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BOEKBESPREKINGEN 

Luuc Kooijmans, De Doodskunstenaar. De Anato
mische Lessen van Frederik Ruysch (Amsterdam: 
Bert Bakker). 517 pp., ill. ISBN 90 351 2673 4. € 
25,00. 

'Rembrandt van het inwendige. Universiteits
bibliotheek toont wereldberoemde preparaten 
van Frederik Ruysch' kopte het Volkskrant-katern 
'Gezond' op zaterdag 11 december 2004. Een foto 
van een minstens driehonderd jaar oud gebal
semd hoofd van een kind zonder schedeldak 
beslaat de halve pagina. Net als in de achttiende 
eeuw, toen de anatomische collectie van Frederik 
Ruysch (1638-1731) een belangrijke toeristische 
trekpleister was, trekken Ruysch' 'macabere' 
kunstwerken van geprepareerde lichaamsdelen, 
foetussen en kinderhoofdjes wederom de aan
dacht. En niet voor niets - als geen ander wist 
Ruysch dode lichamen zo te balsemen dat ze 
leken te slapen. Jarenlang was de door tsaar Peter 
de Grote gekochte en naar St. Petersburg overge
brachte collectie verborgen achter het ijzeren 
gordijn. Er werd zelfs aan getwijfeld of de prepa
raten nog wel bestonden. Pas recent werd duide
lijk dat van de oor,spronkeliJk 2000 objecten nog 
935 specimina over zijn. Daarmee is de mythe 
ontzenuwd dat zeelieden onderweg naar St. 
Petersburg zich vergrepen hebben aan de alcohol 
in de flessen. Onder leiding van de Nederlander 
Willem Mulder werden de preparaten gerestau
reerd en opnieuw tentoongesteld. Net als 300 jaar 
geleden trok de collectie ook weer koninklijke 
belangstelling - hoewel het bezoek van prins 
Willem Alexander in 2003 op het laatste moment 
werd afgezegd omdat het niet kies werd gevon
den om de aanstaande vader te confronteren met 
misvormde foetussen. 

Niet alleen konden we in de UB van Amster
dam drie gerestaureerde Ruyschiaanse preparaten 
bewonderen, ook verscheen in december 2004 
een lijvige biografie van de hand van Luuc 
Kooijmans. Dit is een welkome aanvulling op de 
bestaande historiografie die beperkt blijft tot een 
biografie uit 1886 en enige artikelen van prof. 
Luyendijk-Elshout uit de jaren zestig van de vori
ge eeuw. Terwijl de anatomische preparaten ver
dwenen achter het ijzeren gordijn, raakte ook het 
leven en werk van de persoon Ruysch uit de 
belangstelling. Julie Hansen, in haar proefschrift 
Galleries of life and death. The anatomy lesson in 
Dutch art, 1603-1773 (Stanford University 1996), 
heeft het werk van Ruysch weer op de kaart gezet. 

Kooijmans heeft met zijn biografie Ruysch voor
goed van de vergetelheid gered. 

De biografie mag er wezen. Kooijmans beschrijft 
het leven van Ruysch, zijn conflicten met andere 
ontleedkundigen, zijn omgang met patiënten, en 
zijn rondleidingen door zijn anatomische museum 
op zo'n levendige manier dat het boek tot de laat
ste bladzijde blijft boeien. Bovendien beschrijft 
Kooijmans de persoon Ruysch tegen de achter
grond van het medische en sociale leven van het 
vroegmoderne Amsterdam. Hierdoor zet De doods
kunstenaar, samen met Annet Mooij's De polsslag 
van de stad, Amsterdam als vroegmodern weten
schappelijk centrum op de kaart. Bovendien maken 
talrijke aanknopingspunten naar het maat
schappelijke en culturele belang van de anatomie 
deze biografie een must, niet alleen voor medisch-
historici, maar voor allen die geïnteresseerd zijn in 
het belang van wetenschap voor sociaal-culturele 
vraagstukken in de vroegmoderne tijd. 

Het boek, geschreven in opdracht van het 
AMC, heeft ook als doelstelling de biografie als 
historisch genre te stimuleren. Dit vooral omdat 
de biografie in Nederland 'een miskend genre [is] 
als het gaat om uitblinkers in de wetenschap.' Het 
is inderdaad historiografisch precair om, in een 
tijd waarin we niet meer spreken over de 'helden 
van de wetenschap', een biografie te wijden aan 
één van Nederlands 'grootste' anatomen. Echter, 
doordat Kooijmans de persoon Ruysch nadruk
kelijk plaatst binnen zijn historische context is hij 
erin geslaagd om de aandacht te vestigen op 
diens werk zonder te vervallen in de positivisti
sche pretenties die vaak samengaan met het 
schrijven van een 'heldenbiografie'. Daarbij moet 
wel opgemerkt worden dat Kooijmans de gebrui
kelijke valkuil niet heeft weten te vermijden - op 
een sympathieke manier identificeert hij zich met 
de hoofdpersoon van zijn boek, waardoor hij 
soms iets te vaak diens zwakheden vergoelijkt. 

Jammer is dat Kooijmans vooral gebruik maakt 
van gedateerde secundaire literatuur en vrijwel 
geen aandacht schenkt aan recent onderzoek naar 
de geschiedenis van de anatomie. Zo bespreekt 
Kooijmans de anatomie van Ruysch als een expo
nent van de mechanistische natuurfilosofie zoals 
besproken door Dijksterhuis en Lindeboom. Hij 
gaat daarbij voorbij aan recent historisch onder
zoek dat het belang van onzichtbare vitale princi
pes voor vroegmoderne anatomie en fysiologie 
benadrukt. Ook heeft Kooijmans geen aandacht 
voor de esthetische en artistieke betekenis van 
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Ruysch' wijze van representeren in preparaten en 
afbeeldingen. Met andere woorden, Kooijmans 
weet de anatomische kabinetten van Ruysch niet te 
plaatsen in de visuele cultuur van achttiende-
eeuws Amsterdam. Daarnaast blijft de vraag waar
om Ruysch handelde zoals hij deed grotendeels 
buiten beschouwing. Hierdoor is de biografie 
vooral beschrijvend en op meerdere plaatsen op
pervlakkig. 

Niettemin is De Doodskunstenaar een echte 
aanrader voor allen die geïnteresseerd zijn in de 
geschiedenis van de anatomie. Helaas waren de 
bovengenoemde drie gerestaureerde preparaten 
uit de Ruyschiaanse collectie slechts tot 21 januari 
jl. in Amsterdam te bezichtigen. Zoals 300 jaar 
geleden de faam van Ruysch menigeen inspireer
de tot een bezoek aan Ruysch' 'museum' aan de 
Bloemengracht, zo ook krijgt men na het lezen 
van Kooijmans' biografie behoefte de anatomi
sche preparaten met eigen ogen te zien. Gelukkig 
heeft Kooijmans zijn boek voorzien van een aan
tal afbeeldingen, die als een voorproefje dienen 
van wat we nog steeds kunnen bewonderen in de 
Kunstkamera in St. Petersburg. 

Rina Knoeff 

K. van Berkel ed.. De Akademie en de Tweede 
Gouden Eeuw (Amsterdam: Edita KNAW 2004). 
185 pp., ill. ISBN 90 6984 400 1. € 23,00. 

Samensteller Klaas van Berkel werpt in zijn inlei
ding tot dit boek de vraag op wat de rol van de 
Koninklijke .Akademie van Wetenschappen was in 
de periode die doorgaans wordt aangeduid als de 
Tweede Gouden Eeuw. Moet de Akademie wor
den gezien als stuwende kracht achter de herle
ving van de Nederlandse wetenschap, was zij niet 
meer dan een deftig ornament van het weten
schappelijk bedrijf of lag haar rol ergens tussen 
deze uitersten? De schrijvers van de bijdragen 
aan deze bundel zijn het op één punt roerend 
eens: de .Akademie was niet de aanjager van het 
hoge niveau van enkele takken van wetenschap 
die van 1901 tot 1913 resulteerde in de toekenning 
van Nobelprijzen aan maar liefst zes Nederlan
ders. Veel minder eensgezind zijn de auteurs over 
wat dan wel de plaats en de rol van de Akademie 
waren en over de vraag wat die Tweede Gouden 
Eeuw precies was. Dat hangt voor een groot deel 
samen met de door hen behandelde onderwerpen. 

In zün bijdrage over de Akademie in het cultu
rele land.schap rond 1900 gaat W.W. Mijnhardt wel 
heel ver terug in de geschiedenis van het genoot
schapswezen in Nederland. De strekking van zijn 
beschouwing is dat de geleerde genootschappen 

zich in de loop van de negentiende eeuw losmaak
ten van een egalitair ideaal waarin geleerden en 
leken zij aan zij de wetenschap bevorderden. De 
Akademie ging daarin het verst, doordat zij van 
meet af aan slechts personen opnam die zich 
beroepshalve met wetenschap bezighielden en 
rond 1900 nog slechts de besten onder hen. 
Mijnhardt werpt echter enige bezwaren op tegen 
de term Gouden Eeuw, omdat deze te veel ver
bonden is met het keurslijf van bloei, verval en 
herleving waarin een eeuw geleden door historici 
de Nederlandse geschiedenis werd geperst. 

