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Inleiding 

In het najaar van 1730 kwamen de eerste alarmerende berichten dat het 
houtwerk dat voor de versteviging van de zeedijken in de provincies Zeeland 
en Holland moest zorgen, ernstig was aangetast door een onbekend soort 
"zeeworm."' Deze plaag, die in de daaropvolgende jaren alleen maar groter 
zou worden, werd veroorzaakt door de paalworm {Teredo navalis Linne 
1758). Paalwormen zijn tweekleppige weekdieren verwant aan de boor-
mossels en behoren tot de familie Teredinidae. Ze komen vooral in tropische 
en subtropische gebieden voor. Zij kunnen alleen in zout of brak water leven, 
en verblijven, nadat ze zich als vrijzwemmende larve aan hout (bv. mangrove-
bomen, drijfhout of scheepswanden) hebben vastgehecht, gedurende hun 
volwassen leven binnen in het hout. Met hun schelpkleppen boren zij gangen 
tot een lengte van enkele decimeters toe.^ Een houten paal of scheepswand 
waar aan de buitenkant niets bijzonders te zien is, kan op deze manier van 
binnen voUedig ondermijnd zijn. Het plotseling explosief toenemend aantal 
van deze dieren vormde aldus een ernstige bedreiging voor de veiligheid van 
het laag gelegen polderland in de Republiek en soortgelijke gebieden elders. 
Aan de paalworm verwante soorten in de tropen en subtropen waren reeds 
eerder bekend uit berichten van zeevaarders; ook ten onzent was kennis 
hieromtrent aanwezig.' Over de plaats van het dier binnen het dierenrijk en de 
biologische eigenschappen was echter niet veel bekend. In het volgende zal 
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1. Zie het "Bericht wegens de plaage der wormen in het paalwerk der dykagien van 
Holland en Zeeland", Europische Mercurius (Amsterdam) 43, I (1732) 297-309; het 
"Vervolg van het bericht wegens de plaage der wormen ...", idem 43, II (1732) 281-313; en 
het bericht in De maendelykschepostrijder (Amsterdam, oktober 1732) 459-476. 

2. Zie voorde biologic van de paalworm R.D. Turner, A survey and illustrated catalogue 
of the Teredinidae (MoUusca: Bivalvia) (Cambridge, Mass., 1966); en N.B. Nair en M. 
Saraswathy, "The biology of wood-boring teredinid rao\\xi%cs", Advances in marine biology 
9(1971)335-509. 

3. Zie de betreffende gedeelten uit de in noot 17 vermelde literatuur. Vergelijk ook 
"Extrait critique d'une lettre d'Amsterdam", Journal des sfavants (Amsterdam) I (1666) 
273-275. 
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een overzicht worden gegeven van de ontwikkeling van de kennis over 
paalwormen, vooral in Nederland, en met name ingegaan worden op de 
achtergronden van het onderzoek. De periodisering is ruwweg gekozen, maar 
is te motiveren omdat in ons land zowel aan het begin als aan het eind van de 
periode het onderzoek naar paalwormen, hun mogelijke bestrijding, het 
voorkomen van schade en het herstel hiervan gestimuleerd werd vanwege een 
door de overheid gesteunde commissie. 

1730-1735 

In 1730 was de kennis van weekdieren in het algemeen en van paalwormen in 
het bijzonder nog niet groot. De eerste die een Europese, aan de paalworm 
verwante soort beschreef, was de Italiaanse natuuronderzoeker Vallisneri 
(1717). Hij beschreef "een soort van pieren of zeewormen, die zich in alle 
planken van het schip nestelen, welke altijd onder water zijn en zich het meest 
nabij deszelfs oppervlakte bevinden en daar opgesloten zijn, elk in zijn eigen 
buis of pijp, die uit een kalkachtige stof bestaat, een kegelvormige gedaante 
heeft, aan beide uiteinden open is, en even lang is als de wormen zelf.'"* 
Vervolgens heeft in 1720 de Franse onderzoeker Deslandes onderzoek aan 
paalwormen beschreven.' Het onderzoek aan weekdieren in het algemeen was 
tot dan toe beperkt gebleven tot wat vergelijkend anatomisch onderzoek (bv. 
door Swammerdam, Lister, Willis, Leeuwenhoek) en tot systematische 
vergelijkingen van de schelpen van weekdieren, die vooral in de naturalien-
kabinetten een vooraanstaande plaats innamen (bv. door Buonanni, Grew).^ 
In de jaren tussen 1733 en 1735 is er opeens een buitengewone toename van 
het aantal publikaties over paalwormen, alle in de Republiek.' 
Voor een schets van de achtergrond hiervan moeten wij terug naar de 
epidemic en naar de reacties van de verschillende overheden daarop. In de 
loop van 1731 begon de voile omvang van de ramp duidelijk te worden; het 
zwaarst getroffen waren de dijken in West-Friesland tussen Medemblik, 

4. A. Vallisneri, "Osservazioni utilissime alle Brume dalle Navi, non solo spettanti alia 
notomia, e costumi delle medesime, ma anche al difendere le sudette navi dal danno sinora 
irreparabile della loro rosura" in idem, Operefisico-mediche.... dl. 2 (Venezia, 1733) 53-77 
(voor het eerst gepubliceerd in Lagalleria diMinerva 7(1717) VIII, 5-7). Vergelijk ook H.C. 
Redeke, Rapport over onderzoekingen betreffende het voorkomen van den Scheepsworm 
(Teredo megotara Hani.) in Nederlandsche zeevisschersvaartuigen ('s-Gravenhage, 1912) 
5-12, citaat op p. 5. 

