoedelijk 
hebben de samenstellers gewoon alles opgenomen 

dat geen Kunst was en waarvan ze vermoedden dat 
het de lezers van Natuur en Techniek zou interesse
ren. Zo zijn dan ook het stripmuseum in Brussel 
en het Max Euwe-centrum in Amsterdam in het 
boek terechtgekomen. Ook is niet duidelijk in hoe
verre de samenstellers naar volledigheid hebben 
gestreefd. Dat ze die niet bereikt hebben geven ze 
zelf toe. Mijn indruk is dat het overzicht voor 
Nederland en België redelijk dekkend is, maar 
daarbuiten lijkt de keuze wel erg hap-snap. Het 
zijn zeker niet alleen onbelangrijke musea die ont
breken. Bij de mijnmusea ontbreekt bijvoorbeeld 
dat van Goslar, en bij de scheepsarcheologica de 
vikingschepen van Roskilde en Oslo (evenals trou
wens, dichter bij huis, het schip van Utrecht). 

De musea zijn per land alfabetisch op plaats of 
via kaarten te vinden. Handig als je wilt weten wat 
er in de buurt van je vakantiebestemming te doen 
is, maar als je bijvoorbeeld alle wetenschapshisto
rische mu.sea op een rijtje wilt hebben, of wilt 
weten waar in Europa dinosaurusskeletten worden 
tentoongesteld, kan dat alleen door het hele boek 
door te werken. De karakteriseringen zijn uiter
aard summier, maar doorgaans zeer informatief. 
Een beetje oppassen moet men wel; uit de be
schrijving van dierenpark Amersfoort bijvoorbeeld 
blijkt niet onmiddellijk dat dit park iets kleiner is 
dan Artis. Vermoedelijk zijn voor de meeste gege
vens de betrokken musea zelf de belangrijkste 
bron. 

Kortom, de specialist vindt in deze uitgave licht 
wat te vitten, maar voor hem is het boek ook niet 
geschreven. Voor zover het er om te doen is om de 
leek een indruk te geven van de verbluffende rijk
dom en variëteit van ons wetenschappelijk en 
technisch erfgoed, is de gekozen formule een zeer 
gelukkige. Wetenschap wordt hier niet gepresen
teerd als iets dat moeilijk is en veraf staat, maar als 
iets waaraan je in je vakantie plezier kunt beleven. 
Dat de historische aspecten hierbij nadrukkelijk 
worden meegenomen moet wetenschapshistorici 
bovendien met voldoening vervullen. Met de aan
tekening dat achter het pretentieloze voorkomen 
iets meer grondigheid schuil bad mogen gaan 
(zeker gelet op de prijs), is deze gids een verfris
send initiatief dat hopelijk velen de ogen zal ope
nen voor de boeiende wereld van wetenschap en 
techniek. 
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