In zijn artikel over de dagelijkse gang van 
zaken bij de .\fdeling Natuurkunde van de Aka
demie dingt Frans van Lunteren af op het idee 
dat slechts de grootste geleerden lid van de 
Akademie werden. Ook Akademieleden hadden 
hun persoonlijke voorkeuren, terwijl niet steeds 
dezelfde criteria voor het lidmaatschap werden 
gehanteerd. Aan de hand van zijn hoofdpersoon 
Van der Waals schetst Van Lunteren een afdeling 
die was gepreoccupeerd met het prestige van de 
Akademie en die zich sterk maakte voor de ver
betering van het aanzien van de Nederlandse 
wetenschap. Daartoe dienden de Verslagen en de 
Verhandelingen van de afdeling. Vanaf 1899 wer
den de wetenschappelijke artikelen uit de Versla
gen in het Engels vertaald en in de Proceedings 
gepubliceerd. Of dat bijdroeg aan grotere zicht
baarheid van de Nederlandse natuurwetenschap 
in het buitenland is twijfelachtig, want het tijd
schrift kende maar een kleine verspreiding. En 
van onderzoek door of voor de Afdeling Natuur
kunde was nauwelijks sprake. Zij diende de rege
ring van advies over bijvoorbeeld de gehorigheid 
in gevangenissen of over de beste bliksemaf
leiders, maar die rapporten hadden net zo goed 
door technici geschreven kunnen worden. Ook in 
dat opzicht ging er van de Akademie geen stimu
lerende werking uit. 

In het verhaal van de goed voorbereide, maar 
door tegenslag geplaagde expeditie naar de zons
verduistering van 1901 op Sumatra, wil Van Ber
kel laten zien dat de Akademie toch ook een 
stimulerende functie kon hebben. Hij verbindt 
daar overigens enkele restricties aan. Die liggen 
voor het oprapen, want de expeditie werd groten
deels bekostigd uit bijdragen van particulieren en 
door het Indische bestuur. De Akademie diende 
de initiatiefnemers hoofdzakelijk om morele 
overheidssteun te verwerven. Van Berkel maakt 
vooral duidelijk dat de onderneming grote bete
kenis had voor de sterrenkunde in Utrecht. De 
Eclipscommissie van de Akademie werd sinds
dien steeds meer een Utrechtse aangelegenheid 
en door zich te concentreren op de zonnefysica 
kreeg de Utrechtse sterrenkunde een eigen ge-
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zicht en internationaal aanzien. Daarvoor moet 
Van Berkel de Tweede Gouden Eeuw oprekken 
tot aan de Tweede Wereldoorlog, hoewel hij in 
zijn inleiding geporteerd leek voor een 'korte' 
Tweede Gouden Eeuw, dus tot 1914 in plaats van 
tot 1940: Nederlandse Nobelprijswinnaars uit de 
jaren twintig als Einthoven en Eykman laat hij 
daar buiten beschouwing. 

Anton van der Lem legt in zijn beschouwing 
over het historisch besef bij de Akademie met de 
anekdote over het ontwerp voor een ambtskos
tuum voor Akademieleden tot slot de nadruk op 
de ornamentele rol van het instituut. Voor zoiets 
als geschiedschrijving door de Akademie was in 
het verzuilde Nederland geen plaats en bovendien 
regelden de hi.storici onder de Akademieleden hun 
zaken bij voorkeur buiten de Akademie om. Voor 
herdenkingen of andere plechtigheden die de kans 
boden de betekenis van het eigentijdse Nederland 
in het licht te stellen legden zij al heel weinig 
belangstelling aan de dag, zeker wanneer dat bui
ten Holland of Utrecht gebeurde. 

Bij zo uiteenlopende visies moet de conclusie 
zijn dat de term Tweede Gouden Eeuw niet licht
vaardig mag worden gebruikt en dat over de 
verklaring van die opmerkelijke bloeiperiode het 
laatste woord nog niet is geschreven. Dat doet aan 
de waarde van de hier bijeengebrachte artikelen 
niets af. 

P.J. Knegtmans 

Aristoteles, Ovt-r dieren, vertaald, ingeleid en van 
aantekeningen voorzien door Rein Ferwerda 
(Groningen: Historische Uitgeverij 2000). 224 
pp., ISBN 90-6554-010-5. € 34,95. 

Als tweede in een reeks van uit het oorspronk-
lijke Grieks in het Nederlands vertaalde werken 
van Aristoteles verscheen dit boek waarin De par-
tibus animalium (over de lichaamsdelen van die
ren), De motu animalium (over de beweging van 
dieren) en De incessu animalium (over de voort
beweging bij dieren) te vinden zijn. De Neder
landse titel is enigszins misleidend, omdat je zou 
kunnen denken dat ook de andere belangrijke 
boeken van de Griekse natuurfilosoof over die
ren, Historia animalium (natuurlijke historie van 
dieren) en De generatione animalium (over de 
voortplanting van dieren) erin te vinden zouden 
zijn. Dit is dan meteen de enige kritiek die ik op 
dit boek heb, want de classicus en vertaler Rein 
Ferwerda heeft een prachtig boek bezorgd. De 
inhoud is intrigerend, de vertaling mooi en con
sistent, en de toegankelijkheid voortreffelijk. 

Voor het eerst zijn deze teksten in het Neder

lands beschikbaar, in welk perspectief de keuze 
ervoor een gelukkige is. Niet alleen krijgen we nu 
een veel onmiddellijker inzicht in en gevoel voor 
wat Aristoteles nu eigenlijk precies bedoelt, maar 
ook valt de grote afstand en vreemdheid van zijn 
manier van redeneren op tot die thans bij ons de 
wetenschappelijke norm is. Behalve het tussen 
neus en lippen door presenteren van allerlei dik
wijls boeiende, soms foutieve wetenswaardighe
den over dieren (waartoe hij overigens ook de 
mens rekent!), gaat het Aristoteles toch vooral 
om het vinden van verklaringen voor wat hij ziet. 
Daarbij spelen de begrippen 'doel' en 'noodzaak', 
zoals te verwachten was, een grote rol. De keus is 
ook gelukkig omdat Aristoteles in het eerste deel 
van De partibus een duidelijke uiteenzetting geeft 
van de eisen waaraan natuurfilosofische arbeid 
moet voldoen, zijn methode dus. In De motu vin
den we een uitleg hoe beweging tot stand komt. 
Een beweging heeft het onbeweeglijke als oor
sprong, wat vertaald naar dierlijke beweging wil 
zeggen dat bij lopen de grond in rust moet zijn 
en bij het zwaaien met een arm de schouder. 
Tevens legt Aristoteles hier uit hoe deze voor
waarde moet worden toegepast op de beweging 
van de hemellichamen en komt hij tot de nood
zakelijkheid van het aannemen van een onbewo
gen Eerste Beweger. De net als in de andere 
onderdelen van het boek uiterst doeltreffende 
annotaties van Ferwerda maken Aristoteles' rede
neringen volkomen inzichtelijk, evenals de posi
tionering van Aristoteles in Ferwerda's inleiding. 

De toegankelijkheid van het boek wordt zeer 
bevorderd door het bijwerk. Gelukkig hebben de 
auteur, de redactie van de serie en de uitgever de 
verleiding weerstaan om hierop te bezuinigen, 
zoals helaas maar al te vaak gebeurt. Er zijn 
registers van zaken en begrippen, van dieren, van 
namen (met korte toelichtingen voorzover die 
een beter begrip van Aristoteles' tekst vergroten), 
een appendix met Aristoteles' indeling van het 
dierenrijk, een bibliografie en een verantwoor
ding voor afwijkingen ten opzichte van de 
Griekse tekst in Loeb's Classical Library. Het be
langrijkste inhoudelijke hulpmiddel is echter het 
glossarium waarin de natuurfilosofische termen 
die Aristoteles gebruikt in hun onderling verband 
helder worden uitgelegd. Een ware vondst is het 
om door het hele boek heen in de marge het oor
spronkelijke Griekse woord (in Latijns alfabet) op 
te nemen. Kortom, een lucide inleiding op Aristo
teles' biologische denken die naar meer smaakt, 
niet in de laatste plaats omdat de lay-out en de 
typografie een werkelijk mooie vormgeving heb
ben. 

Lodewijk Palm. 
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Bevolkingsatlas van Nederland. Demografische gege
vens van JSSO tot heden (Rijswijk: Elmar 2003). 176 
pp., ill., losse kaarten. ISBN 90 389 1364 8. € 25,00. 

Erik Beekink, Onno Boonstra, Theo Engelen 
en Hans Knippenberg ed., Nederland in verande
ring (Amsterdam: Aksant 2003). 186 ppi., ill., CD-
Rom. ISBN 90-5260-122-4. € 20,00. 

Als het waar is dat wetenschap circuleert en daar
door transformaties ondergaat die tot verande
ringen en acceptatie in een bepaalde context 
leiden, dan is het handig om ook enig inzicht te 
hebben in de maatschappelijke omgeving waar
binnen wetenschap geproduceerd wordt. Voor de 
veranderingen in de Nederlandse samenleving 
van de laatste twee eeuwen zijn nu twee bruikba
re naslagwerken beschikbaar. Zoals te verwachten 
was, zijn die veranderingen groot en ingrijpend, 
vooral na de Tweede Wereldoorlog. 

De Bevolkingsatlas is bedoeld voor een breed 
publiek. Hij is tot stand gekomen onder verant
woordelijkheid van het Nederlands Interdiscipli
nair Demografisch Instituut. Dit NIDI ressorteert 
sinds 2003 onder de KNAW. Met behulp van dui
delijke, goed leesbare en veelkleurige kaarten wor
den de belangrijkste demografische veranderingen 
inzichtelijk gemaakt in de volgende categorieën: 
bevolkingsomvang (inwonertallen, bevolkingsgroei 
en bevolkingsdichtheid), geboortecijfers, huwe
lijkssluitingen en -ontbindingen, sterfte, migratie 
en de bevolkingsstructuur. Het cartografisch ma
teriaal grijpt terug op het omvangrijke werk van 
de in 1987 overleden Wageningse socioloog E.W. 
Hofstee en zijn medewerker A. van de Peppel. Zij 
verzamelden uiterst minutieus allerlei demogra
fische kerncijfers vanaf 1811 en dat per gemeente. 
De kaarten, grafieken en tabellen zijn voorzien 
van een beknopt commentaar, dat kort signaleert 
welke geografische verschillen zich voordeden, 
welke gebieden voorop liepen bij veranderingen 
en welke achterbleven. Losbladig zijn twee grote 
kaarten bijgevoegd met de gemeentelijke indeling 
van Nederland op 1 januari 1850 en i januari 
2000. Het boek staat vanzelfsprekend vol met 
'weetjes', waarvan een van de merkwaardigste 
toch wel is dat in 1858 de bij Rotterdam gelegen 
gemeente Tempel werd opgeheven omdat daar al 
acht jaar niemand meer woonde. 