5. A.F.B. Deslandes, "Diverses observations anatomiques. I", Histoire de I'Academie 
Royale des Sciences pour 1720 (Paris, 1722) 26-29. 

6. L.C. Palm, "Antoni van Leeuwenhoek's malacological researches as an example of 
his biological studies" in: L.C. Palm en H.A.M. Snelders ed., Antoni van Leeuwenhoek 
7«2-i72i (Amsterdam, 1982) 153-154. 

7. Zie de opsomming in noot 17. 
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Enkhuizen en Hoorn. In de winter van 1731 richtten de dijkgraven en 
heemraden van de Westfriese zeedijken aan de Staten van Holland en West-
Friesland een verzoek om financiele ondersteuning voor de herstelwerk-
zaamheden, omdat het zich liet aanzien dat de kosten hiervan de draagkracht 
van de ingelanden verre te boven zou gaan.* Het beoogde herstel bestond toen 
overigens nog slechts uit het vervangen van de ondermijnde palen. Op 22 
maart 1732 benoemde de Staten een speciale commissie bestaande uit enkele 
magistraten, regenten en burgemeesters die de dijken moest inspecteren en de 
Staten van advies dienen.' De commissie, die tot 1738 actief zou blijven, 
kwam al spoedig tot het inzicht dat de problemen ingewikkelder waren dan 
het zich in eerste instantie liet aanzien: de paalwormen verdwenen niet, 
vervanging van het hout bood maar tijdelijk soelaas en de kosten dreigden 
zeer hoog te worden. Zij besloot daarom een beroep te doen op de 
inventiviteit van een ieder die meende tot de oplossing van het probleem te 
kunnen bijdragen. Deze oproep resulteerde in een groot aantal voorstellen en 
een ruim aanbod van remedies. Daartussen bevonden zich serieuze, maar ook 
suggesties van bedriegers die zich door het aanbieden van geheime wonder-
middelen poogden te verrijken.'" De oplossing die tenslotte werd gekozen, 
was niet afkomstig van onderzoekers naar de natuurlijke historic van de 
paalworm, maar van twee Westfriese onderwijzers, Straat en Van der Deure. 
Zij hadden een uitgewerkt voorstel ingediend om de aarden dijklichamen 
voortaan met steenglooiingen te beschermen in plaats van met hout bevestigd 
samengeperst zeewier, zoals tot dan toe gebruikelijk was." 
Intussen bleven de verantwoordelijke bestuurders in West-Friesland en later 
ook in andere provincies hun provincial staten bestoken met verzoeken om 
hulp. Het gevoel van onmacht dat in die jaren heerste, drong door middel van 
publikaties in de pers door tot in brede lagen van de bevolking, tot in het 

8. Vergelijk J. Aalbers, De Republiek en de vrede van Europa. Dl. 1. Achtergronden en 
algemene ajpecten (Groningen, 1980) 128-131; C. Baars, "De paalwormfurie van 1731/32 
en de schade aan de west-friese zeedijk", Waterschapsbelangen 13i (1988) 809-815; idem, 
"Het dijkherstel onder leiding van de Staten van Holland", Waterschapsbelangen. 
Wetenschappelijk en technisch maandblad gewijd aan het waterschapswezen 74 (1989) 
196-204. 

9. Baars, "Paalwormfurie", 814. 
10. Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage, 3e afdeling, Staten van Holland en West-

friesland 1572-1795; inv. nr. 3932. 
11. P. Straat en P. van der Deure, Ontwerp tot een minst kostbaare, zeekersle en 

schielyksteherslelling van de zorgelyke toestandder WestfriescheZeedyken... (Amsterdam, 
1735). Een variant op hun voorstel kwam van I'Epie (zie noot 24). Vergelijk W. Barentsen, 
"De zeedijk van zijn ontstaan tot het jaar 1730", OTAR. Orgaan van de technische 
ambtenaren van de Rijkswaterstaat 45 (1961) 195-205 en 46 (1961) 1-16; idem,"De zeedijken 
1730-1900", OTAR 47 (1962) 34-37, 54-68, 79-86, 106-111, 129-139; en C. Baars, 
"Dijkherstel", 199-201 (noot 8V 
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buitenland toe.'^ Om die reden werden in de herfst van 1732 in verscheidene 
provincies door de overheid buitengewone vasten- en bededagen ingesteld om 
het onheil af te weren." Ook in de Hoogduitse en Portugese synagoges werd 
voor de overheid gebeden en gesmeekt om "een hulpe voor de Wormen op dat 
zy vergaan als water."''* Zoals in het voorafgaande decennium ook al gebeurd 
was bij rampen als overstromingen en veepestepidemieen, werden voor het 
optreden van de paalwormen zondebokken gezocht: deze keer werden zij 
gevonden in zigeuners, sodomieten en hovaardige kooplieden die zich op hun 
welvaart lieten voorstaan.' * Tientallen pamfletten en prekenbundels getuigen 
daarvan." 