Voor interpretaties kunnen we terecht bij 
Nederland in verandering. De basisgegevens voor 
de gepresenteerde analyses komen uit de Histo
rische Databank Nederlandse Gemeenten. Deze 
HDNG is een combinatie en uitbouw van het 
werk van Hofstee en de Historisch-Ecologische 
Databank van de afdeling Geografie en Plano
logie van de Universiteit van Amsterdam. Neder
land in verandering biedt per saldo een beter 

overzicht en bespreking van de maatschappelijke 
veranderingen, omdat hier ook uitgebreid wordt 
ingegaan op de samenstelling van de beroepsbe
volking, de kerkelijke gezindte en de politieke 
voorkeur. Op de bijgevoegde CD-Rom zijn alle 
brongegevens raadpleegbaar. 

Hoewel beide boeken in hetzelfde jaar versche
nen, zich voor een deel op dezelfde bronnen 
baseren en dezelfde onderzoeksterreinen bestrij
ken, geven de inleidingen, ontstaansgeschiedenis 
en bibliografie de indruk dat hier twee volstrekt 
verschillende werelden aan het werk geweest zijn. 
Het is opvallend dat er nergens naar de andere 
groep verwezen wordt, terwiil beide nuttige boe
ken elkaar juist zo goed aanvullen. 

Lodewijk Palm. 

Erwin Huizenga, Bitterzoete balsem.Geneeskundc, 
chirurgie en farmacie in de late Middeleeuwen 
(Hilversum: Verloren 2004) 64 pp., ill. ISBN 90-
6550-835-X. € 10,00. 

Het was een hachelijke zaak om ziek te zijn in de 
Middeleeuwen. Deze mogen dan niet zo duister 
geweest zijn als vroeger wel werd gedacht, je wel
zijn in handen leggen van één van de genezers 
was zonder meer een risico, aldus Huizenga. Men 
beschikte over een uitgebreid arsenaal aan bal
sems, dat wel, maar veel meer dan vertroosting 
konden die niet bieden. Vertroosting met een 
wrange nasmaak nog wel, zoals uit het 'bitterzoet' 
moet blijken. Bitterzoete balsem verschaft de leek 
een beknopt inzicht in de toen gangbare ideeën 
over het lichaam en zijn genezing, alsook een 
inzicht in de maatschappelijke organisatie van de 
gezondheidszorg. Huizenga begint hiertoe met 
een schets van het heersende wereldbeeld, waar
bij vooral de relatie tussen planeten en mensen 
benadrukt wordt, omdat dit beeld zijn stempel 
drukte op de toen gangbare ideeën over het 
lichaam en genezing. Het lichaam werd gezien als 
een systeem van humoren die bij iedere mens in 
een andere verhouding aanwezig waren. Een uit
gebalanceerde verhouding stond garant voor een 
gezond lichaam en bepaalde iemands tempera
ment. Was deze natuurlijke verhouding echter 
verstoord, dan was men ziek. Die verstoring kon 
veroorzaakt worden door velerlei zaken, waaron
der vooral de stand van de planeten en de dieren
riem door de auteur benadrukt worden. Kennis 
van de astronomie en de astrologie vormden dan 
ook één van de pijlers van de geneeskundige 
praktijk, hetgeen gold voor alle geledingen van de 
medische beroepsstanden. 
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De Middeleeuwen kenden inderdaad verschillen
de beroepsgroepen die instonden voor de medi
sche 'vertroosting'. De auteur geeft ons een kijkje 
in de organisatie van deze groepen, door in te 
gaan op hun opleiding, bevoegdheden, rivaliteit 
en strijd naar erkenning. Hij wijst op de toe
nemende professionaliteit in de loop van de Mid
deleeuwen. Elke groep had - in theorie althans -
zijn eigen therapeutische bevoegdheden. Het 
achterliggende genezingsprincipe was over het 
algemeen dat de humoren geregulariseerd moes
ten worden om het natuurlijke evenwicht te her
winnen, hetgeen bij voorkeur plaatsvond door 
het afvoeren van het kwaadaardig vocht. Zo gaf 
de arts advies inzake levensgewoonten en dieet, 
hield de chirurg zich bezig met aderlatingen, 
wondbehandeling, cauterisatie en het zetten van 
botten, en zorgde de apotheker voor de bereiding 
van medicamenten. Huizenga heeft hierbij oog 
voor de complexiteit en diversiteit van de middel
eeuwse gebruiken. Hij legt bijvoorbeeld nauwgezet 
uit hoe men met slechts vier basiseigenschappen, 
koud-warm en droog-vochtig, tot 'niet minder 
dan 576 mogelijkheden' kwam om de werking 
van een medicijn te omschrijven (p.41). Het boek 
eindigt met een korte bespreking van de manier 
waarop de kennis overgedragen werd. 

Bitterzoete balsem is een populariserende gele-
genheidspublicatie, bestemd voor een ieder die 
wil kennismaken met medische geschiedenis. Het 
boek is rijk geïllustreerd met afbeeldingen en uit
voerige citaten uit middeleeuwse teksten. Dit beel
dende bronmateriaal weet de lezer rechtstreeks te 
verplaatsen naar een wereld van humoren en 
bloed, van brandende ijzers en bloedzuigers, van 
kwakzalvers en steensnijders en is ongetwiifeld 
één van de troeven van dit werk. Het valt echter 
te betreuren dat deze citaten niet beter ingebed 
worden in de tekst zelf, noch van commentaar 
voorzien worden, opdat het bronmateriaal meer 
zou zijn dan een kleurrijke illustratie. Het zou de 
leek inzicht bieden in de bronkritische interpre
tatie die de historicus aan de dag moet leggen. 
Huizenga past zich aan het beoogde lezerspubliek 
aan door meestal heldere en bondige uiteenzet
tingen te geven. Alleen gaan deze soms verloren 
in een wat ongelukkige structuur. De idee om 
'balsem' als vormgevend element te gebruiken is 
mooi en aantrekkelijk, maar blijkt niet altijd even 
goed te werken. Want wie verwacht onder het 
hoofd 'balsem voor het zielenheil' een uiteenzet
ting te vinden over de maatschappelijke diversifi
catie van de helers? Dat het zielenheil niet op de 
patiënt maar op de genezers betrekking heeft, 
komen we pas aan het eind te weten en werkt 
eerder verwarrend dan verhelderend. Bij de 
bespreking van de therapieën beperkt de auteur 

zich wat de artsen betreft tot een overzicht van 
enkele veel voorkomende aandoeningen, zonder 
evenwel in te gaan op hun therapeutische gebrui
ken. Het is duidelijk dat de auteur zich beter 
thuis voelt op het terrein van de chirurgen en de 
apothekers dan van de artsen, en dit verklaart 
wellicht het verschil in kwaliteit tussen de respec
tieve stukken. 

Op een enkele a-historische uitspraak na, geeft 
de auteur in de kern van zijn boek een mooie kijk 
in de geneeskundige wereld van de Middeleeu
wers, met ruime aandacht voor hiin denkbeelden, 
en niet de onze. Voor wie dus in korte tijd een 
idee wil krijgen van de middeleeuwse medische 
wereld biedt deze gelegenheidspublicatie aange
name lectuur, maar de kenner of historicus richt 
zich beter meteen tot Erwin Huizenga's bekroon
de werk Tussen autoriteit en empirie. 

Katrien Vanagt 

W. Buijze, Rumplüus' bibliotheek op Ambon i6_^4-
1702. Een biografisch lexicon van wetenschappelijke 
contacten destijds in Azië eu vanuit Azië met 
Europa (Den Haag: W. Buijze 2004). 422 pp., ill. 
Te verkrijgen via boekhandel Couvée, Van Hoyte-
mastraat 66, Den Haag en boekhandel Hout-
schild, Papestraat 13, Den Haag. 

Georg Everard Rumphius (1627-1702) bracht een 
groot deel van zijn leven door op Ambon, waar 
hij door de VOC was gestationeerd. In beroemde 
boeken als het Amboinsch kruid-boek en D'Am-
boinsche rariteitkamer inventariseerde hij schel
pen, stenen, planten en dieren van de Molukken. 
Volgens W. Buijze krijgt Rumphius voor deze 
indrukwekkende werken niet de eer die hij ver
dient en daarom heeft hij de afgelopen jaren 
enkele van diens werken opnieuw uitgebracht. In 
het recent verschenen Rumphius' bibliotheek op 
.Ambon reconstrueert Buijze Rumphius" boeken-
bezit aan de hand van literatuurverwijzingen in 
diens werk. Daarbij gaat hij ervan uit dat 
Rumphius alle boeken waaruit hij citeert ook in 
zijn bezit had - uitgezonderd klassieke dichters, 
van wie Rumphius citaten in andere moderne 
werken kan hebben aangetrotfen. Van iedere 
auteur beschrijft Buijze zeer beknopt waar en hoe 
hij wordt aangehaald. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 
Rumphius naar Aristoteles verwijst in zijn be
schrijving van zee-appels in DAnd'oinsche rariteit
kamer en dat hij Julius Caesar Scaliger aanhaalt als 
hij het in zijn Amboinsch kruid-boek over kokos
noten heeft. Daarnaast heeft Buijze Rumphius' 
briefwisselingen en andere wetenschappelijke con
tacten geïnventariseerd. Aan de Delftse arts 
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Hendrik D'Acquet bijvoorbeeld leverde Rumphius 
onder meer een 'Gecko' en een 'curieuse doch seer 
vergiftige crabbe uit Ambon' en aan Cosinio 111 de 
Medici een collectie 'hoorntjes en schulpen'. 