Tegen deze achtergrond moet de publikatie gezien worden van een zevental 
monografieen over de paalworm, die van 1733 tot 1735 verschenen." De aard 

12. Zie noot 1. 
13. Zie voor de bededagen in de verschillende provincies, de achtergronden en enkele 

gedrukte predikaties N.C. Kist, Neerland's bededagen en biddagsbrieven (Leiden, 1848-
1849) dl. 1, 299-305, 329-330; dl. 2, 324-329. 

14. Zie o.a. Het Naarstig en Beweeglyk Gebed, Door ordre van de Parnassims van de 
Hoogduitsche Joodsche Natie der Stad Amsterdam ... (Groningen, 1732). Deze speciale 
bidstonde vond plaats op 10 november 1732; het citaat is op p. 11. Ook in de Portugees-
israelitische synagoge werd tegen de paalwormen gebeden; vergelijk L. Fuks en R.G. 
Fuks-Mansfeld ed., "Memorias do estabelecimento e progresso dos judeos portugezes e 
espanhoes nesta famosa citade de Amsterdam", Studia Rosenthaliana 9 (1975) 114 (2e 
nummering). 

15. Zie L.C. Palm, "De paalwormepidemie van 1730", Spiegel historiael 15 (1980) 
266-272. 

16. Zie W.P.C. Knuttel, Catatogus van de pamftetten-verzameling herustende in de 
KoninklijkeBibliotheek, dl. 4, 1714-1774 ('s-Gravenhage, 1902) 95-96, 103-104, 114; en de 
overige catalogi van pamflettenverzamelingen. 

17. Dit is op zich al een opvallend verschijnsel in de geschiedenis van de biologie van het 
begin van de achttiende eeuw, wanneer monografieen over afzonderlijke diersoorten nog 
zeldzaam zijn. Een eerder voorbeeld van een weekdiermonografie uit Nederland is A. de 
Heide, Anatome mytuli, helgice Mossel... (Amstelodami: Janssonio-Waesbergios, 1682). 
Zie hiervoor P.M.N. Eldering, "Leerlingen, prakticum en haarvaten", Bulletin voor het 
onderwijs in de biologie 11 (1980) 283-289; idem, "Middelburgs biologisch onderzoek in de 
I7e eeuw" in: Worstelende wetenschap. Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van 
de zestiende tot in de negentiende eeuw (Middelburg, 1987) 87-102, m.n. 96-98; en Palm, 
"Malacological researches" (noot 6), 164. 
De zeven boeken zijn: 

C. Belkmeer, Natuurkundige verhandeling, of waarneminge; betreffende den hout-
uytraspende en doorboorende zee-worm ... (Amsterdam: Erven J. Ratelband, 1733). 
A. de Bruyn, Den zeeworm beschouwd in zyn eigen aard en natuur ... (Rotterdam: 
Nikolaas Topyn, 1735). 
Z. I'Epie, Onderzoek over de oude en tegenwoordige natuurlyke gesteldhcyd van Holland, 
(...); mitsgaders eene verhandelinge over de (...) Zee- of koker-wormen ... (Amsterdam: 
Erven J. Ratelband & Co., 1734). 
P. Massuet, Recherches inleressantes sur I'origine, la formation, le developemenl, la 
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en de kwaliteit van deze geschriften zijn zeer verschillend: ze varieren van een 
korte samenvatting van het werk van Vallisneri en Deslandes aangevuld met 
enkele eigen waarnemingen aan verse dieren als bij voorbeeld het werk van 
Rousset, tot een 396 bladzijden tellende monografie waarin alle tot dan toe 
voorhanden zijnde kennis is samengevat en uitgebreid met veel anatomische 
en fysiologische observaties van Sellius. Dat de keuze van het onderzoeks-
objecl voor de verschillende auteurs voor de hand lag, is gezien de commotie 
in de Republiek niet onbegrijpelijk. De motieven die de auteurs zelf aangeven, 
als ze dat al doen, zijn echter nogal verschillend. Bijna altijd wordt wel 
verwezen naar de vijand die het vaderland bedreigt en gesteld dat het goed is 
de vijand te kennen. Soms vermeldt een auteur, zoals Rousset, dat hij het als 
onderdaan zijn plicht acht om aan deze strijd een bijdrage te leveren.'* De 
geschriften die met een dergelijke motivatie geschreven zijn, blijken bij nadere 
beschouwing het minst tot de kennis over de paalworm te hebben bijge-
dragen. Anders ligt het met de boeken van Belkmeer, L'Epie en de al eerder 
genoemde Sellius. 