Buijze laat duidelijk merken welke van deze 
contacten hem aanstaan en welke niet: hij heeft 
duidelijk vrienden en vijanden in Rumphius tijd. 
Dominee en verzamelaar Fran(;ois Valentijn, 
auteur van Oud en Nieuw Oost-Indien, valt in de 
laatste categorie. Hij is een van de schurken, die 
Rumphius' teksten 'maltraiteerde' door ze onver
anderd tussen zijn eigen 'verminkte' teksten te leg
gen. Voor een lexicon bevat Rumphius' bibliotheek 
op Ambon wel veel persoonlijke meningen van 
Buijze. 

Geertje Dekkers 

B. Theunissen, Diesels droom en Donders bril. Hoe 
wetenschap werkt {.\msterdam: Nieuwezijds 2004). 
160 pp., ill. ISBN 90 5712 199 9. € 16,95. 

Aan de hand van een negental casus wil de auteur 
laten zien hoe wetenschap werkt. De verhaallijn 
is de ontmythologisering van een caricatuur in 
de meeste schoolboeken en populaire literatuur. 
Hier wordt het wetenschappelijk bedrij! voor
gesteld als een rudimentaire versie van Popper: 
waarneming - theorievorming - hypothese -
experiment - en de cirkel der wetenschap begint 
opnieuw. Theunissen neemt een taak ter hand die 
na het Gewinanummer 1 uit 2002 en na Newtons 
God en Mendels bastaarden uit 1997, waaraan de 
gekozen dubbeltitel herinnert, is blijven liggen. 
Meer dan 'Newtons God' is 'Diesels droom' 
gericht op het publiek dat Theunissen voor ogen 
staat. Niet de wetenschapshistorisch geschoolde, 
maar de geïnteresserde leek, de leerling, de leraar, 
de leerboekschrijver. 

Flemings penicilline, een topos in de school
boeken en populaire literatuur, is de eerste stap 
in de correctie Waarneming - Theorievorming. 
Bestaande theorie roept enerzijds op tot waarne
men van een gebeurtenis, kan anderzijds de bete
kenis van de gebeurtenis kleuren tot een andere, 
minder 'ontdekkende' waarneming. En waar en 
wanneer is er dan wel een 'ontdekking'? |e kunt 
betreuren dat niet wordt ingegaan op de geheime 
ontwikkeling van penicilline in Nederland tijdens 
de Bezetting, hetgeen het thema juist voor een 
breder publiek 'dichter bij hun bed' gebracht zou 
hebben. Maar of dit mogelijk zou zijn geweest bij 
de beperkte omvang en diepgang die de auteur 
zich zelf toe staat, is de vraag. 

Bij Darwin geeft Theunissen het inmiddels, 
ondanks het nog steeds toenemende aantal publi

caties, gezekerde standaardmodel van de 'ontdek
king' van Darwins evolutietheorie door Darwin. 
In menig schoolboek echter staat nog de 'vinken-
mythe'. Deze door Darwin veronachtzaamde 
beestjes zouden de basis zijn van zijn evolutie
theorie. Theunissens taktiek om eerst deze mythe 
weer te geven en dan de historische werkelijkheid, 
functioneert goed, zelfs hier waar de overgang van 
mythe naar historie pas na ruim vier bladzijden 
tekst volgt. Misschien dat Theunissen nog iets ster
ker had kunnen laten zien dat de 'rommel' die 
Darwin van zijn vinken maakte hem aanleiding gaf 
zijn visie op het soortbegrip bij te stellen. Maar de 
embryologie van Darwins theorie mag dan voor de 
specialist fascinerend zijn, juist het verhaal over 
het gebruik van Darwin door de ornitholoog 
David Lack maakt de werkelijk gang tussen waar
neming en theorievorming zichtbaar. 

In 'Joules meetkunst' wordt de probleemloze 
afieidbaarheid van experimentele opstellingen 
ontzenuwd. Van een andere kant wordt deze pro
blematiek nog belicht in 'Diesels droom'. Een vol
strekt logische afleiding van een motor uit 
Carnots energietheorie, je zou kunnen zeggen 
een falsifieerbare hypothese, leidt in de praktijk 
tot een geheel ander resultaat. Donders 'weten
schappelijke bril' ontkoppelt techniek en theorie 
helemaal. Diagnose en therapie blijven onge
wijzigd bij vernatuurwetenschappelijking van 
medische theorie Een denkbaar alternatief ware 
de aderlaatpraktijk tijdens de omschakeling van 
Galenische eb en vloed naar Harveyaan,se circula
tie geweest. Ik denk echter dat brillen de betere 
keuze zijn. Theunissen wil immers zo min moge
lijk natuurwetenschappelijk voorkennis ver
onderstellen en dat zou bij de aderlaatpraktijk 
problematisch zijn geweest. 

Kennelijk bepaalt dat ook zijn keuze bij de 
evolutietheorieën van de mens. Zijn keuze voor 
Washburn (de jagende mens) versus Hrdy (de rol 
van de vrouwtjes) is misschien minder gelukkig. 
Een alternatief had bijvoorbeeld Dubois met zijn 
Pithecanthropus kunnen zijn. Zijn doelgroep had 
met de Pithecanthropus zeker geen probleem ge
had. Een ander mogelijk alternatief is de theorie 
van Kortlandt over werktuiggebruik bij Chimpan
sees. Ook daar .spelen de maatschappelijke context 
en de wetenschappelijke status van de onderzoeker, 
de punten die Theunissen wil illustreren. Het 
zwakste hoofdstuk is naar mijn mening dat over de 
vliegen van Morgan. Wél wordt de constructie van 
het proefdier/experiment duidelijk gemaakt, 
maar volledig buiten beeld blijft de daardoor 
ontstane verandering van het genbegrip. Het 
niendelse gen verschilt fundamenteel van de 
recombinatie-ecnheid van Morgan en van de bio
chemische eenheid van Jacob-Monod. 
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Bij een opzet als deze - een aantal mensen en 
hun ontdekkingen - loopt men het gevaar in het 
menselijke, al te menselijke te geraken. Theunis
sen heeft dit wijselijk vermeden, het menselijke 
dat zijn doelgroep aanspreekt behouden, én, mis
schien de grootste tour-de-force, een boek ge
maakt dat ook de wetenschapshistoricus nog veel 
biedt. Beperkingen zijn er door het doel dat 
Theunissen zich stelde. Duidelijk merkbaar zijn 
de afwegingen die de auteur daarbij moest 
maken. Bijna altijd zijn deze afwegingen verde
digbaar en zijn mogelijke alternatieven ook voor 
een meer ingevoerd publiek minder aantrekke
lijk. Ik mis - zeker voor het beoogde publiek -
verwijzingen naar nederlandstalige literatuur, 
terwijl Theunissen zelf hier zijn aandeel heeft 
geleverd. Samenvattend weet Theunissen 'bij te 
dragen tot een realistisch beeld van het vele dat 
de natuurwetenschap wel en het toch niet onbe
langrijke dat zij niet vermag, van haar grootsheid 
en haar grenzen.' (H.F. Cohen, 'Historici op hun 
ergst en op hun best', Gewina 25 (2002) 37.) 

Peter Eldering 

Ernst Homburg, m.m.v. Arjan van Rooij, Groeien 
door kunstmest. DSM Agro 1929-2004 (Hilversum: 
Verloren 2004). 383 pp., geb., ill. ISBN 90-6550-
819-8. € 25,00. 

Gedenkboeken zijn meestal luxe vormgegeven 
uitgaven waarin ontwikkelingen binnen een 
bedrijf of organisatie op ongecompliceerde wijze 
en in duidelijke chronologie worden neergezet. 
Het boek Groeien door Kunstmest dat naar aanlei
ding van de vijfenzeventigste verjaardag van DSM 
Agro is verschenen, past in dat patroon wat 
betreft vormgeving. Wat betreft de geschied
schrijving is dat zeker niet het geval. Er is geko
zen voor een aanpak waarin naast veranderingen 
in productie en bedrijfsvoering nadrukkelijk aan
dacht is voor de omgeving waarin het bedrijf 
actief was. Er is veel aandacht voor de nationale 
en internationale kunstmestmarkt, technologi
sche veranderingen, concurrerende bedrijven, de 
landbouw en energiesector, politiek en samenle
ving. De auteur of samenstellers - het titelblad 
vermeldt als auteur Ernst Homburg met mede
werking van Arjan van Rooij — heblien daarmee 
een degelijk en hoogwaardig product afgeleverd 
dat voor een brede categorie lezers interessant is. 
Met uitzondering dus van de lezer die een luchtige 
schets van het bedriif verwacht. Hoewel in heldere 
stijl geschreven, maken de hoge informatiedicht
heid en de grondige uiteenzetting van de context 
waarin DSM Agro opereerde het lezen van de drie

honderd pagina's een flinke klus. Wie volhoudt 
heeft aan het eind een goed en gedetailleerd beeld 
van een bedrijf dat op velerlei manieren een 
belangrijk aandeel had in de modernisering van 
Nederland in de twintigste eeuw. 

In de epiloog van het boek wordt de geschiede
nis van DSM .'Kgro verdeeld in drie periodes. Tot 
eind jaren vijftig is er sprake van een snelle 
expansie van productie en organLsatie De groei
periode begon in 1929 met de opening van het 
Stikstofbindingsbedrijf (SBB) in Lutterade, nabij 
Geleen. Kunstmest werd geproduceerd op basis 
van synthetische ammoniak, een verbinding van 
waterstof en stikstof Dit proces en niet het pro
duceren van kunstmest als zodanig was het ver
nieuwende van de fabriek. Het SBB werd zo een 
nieuwe speler op een zeer dynamische markt en 
niet zonder succes. Dat succes kwam voorname
lijk door een slimme bewerking van zowel de tus
senhandel als de afnemers. Dat laatste, zo leren 
we uit hoofdstuk 5, omvatte een omvangrijke 
organisatie van onderzoek en voorlichting die 
vrijwel naadloos aansloot bij de landbouwkundi
ge activiteiten van de overheid. Het SBB was niet 
slechts producent van kunstmest maar sleutelde 
samen met overheidsinstellingen ook aan de be
drijfsvoering van de Nederlandse veehouderij. 