De leraar van de doopsgezinde gemeente in Enkhuizen en tevens chirurgijn 
aldaar, Cornelis Belkmeer (1704-1754), publiceerde in 1733 zijn Natuur
kundige Verhandeling over de paalworm." Hij baseert zich hierin op de 
typisch achttiende-eeuwse bewondering voor Gods wijsheid en almacht, "de 
enige reden waarop de liefhebbers der Natuur hun nieuwsgierigheid kunnen 
gronden."^" In het ruim 50 bladzijden tellende boek worden op vrij 
systematische manier anatomic, oorsprong en voedsel van het dier be-
sproken. Ook schenkt hij aandacht aan de bestrijding ervan. Zijn inter-
pretaties zijn voorzichtig en soms verrassend juist, zoals de opmerking dat de 
paalworm als voedsel blijkbaar het afgeschraapte hout gebruikt, omdat nooit 

structure, &c. des diverses especesde vers a tuyau,... (Amsterdam: Fr. Chanquion, 1733). 
[Er is ook een bekorte nederlandstalige versie met commentaar op het eerste werk en een 
reactie van Massuet.] 
J.A. Mobachius, De almagtige en regtveerdige slaande hand Gods, ter besoeking van het 
land, en deese provincie, met de verderfelyke plage der Zeewormen... (Groningen: Jurjen 
Spandaw, 1733). 
[J. de] Rousset [de Missy], Observation sur I'origine, la structure et la nature des 
Vers-de-mer, ... (La Haye: Moetjes, 1733). [Er zijn een tweede druk in het Frans en een 
Nederlandse vertaling, beide uit 1733.] 
G. Sellius, Historia naturalis leredinis seu xylophagi marini,... (Trajecti ad Rhenum: H. 
Besseling, 1733). [Er is een tweede druk uit Arnhem, 1753; een Nederlandse vertaling 
van het eerste gedeelte van het werk verschenen als: G. Sellius, Natuurkundige histori van 
den zeehoutworm. ... (Utrecht: H. Besseling, 1733)]. 

18. Rousset, Observation (noot 17), 5. 
19. Belkmeer, Natuurkundige verhandeling (noot 17). 
20. Ibid., 2. 
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schraapsel gevonden wordt.^' Belkmeers suggesties voor de bestrijding 
kunnen naar zijn eigen inzicht niet erg doeltreffend zijn omdat het dier, zolang 
de voortplanting niet belet kan worden, altijd een gevaarlijke vijand zal 
blijven.^^ 
In het werk van de Enkhuizense schepen Zacharias I'Epie (1698-1746), die in 
Franeker in de rechten en in de natuurfilosofie gepromoveerd was, wordt een 
driedeling aangebracht: allereerst een beschrijving van de zeeweringen, de 
bouw ervan en hun sterke en zwakke plekken, vervolgens een studie van de 
paalworm en tot slot een remedie tegen de gevolgen van de epidemic.^' Ook 
I'Epie komt tot de conclusie dat de paalwormen wel zullen blijven en dat er 
dus lets met de zeeweringen moet gebeuren. Hij doet de aanbeveling om te 
zorgen voor een dubbele bedijking met daartussen een stuk licht glooiend 
land dat bij stormen en eventuele dijkdoorbraak te zamen met de slaperdijk 
het geweld van de zee zou kunnen opvangen. Deze oplossing is in een gedeelte 
van Zuidwest Friesland inderdaad gerealiseerd.^" L'Epies bijdrage tot de 
biologische kennis over de paalwormen is niet groot. Hij blijkt wel op de 
hoogte te zijn van de eerdere literatuur, maar voegt daar weinig nieuws aan 
toe. Meermaals getuigt hij van zijn onkunde, zoals ten aanzien van de 
voortplanting van het dier.-' Ook zijn anatomische beschrijving laat niet veel 
nieuws zien, naar eigen zeggen omdat het dier zeer week is,^' maar blijkbaar 
ook omdat hij — in tegenstelling tot Belkmeer en Sellius — bij zijn studies 
geen gebruik heeft gemaakt van vergrootglazen of microscopen. 
Verreweg het belangrijkste biologische werk over de paalworm dat in die 
jaren verscheen, was Sellius' Historia naturalis teredinis (...) marini.^^ God-
fried Sellius (17047-1767) was afkomstig uit Dantzig en had in Leiden en 
Marburg rechten en natuurfilosofie gestudeerd, bij onder anderen leerlingen 
van de Duitse filosoof Christian Wolff en bij de Leidse fysicus en filosoof 
Willem Jacob 's Gravesande. Sellius' levensloop is nogal grillig geweest; na 
zijn vertrek uit Nederland was hij van 1736 tot 1738 hoogleraar in de fysica te 
Halle alwaar hij de newtoniaanse natuurkunde introduceerde.'* Na daar in 

21. Ibid, 41-42. 
22. Ibid, 43-46. 
23. L'Epie, Onderzoek (noot 17). 
24. H. Obreen, Dijkplicht en waterschappen aan Frieslands Westkust (Bolsward, 1956) 

90-91. 
25. L'Epie, Onderzoek (noot 17), 145. 
26. Ibid, 109-110. 
27. Zie noot 17. 
28. L.C. Palm, "Sellius and his newtonian teaching of physics in Halle", Janus 64 (1977) 

15-24. 
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financiele problemen te zijn geraakt, leidde hij een zwervend leven totdat hij 
vanaf 1744 in Parijs een bestaan als vertaler opbouwde.-^" Hij is echter bekend 
gebleven door een boek: zijn verhandeling over de paalworm. 
Ook Sellius motiveert zijn onderzoek en de publikatie ervan met het argument 
dat het noodzakelijk is om het dier en zijn gewoontes grondig te bestuderen, 
wil een effectieve remedie gevonden kunnen worden. Daarnaast vermeldt hij 
echter nog twee andere oogmerken. Het eerste is om de toename van de 
wetenschap te bevorderen en wel door het onderhavige boek, dat enerzijds 
een correctie is van een eerder, overhaast geschreven artikel dat niet 
voldoende op waarnemingen gebaseerd was, en anderzijds een blijk van de 
kracht van de demonstratieve methode, zoals hij de aan Wolff ontleende 
methode van analyseren en presenteren van de gegevens noemt.̂ *^ Het tweede 
oogmerk is te vinden in de inleiding bij de Nederlandse vertaling van zijn 
werk. Daarin doet hij een beroep op het geslacht der dames, opdat zij de 
erfvijand van het lieve vaderland leren kennen, en hen te oefenen tot 
ondergang van de algemene vijand, daar het immers wel meer gebeurd was 
dat een vrouw het vaderland gered had, als de mannen het stuk schenen op te 
geven." Verborgen bedoelingen had Sellius ook; hij was nogal eerzuchtig, en 
na zijn huwelijk met een gefortuneerde Leidse wilde hij graag tot hoger 
aanzien komen. Zijn studie over de paalworm gebruikte hij om tot lid van de 
Royal Society te worden gekozen en om door bemiddeling van de toenmalige 
secretaris, Hans Sloane, een hoogleraarspost in Duitsland te verwerven." 
De inhoud van Sellius' werk is hoogst origineel. Hij is de eerste die getracht 
heeft de uit- en inwendige bouw van het dier voUedig te beschrijven, onder 
andere met behulp van gedetailleerde illustraties. Het is niet verwonderlijk 
dat hij bij de interpretatie van wat hij zag dikwijls in grote moeilijkheden 
kwam; in zijn tijd bestond nog nauwelijks inzicht in de functionele opbouw 
van dit soort lagere dieren. Desalniettemin slaagde Sellius erin aan te tonen 
dat de paalworm een weekdier is, nauw verwant aan de boormosselen." Het 
mechanisme van het boren was volgens hem mechanisch, waarbij de kracht 
werd geleverd door de spieren en door de structuur van het dier, die hij 
beschreef als analoog aan een hydraulische pomp. Over de voortplanting 
merkte Sellius op dat het dier tweeslachtig is waarbij het allereerst een 
mannelijke fase doormaakt. Over de remedies tegen de epidemic is hij niet erg 
uitgesproken: alle mogelijkheden passeren de revue zonder dat hij tot een 

29. Ibid, 18. 
30. Sellius, Natuurkundige histori (noot 17), Voorreden, [27-30]. 
31. Ibid., Berecht wegens de vertalinge, [3]. 
32. SelUus aan Sloane, Utrecht, 27 Januari 1735. British Library, Sloane mss., 4053, f. 

380. 
33. St\\\\x%, Historia naturalis (nooi 17)220-264. 
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expliciete aanbeveling komt. In de geschiedenis van de weekdierbiologie, en 
met name die van de borende schelpdieren, neemt het werk van Sellius een 
opvallende plaats in. Voor het begin van de negentiende eeuw is er niet een 
andere monografie te vinden waarin alle aspecten van het leven van het 
bestudeerde dier zo uitgebreid en nauwkeurig beschreven worden.''' 
Nadat de onmiddellijke dreiging van de paalwormen door de reconstructie 
van de dijken was weggenomen, verdween ook de directe aanleiding tot het 
doen van onderzoek naar het dier. In 1739 publiceerde de Zierikzeese arts Job 
Baster (1711-1775) nog een samenvatting van de beschikbare kennis aan het 
slot waarvan hij opmerkt dat het de Goddelijke Voorzienigheid behaagd heeft 
de meeste verderfelijke insecten uit te roeien, zodat het land de hoop mag 
koesteren er binnenkort volledig van verlost te zijn." Na deze publikatie is er 
in Nederland tot aan het midden van de volgende eeuw geen oorspronkelijk 
onderzoek aan paalwormen meer verricht. Sedert Baster figureren paal
wormen op dezelfde manier als allerlei andere diersoorten in de algemeen 
beschrijvende, de systematische en de verzamelwerken. 

Systematiek en classificatie 

Het hoogtepunt van de systematiek in de achttiende eeuw was het werk van 
Linnaeus. De lOde druk van Sysiema Naturae uit 1758 is zelfs normgevend 
voor de hele latere systematiek van het planten- en dierenrijk. Het is 
opvallend dat Linnaeus, hoewel hij blijkens een bronvermelding Sellius' werk 
wel kende, diens terechte classificatie niet gevolgd heeft. Teredo wordt ver van 
de andere schelpdieren in de zesde klasse van zijn dierenrijk geplaatst 
(wormen, Vermes). Samen met dieren als de slijmprik (een vis) en de 
regenworm kwam de paalworm in de groep der Intestina, de schelplozen, 
terecht.'' In het verdere verloop van de achttiende eeuw werd de systematiek 
van de weekdieren en de verschillende groepen daarbinnen steeds helderder 
en kreeg ook de paalworm zijn juiste plaats." Ook won in die tijd het inzicht 
veld, dat men zich voor het opstellen van een goede systematiek van 
weekdieren niet alleen op de vorm van de schelpen moet baseren, maar ook de 

34. Vergelijk E. Forbes en S. Hanley, A history of British MoUusca (4 vols.; London, 
[1848]-1853), dl. 1, 64. Zie voor de literatuur over paalwormen W.F. Clapp en R. Kenk, 
Marine borers. An annotated bibliography (Washington DC, 1963). 