In de tweede periode, tot 1980, stijgt nog wel 
de productie maar krimpt de organisatie. In 1980 
werd ten opzichte van i960 anderhalf keer zoveel 
kunstmest geproduceerd met de helft aan perso
neel. Belangrijkste aanleiding voor die producti-
viteitsslag was de internationale concurrentie, 
mede het gevolg van de vorming van de EU en de 
oliecrisis. De intensivering van de landbouw was 
in deze periode echter nog in volle gang en de 
vraag naar kunstmest bleef gestaag groeien. De 
Unie van Kunstmestfabrieken (UKF), zoals het 
bedrijf in die periode heette, wist zich binnen de 
felle concurrentiestrijd staande te houden door 
technische ingrepen maar ook door het Gro
ningse aardgas, dat voor een zachte prijs kon 
worden ingekocht. Na 1980 houdt het op met de 
groei. Behalve marktwerking zijn ook de milieu
wetgeving en het Europese mestbeleid hier debet 
aan. In deze periode besloot DSM Agro de pro
ductie drastisch te verminderen en zich te con
centreren op de productie van hoogwaardige 
kunstmest voor Noordwest Europa. Wel werd 
geëxperimenteerd met nieuwe chemische toepas
singen binnen de landbouw, onder andere in 
combinatie met genetische manipulatie, maar die 
werden uiteindelijk niet kansrijk genoeg geacht. 

L)e genoemde aanpak, waarin naast de ontwik
keling van het bedrijf ook ruime aandacht is voor 
de vele manieren waarop DSM Agro betrokken 
was in zaken die direct of indirect met de kunst-
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mestproductie van doen hadden, maakt het werk 
tot een degelijk stuk ge.schiedschrijving. De rode 
draad is de ontwikkeling van de kunstmestfa-
bricage. Dat is begrijpelijk maar niet altijd even 
bevredigend, aangezien in veel gevallen de con
text minstens zo boeiend is als de ontwikkeling van 
het bedrijf Hopelijk stimuleert dit boek verdere 
groei van de geschiedschrijving op deze velden. 

Harro Maat 

Jacques L.R. Touret and Robert P.W. Visser ed., 
Dutch pioneers of the earth sciences (Amsterdam: 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten
schappen 2004) (History of science and scholar
ship in the Netherlands, 5). xii-t-20o pp., ISBN 
90-6984-389-7. € 37,00. 

Een verzameling van uiteenlopende artikelen als 
deze laat zich het beste op drie manieren recense
ren: als een geschiedenis van de geologische 
wetenschap in Nederland, als een bundel over 
Nederlandse pioniers in de aardwetenschappen, 
en als een bron van nieuwe inzichten op metho
dologisch gebied. 

Een doorlopende geschiedenis van de geologi
sche wetenschap is deze bundel uiteraard niet, 
maar dat was ook niet de opzet van de redactie. 
Desondanks bieden de bijdragen^gezamenlijk een 
brede chronologische en thematische schets van 
de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelin
gen. Als beginpunt geldt 1771, toen Johannes Ie 
Francq van Berkhey zijn verassend geraffineerde 
kennis van de quartaire geologie uitstalde in zijn 
Natuurlijke historie van Holland. W.H. Zagwijn 
biedt een goed gedocumenteerde en fraai geïl
lustreerde be,schouwing over dit belangrijke acht-
tiende-eeuwse geschrift. De jaren dertig van de 
twintigste eeuw vormen het eindpunt. Zoals 
Jacobus de Vries in een uitvoerige bijdrage aan
toont, werd de theorie van de grondwaterhydro-
logie toen nauw verbonden met de praktijk, 
waardoor deze typisch Nederlandse discipline 
sterk tot ontwikkeling kon komen. De tussenlig
gende periode wordt door de overige artikelen 
opgevuld. Zij bieden voor elk wat wils, petrolo-
gie, mineralogie, kristallografie, cartografie en 
paleontologie. Het geheel verschaft een aardige 
indruk van de diverse personen die in een Neder
landse context actief waren op het gebied van de 
geologie en fysische geografie. 

Die Nederlandse context moet echter wel heel 
ruim worden opgevat. Een boek over 'Neder
landse pioniers in de aardwetenschappen', zoals 
de titel suggereert, is deze bundel niet. 'Geologi
sche pioniers in en om de Nederlanden' was een 

juistere titel geweest, gegeven het feit dat de 
kristallografen in Frankrijk woonden en werkten 
en diverse als Nederlands geafficheerde pioniers 
in feite Duitse immigranten waren. Het artikel 
van Geert Vanpaemel handelt over België en al 
kun je met enige goede wil een Vlaming als 
'Dutch' kwalificeren, met Walen zal dat echt niet 
lukken. Wat in elk geval uit deze bundel duidelijk 
naar voren komt is dat de geologie al (of juist?) 
in de negentiende eeuw een internationaal bedrijf 
was. Nederlanders die echte hardcore geologie 
wilden beoefenen trokken naar de zuidelijke 
Nederlanden, al Iaat Vanpaemel zien dat de Bel
gen zeer wel in staat waren hun eigen boontjes te 
doppen. Eniile den Tex biedt een kijkje in de reis
verslagen van Martinus van Marum en .'Vdriaan 
Gilles Camper, die vanwege hun belangstelling 
voor het ontstaan van basalt de grens wel móes
ten oversteken. Zij bleken op het vakgebied niet 
onder te doen voor hun buitenlandse collega's. 
Voor paleontologen was een verblijf in het bui
tenland of het werken met uitheems materiaal 
niet minder onvermijdelijk, al was de mosasaurus 
een authentiek Nederlands dier. In zijn artikel 
over het Maastrichtse krijt laat Eric Mulder zien 
dat Nederlanders desalniettemin wel degelijk tot 
de fossielkunde hebben bijgedragen. De relatie 
met Nederland is nog het zwakst waar het de 
kristallografie betreft. In twee afzonderlijke arti
kelen gaan Lydie Touret en W. Saeijs nader in op 
de verfijnde namaakkristallen van de Franse 
priester René Just Haüy. Teylers Museum in 
Haarlem blijkt daarvan nog een collectie te bezit
ten. De eerste auteur beschrijft het ontstaanspro
ces van Haüy's modellen, de tweede toetst de 
betrouwbaarheid ervan. Dichter bij Nederland 
staat de Duitser Hermann Vogelsang, hoogleraar 
petrologie en mineralogie te Delft, die vanwege 
zijn betekenis als bruggenbouwer door zijn bio
graaf Jacques Touret meer als Europeaan dan als 
Nederlander wordt geportretteerd. 

In hoeverre is deze bundel een bron van nieu
we inzichten op methodologisch gebied? F.R. van 
Veen behandelt de college-aantekeningen van 
W.C.H. Staring, een naam die in meerdere artike
len opiduikt. Collegedictaten worden niet vaak als 
bron gebruikt, zodat Van Veens bijdrage be
schouwd kan worden als een nuttige bijdrage aan 
de universiteitsgeschiedenis. Methodologisch ver
nieuwend is eigenlijk alleen het stuk van Patricia 
Faasse. Het handelt over het met veel geruzie tot 
stand komen van de geologische kaart van Staring. 
Faasse betoogt dat de tegenstanders van Staring -
die in de historiografie het pleit hebben verloren -
geen onhebbelijke individuen of slechte weten
schappers waren, maar dat zij er een andere 
mening over het object en de methode van 

161 4 



Boekbesprekingen 

wetenschap op na hielden. Het artikel van Faasse 
biedt een boeiend inzicht in de historiciteit van 
wetenschap. 

Het geheel wordt gecompleteerd door een tran
scriptie van een manuscript over chloromelaniet 
van de Utrechtse hoogleraar Carl Wichinann (al
weer een buitenlander!). Het vernieuwende aspect 
van dit boek moet vooral gezocht worden in de 
behandeling van enkele aspecten van de Neder
landse geologiegeschiedenis. De bijdragen zijn 
zeer divers en van wisselende diepgang, maar 
vooralsnog onmisbaar voor wie zich een beeld 
wil vormen van het prille begin van de aardwe
tenschappen in Nederland. 

Joris van Eijnatten 

M. Boeseman en W. de Ligny, Martinus Houttuyn 
(1720-179S) ami his contributions to the natural 
sciences, with emphasis on zoology (Leiden: Natio
naal Natuurhistorische Museum 2004) (Zoo
logische Verhandelingen 349) 221 pp., ill. ISBN 90 
73239 03 1. € 43,50. 

Martinus Houttuyn is bekend als de auteur van 
de Natuurlyke historie of uitvoerige heschryving 
der dieren, planten en mineraalen, volgens het 
Samenstel van den Heer Linnaeus, een werk in 37 
delen, gepubliceerd tussen 1761 en 1785. In zijn 
tijd werd hij gewaardeerd, maar ook bekritiseerd 
(door Cuvier bijvoorbeeld). In de negentiende 
eeuw raakte hij al spoedig in de vergetelheid. Nog 
steeds is er weinig over hem geschreven, en dan 
nog voornamelijk door taxonomen die geïnteres
seerd waren in naamgevingskwesties van door 
Houttuyn benoemde soorten. Het misverstand 
heeft zelfs bestaan dat zijn Natuurlyke historie 
alleen maar een vertaling was van Linnaeus' 
Systenta naturae, wat uiteraard alleen al door de 
omvang van het werk wordt gelogenstraft. Hout
tuyn leverde uitvoerige aanvullingen, uit andere 
literatuur en ook uit naspeuringen in zijn eigen 
en andermans verzamelingen. 