35. J. Baster. "A dissertation on the worms which destroy the piles on the coasts of 
Holland and Zealand", Philosophical transactions of the Royal Society of London 41 (1739) 
276-288; verwijzing op p. 286. 

36. C. Linnaeus, Systema naturae. Editiodecima,reformata(2vols.; Holmiae, 1758),dl. 
1,651. 

37. A. Lameere, "Histoire de la classification des mollusques", Memoires du Musee 
Royal d"Histoire Naturelle de Belgique, Serie 2, 3 (1936) 1-12. 
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inwendige bouw bij het oordeel moet betrekken.'* De vele nieuwe soorten 
weekdieren, waaronder verschillende die in steen, rots of hout boren, werden 
alle vermeld in de belangrijkste synthese van de systematiek der ongewervelde 
dieren, de Histoire naturelle des animaux sans vertebres van Lamarck." Deze 
Franse zooloog bouwde hierin voort op het classificatiesysteem van zijn 
landgenoot Cuvier dat vooral op anatomische kenmerken berustte.'"' 

Hernieuwde interesse in de fysiologie 

Al deze verschillende soorten borende weekdieren hebben een intrigerend 
aspect van hun leefgewoonten gemeen, namelijk hun vermogen zich in harde 
materialen een woonruimte te maken. De interesse voor het probleem op 
welke manier zij dit doen, leefde in het begin van de negentiende eeuw weer 
op, nadat in de eeuw daarvoor een incidentele onderzoeker zich daarmee 
bezig had gehouden. Een voorbeeld daarvan is Leendert Bommes studie naar 
boormosselen die in 1778 werd gepubliceerd."' De eerste die zich op dit gebied 
onderscheidde, was de Franse malacoloog Gerard-Paul Deshayes (1795-
1875) die een bewerkte editie van Lamarcks natuurlijke historic van de 
ongewervelde dieren uitbracht waarin hij veel recent ontdekte soorten had 
opgenomen.''^ Deshayes kwam op grond van een analyse van de hardheid van 
de schelpen en het te boren materiaal tot de slotsom dat van een mechanische 
werking geen sprake kon zijn. Naar zijn inzicht hebben we te maken met een 
zuiver chemische werking: het materiaal wordt zacht gemaakt met een zuur 
dat afgescheiden zou worden door de kristalsteel, een orgaan dat specifiek is 
voor dit soort organismen, door de voet en mogelijk door de mantel die over 
de hele omvang van het dier contact heeft met de omringende buitenwereld."' 

38. Dit werd voor het eerst gepostuleerd door de Franse onderzoeker M. Adanson in 
diens Histoire Naturelle du Senegal. Coquillages... (Paris, 1757). Zie met name p. 260-268. 

39. J.-B.P.A. de Monet de Lamarck, Histoire naturelle des animaux sans vertebres... (7 
vols.; Paris, 1815-1822). 

40. G. Cuvier,Le regne animaldistribue d'apresson organisation... (4 vols.; Paris, 1817), 
dl. 1, 493-494, en dl. 2, 455-494. Zie ook Lameere, "Histoire" (noot 37). 

41. L. Bomme, "Verder bericht aangaande verscheidene zee-insecten, zo in de wateren 
van Zeeland, als aan de stranden van het eiland Walcheren zich bevindende", Verhande-
lingen, uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen 6 (1778) 
357-400, m.n. 370-375. Zie over Bomme: G. Vrolik, "Leendert Bomme, verklaard voor 
eersten ontdekker van de werktuigelijke wijze, waarop zich Pholaden in steen boren", 
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling 
Natuurkunde 1 (1853) 53-63. 

42. J.-B.P.A. de Monet de Lamarck, Histoire naturelle des animaux sans vertibres. 
Deuxieme edition revue et augmentee ... par G.-P. Deshayes et H. Milne-Edwards (11 vols.; 
Paris, 1835-1845). 

43. G.-P. Deshayes, "Quelques observations au sujet de la perforation des pierres par les 
Mollusques", yourna/rfe Conchyliologie 1 (1850) 22-34. 
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Deshayes werd in zijn opvattingen gesteund door een groot aantal biologen, 
van wie de Franse arts en zooloog Armand de Quatrefages (1810-1892) de 
belangrijkste was. Deze deed veel fysiologische experimenten met weekdieren 
en was de eerste die de ontwikkeling van bevrucht ei tot vrijzwemmende 
veligerlarve beschreef."'' Toch waren er onderzoekers die bleven vasthouden 
aan de mogelijkheid van mechanische boring. Hierbij moeten wij bedenken, 
dat men daarbij steeds een al dan niet gedeeltelijk ronddraaiende beweging 
voor ogen had, als van een boor. Een belangrijk pleitbezorger voor deze 
opvatting was de directeur van het Musee d'Histoire Naturelle in Nantes, 
Frederic Cailliaud (1787-1869). Hij publiceerde in 1856 een groot overzichts-
artikel waarin hij ook verslag deed van zijn eigen proefnemingen op dit 
terrein.'*' Hij onderwierp allerlei borende weekdieren aan een lakmoesproef 
en constateerde hierbij dat alle onderzochte soorten zuur reageerden met 
uitzondering van diegene die tot de boormossels en de paalwormen behoor-
den. Zijn conclusies waren dat alle borende weekdieren die in kalkachtige 
gesteenten leven, zich met zuur een weg zouden kunnen banen, maar dat zij 
die in gneiss of hout leven, zoals boormossels en paalwormen, dat mechanisch 
moeten doen, omdat zuur op die substanties niet werkt. Ook beschreef hij een 
mechanisme voor een ronddraaiende beweging van de schelpkleppen."' De 
vele publikaties over borende weekdieren uit de eerste helft van de negen
tiende eeuw moeten tegen de achtergrond van deze vraagstelling gezien 
worden."' 