De auteurs van deze studie delen de taxono-
mische belangstelling (de eerste auteur was als 
conservator verbonden aan het Leidse Nationaal 
Natuurhistorisch Museum), maar zij willen ook 
een collega de plaats in de geschiedenis geven die 
hem tot nog toe is onthouden. Houttuyn, menen 
zij, behoorde in zijn tijd met Linnaeus en Button 
tot de top-drie van kenners van de natuurlijke 
historie Met hun studie willen zii bijdragen tot 
de kennis van zijn biografie, zijn publicaties en 
zijn kabinet. In een betoog dat door hun ijver 
Houttuyn in een positief daglicht te stellen soms 
wat rammelt, helderen de auteurs eerst een aantal 

biografische onduideliikheden op. Daarna volgen 
korte aanduidingen van de inhoud van zijn 
belangrijkste werken, met speciale aandacht voor 
zoölogische bijzonderheden. Dan komt de ge
schiedenis van zijn kabinet aan de orde. Het werd 
geveild na de voltooiing van de Natuurlyke his
torie, en een facsimile van de veilingcatalogus is 
toegevoegd. Tenslotte presenteren de auteurs een 
complete bibliografie van Houttuyns geschriften. 

De missie van de auteurs mag geslaagd heten: 
het is duidelijk dat Houttuyn meer was dan een 
vertaler en compilator; hij deed ook eigen onder
zoek in het kabinet. Of dit, gecombineerd met zijn 
inderdaad zeer brede natuurhistorische belangstel
ling, een vergelijking met Buffon en Cuvier recht
vaardigt zullen we in het midden laten. Zeker lijkt 
me wel dat Houttuyns cultuurhistorische betekenis 
als achttiende-eeuws verzamelaar en liefhebber van 
kunsten en wetenschappen meer aandacht recht
vaardigt dan hij tot nu toe gekregen heeft. Voor 
wetenschaps- en cultuurhistorici vormt het tijdro
vende grondwerk dat Boeseman en De Ligny 
hebben verrricht een nuttig hulpmiddel. 

Bert Theunissen 

J.T. Devreese en G. vanden Berghe, 'Wonder en is 
gheen wonder'. De geniale wereld van Simon Stevin 
1^48-1620 (Leuven: Davidsfonds 2003). 342 pp., ill. 
ISBN 90 5826 174 3, €. 24.50. 

Dit nieuwe boek over Simon Stevin is vooral een 
enthousiaste uiteenzetting van 's mans bijdragen 
tot de wetenschap en hun betekenis. Na inleiden
de hoofdstukken over de historische achtergrond 
en over het leven van Stevin, zijn er afzondelijke 
hoofstukken over Stevins activiteiten op het ge
bied van de tiendelige breuken, de ingenieur.svak-
ken, het boekhouden, statica en hydrostatica, 
algebra, de Nederlandse taal, perspectietleer, zijn 
didactische kwaliteiten (waarin onder andere 
aandacht wordt besteed aan zijn sterrenkunde) 
en zijn verdeling van het octaaf. Een slothoofd
stuk laat een aantal latere auteurs over Stevins 
werk de revu passeren, van Adriaan van Roomen 
tot Richard Feynman. 

Het gaat om een werk voor een breed publiek. 
Vermoedelijk hebben de auteurs vooral aan 
middelbare scholieren gedacht. Voetnoten ont
breken en nieuwe inzichten zal men niet veel 
aantreffen. Daarentegen hebben de auteurs wel 
de recente literatuur over Stevin zo veel mogelijk 
verwerkt en zich ook over lopend onderzoek 
laten voorlichten door de betrokken deskun
digen. Uiteraard hebben zij zich ook zelf in 
Stevins werk verdiept. Het hoofdstuk over statica 
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en hydrostatica is grotendeels op eigen lezing 
gebaseerd. Hier speelt ongetwijfeld de eigen 
achtergrond van de auteurs mee, twee hooglera
ren in de wis- en natuurkunde. Onderwerpen 
buiten hun eigen belangstellingssfeer waar geen 
recent werk over is, vallen buiten de boot. Zo 
ontbreekt een zo belangwekkend onderwerp als 
Stevins geografie. 

De auteurs zijn vooral geïntereseerd in de 
inhoudelijke merites van het werk van Stevin, die 
zij duidelijk zien als een vereerde voorganger. 
Soms is die invalshoek verfrissend, zoals in het 
geval van hun aandacht voor de didactische kan
ten van Stevins werk. Daar staat tegenover dat 
geschiedenis voor hen toch vooral een verzame
ling feitjes is. Die feiten brengen zij gewetensvol 
bijeen, maar historisch inzicht is een ander ver
haal. De bewondering voor Stevin die hun voor
naamste drijfveer lijkt, gaat af en toe een beetje 
met de auteurs op de loop. Het is alles even mooi 
en prachtig wat de man gedaan heeft. Daardoor 
dreigen niet alleen zijn werkelijke verdiensten een 
beetje ondergesneeuwd te raken, het vertekent 
soms ook hun kijk op de situatie. De auteurs ach
ten het bijvoorbeeld 'veelzeggend voor Stevins 
diepgang en didactisch genie' dat zijn leerboek 
over astronomie een veel betere inleiding is op de 
theorieën van Ptolemaios en Copernicus dan de 
oorspronkelijke werken zelf (p. 271). Hier had 
toch wel mogen worden opgemerkt dat Stevin, in 
tegenstelling tot deze twee auteurs, uitdrukkelijk 
geen volledige astronomische theorie levert, die 
recht doet aan de verschijnselen aan de hemel. 
Hij biedt slechts een zeer vereenvoudigd, inder
daad puur didactisch model. Het is te hopen dat 
de auteurs het werk van hun moderne collega's of 
studenten iets kritischer tegemoet treden. 

Het werk heeft de opbouw van een grabbelton. 
De auteurs lijden aan het euvel van meer niet-
professionele historici, namelijk dat ze alles wat 
ze hebben opgediept ook willen afdrukken -
opmerkingen van Stevin, het bestaan van archief
stukken, beoordelingen door anderen van het 
werk van Stevin, en plaatsen in Shakespeare 
waarin van tienden {dismes) sprake is. Waar 
anders echt geen plaats was, wordt zulke infor
matie in de vorm van kaderleksten door de tekst 
gestrooid. Hoewel men de gedrevenheid en inzet 
van de auteurs moet prijzen, is het resultaat uit
eindelijk toch niet echt geslaagd te noemen. Het 
is niettemin te hopen dat het boek zal bijdragen 
aan de bekendheid van Stevin en zijn werk. 

Rienk Vermij 

Dorothee Sturkenboom, De elektrieke kus. Over 
vrouwen, fysica en vriendschap in de i8de en igde 
eeuw (Amsterdam en Antwerpen: Augustus 
2004). 336 pp., ill. ISBN 90-457-0013-1. € 22,50. 

Onder het grote thema dat in de titel wordt aan
gekondigd verschijnt een sympathiek en fraai 
geïllustreerd verhaal van het Middelburgse Na
tuurkundig Genootschap der Dames (1785-1887). 
Dit genootschap is, als natuurwetenschappelijk 
damesgenootschap, uniek in de wereld. Weinig 
bronnenmateriaal is bewaard gebleven van het 
genootschap, maar Sturkenboom heeft via alle 
slinkse wegen die de historicus ter beschikking 
staan - waaronder biografisch onderzoek naar de 
leden, kranten, tijdschriften, veilingcatalogi en 
laatste-wilsbeschikkingen - veel informatie over 
de activiteiten van de dames boven tafel weten te 
krijgen. In haar boek presenteert ze de definitieve 
geschiedenis van het Natuurkundig Genootschap 
der Dames. 

De levensbijzonderheden van de diverse dames, 
de huwelijken (en huwelijkse voorwaarden!), 
(familie)banden met de leden van het herenge
nootschap te Middelburg, de erfenissen en aan
koop van boeken en instrumenten, de aanschaf 
van een theeservies, de details zijn soms op het tri
viale af, maar ze worden door Sturkenboom zo bij 
elkaar geplaatst dat ze bijdragen aan een levendig 
beeld van het genootschapsleven. Bovendien wor
den de detailrijke passages afgewisseld door para
grafen waarin een bredere kijk wordt geboden op 
het culturele leven en de rol van de natuurweten
schappen daarin. De auteur gebruikt bestaande 
literatuur om de gaten in het bronnenmateriaal 
te dichten en een doorlopende geschiedenis te 
presenteren van het reilen en zeilen van het 
damesgenootschap in het culturele leven van 
Middelburg. Die geschiedenis strekt zich uit van 
de achttiende-eeuwse genootschappelijkheid en 
interesse voor de Newtoniaanse fysica tot en met 
laat-negentiende-eeuw.se leesgezelschappen en 
Nutsactiviteiten. Sturkenboom laat de lezer over
tuigend zien dat Middelburg geen vreemde plaats 
was voor de oprichting van het Natuurkundig 
Genootschap der Dames - minder vreemd dan, 
bijvoorbeeld, Amsterdam of Parijs - en ze geeft 
redenen voor het verdwijnen van het genoot
schap. De elektrieke kus werpt geen nieuw licht op 
de genootschapsgeschiedenis; het boek biedt een 
gedetailleerd verslag van de (natuurwetenschap
pelijke) mogelijkheden, wensen en beperkingen 
van een groep gefortuneerde dames in het negen-
tiende-eeuwse Middelburg. 

Een paar kleine misstappen deden voor mij 
niet af aan het leesgenot. Zo wordt Kant door 
Sturkenboom van 'weinig verlicht' gedrag beticht 
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(p. 78) omdat hij zich in denigrerende woorden 
uitlaat over geleerde vrouwen - terwijl de auteur 
juist illustreert dat niet alleen bewondering voor, 
maar ook aversie tegen de geleerde vrouw volle
dig past in het denken van 'verlichte' Europe
anen. De suggestie in de literatuur over het 
damesgenootschap dat tijdens de bijeenkomsten 
werd gezongen wordt door Sturkenboom als 
'curieus' bestempeld (p. 134). Hoewel ik denk dat 
ze gelijk heeft met haar bewering dat het damesge
zelschap zich niet van zang bediende - ze heeft 
sterke argumenten - is het idee op zich niet 
vreemd. Van sommige genootschappen zijn ge
zangen bekend; mijn persoonlijke favoriet is The 
.Astronomers' drinking song (met melodie) dat 
door de leden van de Spitatftelds mathematical 
society (1717-1846) ten gehore werd gebracht. 