De Akademiecommissie van 1858 

Verontrustende berichten over verwoestingen die paalwormen hadden aan-
gericht in het houtwerk bij het Noordhollandse Nieuwendam, waarover de 
secretaris van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen in een verga-
dering verslag deed,''* vormden de aanleiding tot het installeren van een 
nieuwe commissie die zich met de problematiek van de paalwormaantasting 
moest gaan bezighouden. Deze commissie bestond uit de artsen en zoologen 
Vrolik en Harting, de ingenieurs Storm Buysing en Van Oordt en de fysicus en 

44. A. de Quatrefages, "Etudes embryogeniques: Memoire sur I'embryogenie des 
Tarets", Annates des sciences naturelles. Zoologie, Serie 3, 11 (1849) 202-222. 

45. F. Cailliaud, "Memoire sur les mollusques perforants", Natuurkundige verhande-
lingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, 2e verzameling, 11 
(Haarlem, 1856) 1-58. 

46. Ibid., 51-5%. 
47. Ibid., 3-13; en Harting, "Mechanisme" (noot 52), 128-132. 
48. W. Vrolik, "Over den paalworm (Teredo navalis) en over de verwoesting, hierdoor 

in den tegenwoordigen tijd op onze kusten, bepaaldelijk te Nieuwendam, aan paalwerk, aan 
het in het water liggende balken en aan sluisdeuren te weeg gebragt", Verslagen en 
Mededeelingen (noot 41) 8 (1858) 385-392; discussie op p. 392-397. 
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chemicus Von Baumhauer.""* Zij werd van meet af aan moreel en financieel 
gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die in de voortdurende 
aantasting van de houten onderdelen van dijkwerken, zeeweringen en sluizen 
daartoe voldoende reden zag.''" De commissie stelde zich in eerste instantie 
ten doel om een historisch overzicht te schrijven van wat er tot dan toe over 
paalwormen bekend was, maar kwam al spoedig tot het inzicht dat ook nieuw 
onderzoek gewenst was, zowel naar het dier zelf, als naar de mogelijkheden 
van houtprotectie. Haar bevindingen werden in zeven verslagen aan de 
Akademie vastgelegd." Hoewel het werk van de commissie duidelijk 
maatschappelijk geinspireerd was en het overgrote deel der rapportages de 
bescherming van het hout betreft, kwam het vanuit de commissie dit keer ook 
tot wetenschappelijke resultaten, vooral dank zij de inbreng van Harting en 
Vrolik. 

In zijn bijdrage ging Harting met name in op het mechanisme van het 
werktuig waarmee de paalworm zijn gangen maakt." Hij beschreef de twee al 
eerder vermelde opvattingen en concludeerde in aansluiting aan het werk van 
Cailliaud terecht, dat op grond van de anatomische eigenschappen van de 
paalworm een ronddraaiende beweging in het hout uitgesloten is. In 
tegenstelling tot onderzoekers als Deshayes zocht Harting echter niet verder 
in de richting van een chemische verklaring, maar concludeerde hij na 
langdurige observaties van de gangwanden, de vorm van de schelpkleppen 
met de tandjes daarop en de bouw van het spierstelsel, dat paalwormen hun 
gangen graven met bewegingen als van een rasp of vijl. De verklaring voor de 
aanwezigheid van duizenden scherpe tandjes op de schelpkleppen vond hij in 
de noodzaak het afgeschraapte hout tot zeer kleine deeltjes te verwerken, daar 
anders de lozing in het zeewater door de nauwe uitstroomopening ernstig 
bemoeilijkt zou worden." 

Harting vermoedde wel dat een aantal van zijn interpretaties door diegenen 
die "alleen meenen voor waar te mogen aannemen, wat zij met hunne ogen 

49. De commissie bestond aanvankelijk uit W. Vrolik (1801-1863), P. Harting (1813-
1885), D.J. Storm Buysing (1802-1870), J.W.L. van Oordt (1806-1884) en E.H. von 
Baumhauer (1820-1885). 

50. Verslag (noot 51) 1-2. 
51. Het Verslag over den paalworm (Amsterdam: Natuurkundige Afdeeling der Konink

lijke Akademie van Wetenschappen, 1860) verscheen na enkele voorlopige mededelingen in 
de Verslagen en Mededeelingen (noot 41). De vervolgen hierop verschenen als tweede tot en 
met zevende verslag in hetzelfdetijdschrift;2e: 12(1861) 133-155;3e: 13 (1862) 318-392; 4e: 
15 (1863) 293-310; 5e: 17 (1865) 74-1 ll;6e:2e reeks, 1(1868) 157-180; 7e:2e reeks, 3 (1869) 
207-230. 