Sturkenboom benadrukt de veranderende ge-
nootschapscultuur en de opkomst van het bur
gerlijke huiselijkheidsideaal waarin de vrouw als 
huisvrouw en moeder, en nadrukkelijk niet als 
geleerde, een plaats kreeg in het gezin. Er wordt 
gewag gemaakt van de nieuwe schoolvormen 
(hbs, mulo, mms) en ook de lesboeken komen 
zijdelings aan bod, maar twee belangrijke ont
wikkelingen krijgen niet de aandacht die ze mijns 
inziens verdienen. Dat zijn de veranderingen in 
het doel van het onderwijs en de veranderende 
status van de natuurwetenschappen in de negen
tiende eeuw. Rond 1800 verschoof het doel van 
onderwijs van het particuliere naar het staatsbe
lang. In de negentiende eeuw werd de opvoeding 
van nuttige burgers (in de breedste zin van het 
woord) gezien als een belang en een taak van de 
staat. De onderwijswetgeving was zodoende 
gericht op een toenemende standaardisering van 
het curriculum en toenemend staatstoezicht. Met 
deze standaardisering kwamen wiskunde en 
natuurwetenschappen in de curricula van het 
middelbaar onderwijs: die werden deel van het 
kennisarsenaal voor de burger. Kennis van wis- en 
natuurkunde werd in de loop van de negentiende 
eeuw aan technische scholen en de Militaire Aca
demie gebruikt om de beroepsgroep aanzien te 
verschaffen: de goede ingenieur beheerste deze 
vakken. De universiteiten kregen faculteiten 
natuurwetenschappen en fysische laboratoria 
werden ingezet in het onderwijs aan medische 
studenten. De natuurwetenschap werd dus op 
allerlei niveaus een statusverlenend vak. Deze 
ontwikkelingen kriigen bij Sturkenboom slechts 
zijdelings aandacht. En dat terwijl ze van invloed 
waren op de positie van vrouwen in de natuur
wetenschappen. Wis- en natuurkunde waren eind 
negentiende eeuw immers niet meer de onschul
dige tijdverdrijven waarmee in de achttiende 

eeuw een gezelschap vermaakt kon worden: het 
nuttig tijdverdrijf waarmee men God beter leerde 
kennen werd een geprofessionaliseerd vakgebied. 
Sturkenboom behandelt haar thema daarentegen 
veel meer vanuit de ontwikkeling van het meis-
jesonderwijs. Zodoende vermeldt ze de onder-
wijsdiscussie die omtrent het nut of onnut van de 
exacte vakken in het curriculum van de MMS 
werd gevoerd. Mineke Bosch heeft de hypothese 
opgeworpen dat de exacte vakken in de context 
van die dkscussie hun exclusief mannelijke karak
ter verkregen. Sturkenboom gelooft daar niet in 
(p. 226), maar ze biedt geen alternatief Dat is 
spijtig, want nu blijft het een paradox (p. 234) dat 
de betekenis van (natuurwetenschappelijke) kennis 
bij vrouwen minder werd bij de veranderingen in 
het meisjesonderwijs. 

Dorothee Sturkenboom is erin geslaagd om het 
Middelburgse Natuurkundig Genootschap der 
Dames in alle detail tot leven te roepen en in een 
ruimer kader te plaatsen. Dat daarbij niet alle 
historisch relevante ontwikkelingen even uitvoerig 
aan bod komen, en het - in de titel aangekondigde 
- thema vriendschap niet wordt uitgewerkt, is voor 
de kniesoren om op te letten. De auteur biedt 
namelijk wèl een bewonderenswaardig levendige 
schets van het genootschapsleven van de dames. 
Niet op de laatste plaats helpen daarbij de stukjes 
proza die ze door haar boek heen vlecht en die 
bijdragen aan een (mijns inziens) realistisch tijd
beeld. De elektrieke kus is een lezenswaardig boek, 
dat belangrijke thema's aansnijdt, en dat om die 
reden aandacht verdient van historici èn een bre
der publiek. 

Danny Beckers 

F. Saris en R. Visser ed.. Trots en twijfel. Kopstuk
ken uit de Nederlandse natuurwetenschap van de 
twintigste eeuw (Amsterdam: Meulenhoff 2005). 
518 pp. ISBN 90 290 75899. € 29,90. 

Voor een goed begrip van de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen moet men niet alleen de 
inhoudelijke ontwikkeling kennen, maar ook het 
beeld van wetenschap dat intellectuelen door de 
tijd heen hadden. Er zijn altijd discussies geweest 
rond de wetenschap, bijvoorbeeld over de verhou
ding tot religie en wereldbeeld, over de maatschap
pelijke gevolgen van de technische vooruitgang of 
de relatie tussen wetenschap en literatuur. Eén 
van de plekken waar deze discussies zich afspeel
den is het eerbiedwaardige tijdschrift De gids, dat 
zich graag laat voorstaan op de prominente 
plaats die de natuurwetenschappen in haar ko
lommen innemen. Sinds 1893, toen de bioloog 
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A.A.W. Hubrecht tot de redactie toetrad, heeft er 
altijd een natuurwetenschapper in de redactie 
gezeten. Dit jaar viert het tijdschrift deze band 
tussen letteren en wetenschap met het thema
nummer Bèta's onder de letterheren en de voorlig
gende bundel. 

In Trots en twijfel hebben Frans Saris en Rob 
Visser een selectie van ongeveer zestig bijdragen 
uit de twintigste eeuw bijeengebracht. Dat is 
uiteraard niet genoeg om de ontwikkeling van de 
natuurwetenschappen te reconstrueren, maar wel 
om een indruk te krijgen van de belangrijkste 
discussies. De volgorde is chronologisch; afgezien 
van een korte inleiding is er geen poging gedaan 
om verband aan te brengen tussen de veelvormi
ge bijdragen. De redacteuren constateren zelf wel 
dat van de twee grote revoluties in de twintigste-
eeuwse natuurwetenschappen, namelijk de nieu
we fysica uit de eerste helft van de eeuw en de 
genetica uit de tweede, de eerste aanzienlijk beter 
vertegenwoordigd is dan de tweede. In ruimere 
zin is de biologie echter wel goed vertegenwoor
digd. De twee elementen trots en twijfel uit de 
titel keren beide in veel vormen terug. Een ander 
thema dat in de hele bundel terug te vinden is, is 
het wel of niet bestaan van de 'twee culturen' van 
letteren en natuurwetenschappen, en de wissel
werking tussen die twee domeinen. Deze bloem
lezing zelf is uiteraard een prachtig voorbeeld 
van cross-over. 

De bundel opent met een artikel van Hubrecht 
over het werk van zijn collega H. de Vries, die de 
evolutieleer volgens hem in 'geweldige nieuwe 
banen' had geleid. Het stuk is typerend voor de 
eerste periode van de twintigste eeuw, waarin de 
trots overheerste. In onder meer een serie 'in 
memoriams' over bekende Nederlandse weten
schappers als Lorentz, Van der Waals en Kapteyn 
wordt de vaderlandse wetenschap geroemd. Toch 
is de twijfel nooit ver weg, zoals bijvoorbeeld 
blijkt uit het stuk van HBS-leraar A.S. van Oven 
over de 'grenzen aan onze wetenschap'. Artikelen 
uit de jaren '40 ontbreken in deze bundel. In de 
periode daarna ligt de nadruk op wetenschap en 
wereldbeeld. Het belang van de evolutieleer 
wordt van verschillende kanten belicht. Maar ook 
op een andere manier komt de twijfel aan het 
woord, bijvoorbeeld in een indrukwekkend stuk 
van Leo Vroman over de gruwelijke gevolgen van 
de atoombom. De jaren '70 zijn, evenals de jaren 
'40, vrijwel niet vertegenwoordigd. De stukken 
uit de laatste twee decennia van de twintigste 
eeuw zijn zeer divers. Er is een analyse van vraag 
en aanbod op de wetenschappelijke markt door 
A. Rinnooy Kan, een stuk over wetenschap en 
poëzie van H.B.G. Casimir, en een korte inzen
ding van Harry Mulisch waarin hij God zoekt in 

de constante van Planck. In een vermakelijk stuk 
stelt redacteur Frans Saris met veel zelfrelative
ring vragen bii de nobele motieven van de weten
schapper. Zijn woorden worden vervolgens in een 
reactie van fysicus N. van Kampen genadeloos 
tegen hem gebruikt. De bundel eindigt met een 
mooi stuk van Judith Hertzberg, over de kunst 
van het kijken. 

Hoewel de ondertitel misschien anders doet 
denken, zijn de artikelen niet alleen geschreven 
door of zelfs over de natuurwetenschappers zelf Er 
zijn ook bijdragen van bijvoorbeeld de literatoren 
Gerrit Achterberg en Lucebert en van denkers als 
de historicus Johan Huizinga en predikant/socia
list W. Banning. Achterin is een overzicht van de 
auteurs met een korte toelichting opgenomen. De 
stukken variëren van uitgebreide betogen tot 
korte opmerkingen. Een enkele keer is er een 
korte serie te onderscheiden, zoals de drie arti
kelen uit 1998 over objecten uit het Teylers 
museum, maar de meerderheid van de stukken 
staat op zichzelf 

Het is natuurlijk al te gemakkelijk om een 
bloemlezing te bekritiseren om wat er niet in 
staat. Toch kan ik het niet laten één opvallende 
omissie te noemen, namelijk de Leekenvragen ten 
opzichte van de Relativiteitstheorie van G. Hey-
mans. Ik durf dat in dit geval wel aan, omdat de 
reactie van A. Fokker wél is afgedrukt. Het stuk is 
een mooie illustratie van de diepe indruk die de 
Relativiteitstheorie ook buiten de natuurkunde 
maakte, en van de vragen die ze opriep bij niet-
ingewijden. Daarom zou het goed in deze bundel 
hebben gepast. 

David Baneke 

Jan van den Noort, De hand in eigen boezem. 
Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van 
Delfland, 1888-2003 (Delft: Hoogheemraadschap 
van Delfland 2003). 200 pp., ill. ISBN 90 6550 
7787. € 25,00. 

In het laatste jaar van de vorige eeuw nam het 
bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland 
het besluit om samen met een particuliere part
ner via een zogeheten publiek-private samen
werking een grote zuiveringsinstallatie in de 
Harnaschpolder ten westen van Delft te bouwen. 
Deze inrichting, die in 2008 gereed moet zijn, zal 
samen met de bestaande zuiveringsinstallatie 
Houtrust het afvalwater van de gehele bevolking 
binnen het hoogheemraadschap (waartoe onder 
meer de steden Delft en Den Haag behoren) en 
de er gevestigde industrieën gaan zuiveren. De 
auteur schetst de lange en vaak moeizame weg 

165 



Boekbesprekingen 

die aan dit besluit is voorafgegaan. Het boek is 
echter meer dan een overzicht van deze wis
selvalligheden. Het wil ook inzicht verschaffen in 
de wisselwerking tussen (het bestuur van) het 
hoogheemraadschap alsmede de bestuurlijke en 
ruimtelijke context waarbinnen het moest ope
reren en de maatschappelijke en institutionele 
kaders die aan zijn handelen waren gesteld. 

Na een inleidend hoofdstuk over de totstand
koming van het gebied en het Hoogheemraad
schap Delfland tot het eind van de negentiende 
eeuw biedt het tweede hoofdstuk het relaas over 
Het Kanaal (1828-1863) en het zogenaamde Ver-
verschingskanaal, dat uiteindelijk in 1888 tot 
stand kwam. Beide waren bedoeld om van het 
vuile Haagse water af te komen. Daarbij kwam de 
residentie in conflict met het hoogheemraad
schap, bijvoorbeeld over de vraag waar het laatste 
kanaal in zee moest uitmonden. Te dicht bij 
Scheveningen betekende niet kunnen lozen in de 
zomer, omdat anders de belangen van de bad
plaats zouden worden geschaad. Niet kunnen 
lozen leidde weer tot overlast binnen de steden. 
Zo beklaagden in 1890 5000 inwoners van Delft 
zich over het gesloten houden van de sluis in het 
Ververschingskanaal, waardoor zij in de stank 
zaten. 

In het vierde hoofdstuk komen de problemen 
met het binnendringen van het zoute Noord
zeewater via de steeds diepere Nieuwe Waterweg 
aan de orde. Sinds de droogte van de jaren 1920 
en 1921 waren deze problemen voor de betrokke
nen niet meer te negeren. Allerlei tijdelijke maat
regelen, zoals het inlaten van zoet water via 
sluizen te Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam 
waren in 1942 uitgewerkt. Terecht citeert Van den 
Noort uitgebreid het beeld dat de Hoofdinge
nieur-directeur van Rijkswaterstaat, ir. J. van 
Veen, in 1941 schetste, vermoedelijk ook vanwege 
de relevantie die daar voor onze tijd nog steeds 
van uitgaat. Van Veen achtte verzilting een groter 
gevaar dan overstroming. Zeespiegelstijging en 
daarmee samenhangend opidringen van zoute 
kwel zouden ervoor zorgen dat 'het lage deel van 
ons land er weldra onwelvarend en troosteloos 
[zou] gaan uitzien' (p. 86). Tuinbouw, akkerbouw 
en gangbare veeteelt zouden successievelijk on
mogelijk worden en slechts schapenhouderij zou 
overblijven. 'Het land zou in de toekomst de 
enorme kosten van pompen en dijksonderhoud 
niet meer waard zijn en men zou het met een 
zucht van verlichting weer aan de zee prijs geven.' 

In hoofdstuk vijf wordt de behandeling van 
het afvalwater besproken, dat wil zeggen de over
gang van de aloude 'remedie' van doorspoelen 
naar lozen of zuiveren. In 1934 legde de gemeente 
Den Haag een rioolleiding van 400 meter in de 

Noordzee - tegen het advies van het RIZA - die 
al in 1936 moest worden verlengd omdat het vuil, 
zoals voorheen bij de lozing van het Verver
schingskanaal, op het strand terechtkwam. In het 
begin van de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
ontstond een wijziging in visie binnen het be
stuur van Delfland. Dit ging de zorg voor zuive
ring van af\'alwater nu tot zijn taken rekenen. In 
diezelfde tijd groeide hier ook de wens tot het 
oprichten van een centrale zuiveringsinstallatie. 
In 1954 werd een commissie tot bestudering van 
het vraagstuk ingesteld. Vanaf 1956 ontbrandde 
de strijd over de vraag of een centrale zuivering 
(onder auspiciën van het hoogheemraadschap) 
moest worden gebouwd. De andere mogelijkheid 
was een Haagse zuiveringsinstallatie waarop ook 
Delft, Rijswijk en Voorburg zouden worden aan
gesloten. De vraag bleef dan wat met het effluent 
moest gebeuren: op Delflands boezem, in zee of 
in de Nieuwe Waterweg lozen? In die strijd wer
den alle registers opengetrokken, tot aan valse 
voorspiegelingen toe Dat kostte in 1952 bijvoor
beeld een Haagse wethouder zijn positie toen 
bleek dat hij Delflands afwijzing van Haagse 
zuiveringsplannen niet aan de gemeenteraad had 
gemeld. In 1961 werd door het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat een Commissie Afvalwater
vraagstuk zuidelijk deel Randstad Holland inge
steld, waarin vertegenwoordigers van gemeenten, 
industrie, de provincie en de hoogheemraadschap
pen Delfland en Schieland zaten. Deze kwam in 
1962 tot de conclusie dat het afvalwater via een 
anderhalve kilometer lange pijpleiding ongezui
verd in zee kon worden geloosd. Uiteindelijk 
werden in 1967 twee pijpleidingen in bedrijf 
gesteld: een tweeëneenhalf kilometer lange voor 
het mechanische gereinigde afvalwater en een 
tien kilometer lange slibleiding. Als gevolg van 
steeds verdergaande eisen van de Rijksoverheid 
werd in 1988 een biologische zuiveringsinstallatie 
in Delflands beheer in gebruik genomen. 

In de hoofdstukken zes en zeven worden de 
voorlopig laatste fasen in de strijd tegen ach
tereenvolgens de verzilting en de vervuiling 
besproken. Bij het eerste ging het vooral om de 
belangen van de landbouw, het tweede was voor
al een stedelijke aangelegenheid. Delfland had in 
de laatste kwestie een sterk wapen omdat het de 
ongezuiverde lozing van rioolwater op zijn boe
zem kon verbieden. Het in werking treden van de 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren in 1970 
was hier een belangrijke factor. De ontwikkeling 
van een biologische zuiveringsinstallatie in Den 
Haag werd hiervoor al gememoreerd. Ook bij het 
afdwingen van andere voorzieningen was het 
Rijksbeleid de beslissende factor. Niettemin was 
de betrokkenheid van waterschappen dermate 
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sterk dat de zorg voor het zuiveren van afvalwater 
inmiddels als hun typische verantwoordelijkheid 
werd gezien. 

Zo zijn we binnen drie jaren drie fraai uitgege
ven boeken over belangrijke en machtige water
schappen in West-Nederland rijker geworden: in 
2002 over Rijnland, 2003 over Delfland en 2004 
over Schieland, elk met een eigen invalshoek. De 
keuze van Van den Noort voor het behandelen 
van het gehele geografische gebied waarin 'zijn' 
waterschap actief is èn het centrale thema - het 
effect van verstedelijking op waterkwantiteit en 
kwaliteit - hebben tot gevolg dat veranderingen 
in het perspectief en het handelen van het hoog
heemraadschap begrijpelijk worden gepresen
teerd. De omschakeling van een organisatie 
waarin het landbouwbelang prevaleerde naar een 
veel breder georiënteerde instelling komt in het 
licht van de gekozen invalshoek de lezer als een 
logische consequentie voor. De titel van het laat
ste hoofdstuk is in dit verband veelzeggend: "Zui
veren, zuiveren en nog eens zuiveren'. 

Het is een helder geschreven en rijk en meestal 
functioneel geïllustreerd boek geworden. De au
teur heeft een soort patent op het maken van ver

helderende kaartjes. Daarvan treffen we er vele in 
deze publicatie aan. De tekst wordt doorsneden 
door acht intermezzi van steeds vier bladzijden 
in een aparte kleur waarin specifieke onderwer
pen worden aangesneden. Om enkele te noemen: 
Delflands hoofden tot 1930; Delflands polders; 
Delflands gemalen; Delflands omslag. Daarmee 
wordt voorkomen dat te veel informatie met te 
weinig samenhang over de lezer wordt uitgestort. 
Soms laat Van den Noort ons in het ongewisse, 
zoals wanneer hij nalaat te vermelden waarom 
|,G,W. Bolomey, de directeur gemeentewerken 
van Den Haag en een geduchte tegenstrever van 
Delfland, in tegenstelling tot zijn collega's uit 
Rotterdam en Gouda geen zitting had in de 
Commissie Afvalwatervraagstuk uit 1961; of hoe 
lang de afvalwaterleiding van 1936 was. Af en toe 
treft een ongelukkige beeldspraak: de boezem 
gooide hoge ogen (p, 38), Dergelijke slippertjes 
zijn een gevolg van de neiging van de schrijver 
om het taalgebruik losjes te houden. Deze kleine 
kritische noten vallen echter in het niet bij de 
verdiensten van het boek, 
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