52. P. Harting, "Over het mechanisme van den toestel, waarmede Teredo navalis zijne 
gangen maakt" in: Verslag (noot 51), 127-150. 

53. Ibid., 147. 
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Afb. 1 Afbeeldingen van paalworm (flg. 1), door paalwormen aangetast hout (fig. 2) en een 
borstelworm (vermoedelijk Nereis spec.; fig. 3) die dikwijls in zulk hout wordt aangetroffen. 
Uit: Archieves neerlandaises des sciences exactes et naturelles I (1866), na p. 474. 



100 

zien en met hunne vingers tasten kunnen"'" als een ongeoorloofde teleolo-
gische bewijsvoering beschouwd zou worden. Hij antwoordde daarop 

"dat er eene teleologie is, die, hoewel nimmer tot gelijke zekerheid als de werkelijke 
zinnelijke waarneming voerende, toch met oordeel en voorzigtigheid toegepast en zich 
steeds vasthoudende aan de erkende feiten, vaak de beste leidster is op het gebied der 
vergelijkende anatomic en physiologic en ons met het oog van den geest nog daar doet 
doordringen, waar het ligchamelijk oog te kort schiet. Mijns inziens strekt juist het 
verwonderlijk mechanisme, waarvan de Paalworm zich bedient, om zijne woning te 
graven, tot een der krachtigste bewijzen, dat in de natuur doel en middel op de 
voortreffelijkste wijze aan elkander beantwoorden."" 

De commissie verwierf zich ook andere belangrijke inzichten betreffende de 
biologie van paalwormen. Zij constateerde dat de larven zich pas na hun 
metamorfose in het vrije zeewater met behulp van hun voet aan de buitenkant 
van het hout hechten, meestal in de maand juni. Voorts werd vastgesteld dat 
de paalwormen reguliere bewoners zijn van de zeeen in ons klimaat, maar dat 
hun aantallen sterk fluctueren. Epidemische uitbreidingen hebben zich 
voorgedaanin 1731,1770,1827,1858 en 1859. Daarnaast merkte men op, dat 
de bestrijding van de wormen die zich dikwijls in de gangen van paalwormen 
ophouden, contraproductief is, omdat deze juist op paalwormen prederen." 
In de loop van het decennium waarin de commissie actief was, werd 
uitgebreid geexperimenteerd met allerlei houtsoorten (vooral tropisch hard-
hout als Demerara groenhart uit Suriname) en daarop toegepaste bescher-
mings- en impregnatiemiddelen als teer, creosoot, paraffine, metaalzouten en 
koolteer met arsenicum. De resultaten van deze proeven, die in verschillende 
jaargetijden en in water met verschillende zoutgehaltes werden gedaan, 
leidden gecombineerd met de verworven biologische en ecologische inzichten 
tot een drietal conclusies: 

— geen enkele uitwendige beschermlaag geeft een betrouwbare bescherming 
tegen het binnendringen van de larven in het hout. 
— geen enkele exotische houtsoort is volledig bestand tegen aantasting door 
paalwormen. 
— het beste middel tot bescherming is impregnatie met creosoot, mits die van 
een goede soort is en diep in het hout is doorgedrongen. 

Op deze laatste aanbeveling van de commissie hebben de verantwoordehjken 
voor het onderhoud van de waterstaatswerken zich in de verdere negentiende 
eeuw gebaseerd.'' 

54. Ibid., 150. 
55. Ibid., 150. 
56. Keri/ag (noot 51), 22-25. 
57. Vergelijk "Zevende verslag" (noot 51), en Barentsen, "Zeedijken" (noot 11). 
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Uit het bovenstaande overzicht blijkt, dat het onderzoek naar paalwormen uit 
verschillende motieven tot stand kwam. Niet alleen zuiver wetenschappelijke 
interesse leidde hiertoe, maar ook een gerichte maatschappelijke vraag. Ook 
die laatste drijfveer had vermeerdering van wetenschappelijke kennis tot 
gevolg, niet alleen kennis die praktisch bruikbaar was, maar ook kennis die 
bijdroeg tot nieuwe inzichten in de biologie en ecologie van weekdieren. 

SUMMARY 

Backgrounds of shipworm research 1730-1870 

In the period 1730-1870 biological research on shipworms was carried out with various 
intentions. The species of shipworm which is most familiar in the Low Countries, Teredo 
navalis, is a bivalve mollusc of the family Teredinidae. These marine animals force their way 
into wood when they are still in their larval phase. They bore large holes in the wood in 
which they grow up. Thus they become a threat to the wood-strengthened dikes that protect 
the coasts of the Netherlands. Four periods with different types of research can be 
distinguished. Following the shipworm plague of 1731 a few monographs on shipworms 
appeared (e.g. Sellius, Rousset, Massuet). This research was a direct response to the dike 
maintenance problems which the Dutch society faced in those years. Towards the end of the 
eighteenth century shipworm research formed part of the dominating systematical 
tradition in natural history. Physiological studies on the peculiar properties of shipworms 
began to appear in the first decades of the nineteenth century. In 1860, finally, the Dutch 
Royal Academy of Sciences set up a committee to study all aspects of shipworm activity out 
of concern for the rising costs of coast protection. 


