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Gewina 28 (2004) 54-60 

BOEKBESPREKINGEN 

K.F. Wakker e.a. ed., Delfts goud. Leven en werken 
van achttien markante hoogleraren (Delft: Tech
nische Universiteit en Rotterdam: Bèta imagina
tions 2002) (Technè, 6). 270 blzn., ill. ISBN 9o 
75961 200. € 49,-. 

Binnen het Nederlandse universitaire bestel heeft 
de Technische Universiteit Delft ruim een eeuw 
lang een bijzondere positie bekleed. Weliswaar 
eerst als Polytechnische School en Akademie en 
later als Hogeschool, maar al die tijd was zij de 
enige hogere technische opleiding en algemene 
onderzoeksinstelling in ons land. Een lang ver
leden dat best gekoesterd mag worden, al was het 
alleen maar om de technische prestaties van onze 
voorvaderen in hun juiste verband en licht te 
bezien. Hoewel de TU Delft redelijk veel aandacht 
heeft gehad voor haar verleden en de geschied
schrijving ervan (denk maar aan het kloeke 
gedenkboek van Baudet uit 1992), is er de afge
lopen jaren, tenminste zo komt het op mij als 
buitenstaander over, meer en systematischer aan
dacht voor het uitdragen van het historisch en 
hedendaags belang van de Delftse kennis. Het 
Techniekmuseum is weer ingelijfd in de TU-
organisatie en men startte met een reeks Technè. 
Hierin verscheen als zesde deel in 2002, bij gele
genheid van het 32'' lustrum, een bundel met 
achttien portretten van leven en werk van mar
kante en succesvoile hoogleraren uit de twintigste 
eeuw. Aan de hand van deze achttien uitgebreide 
biografieën wordt een staalkaart van de ontwik
keling van de uiteenlopende wetenschapster
reinen die de TU Delft rijk was gegeven, waarbij 
niet alleen hun persoonlijke ontwikkeling en die 
van het vakgebied, maar ook de maatschappelijke 
context geschetst wordt. 

De redactie heeft de auteurs de vrije hand gela
ten qua opbouw en inhoud (en ook lengte, die 
nogal uiteenloopt), waardoor een bont palet is 
ontstaan. Sommige portretten bevatten vooral 
een levensbeschrijving, andere gaan meer in op 
algemene ontwikkelingen binnen het vakgebied 
waarin de betreffende hoogleraar actief was, weer 
andere dragen het karakter van een essay. In de 
regel hebben de schrijvers nog persoonlijke her
inneringen aan de betrokkene. Dat levert soms 
aardige details en een mooie menselijke maat op: 
de architect l.H. van den Broek die in een gele 
Chevrolet vanuit Rotterdam kwam. Zijn ambt in 
Delft als hoogleraar architectuur (1947-1964) com
bineerde hij met het mededirecteurschap van het 
architectenbureau Van den Broek & Bakema en 

dat kon hij mede doen doordat hij brieven 
schreef tijdens vergaderingen die hij voorzat, of 
opdrachtgevers belde onder begeleidingsgesprek
ken niet afstudeerders. Andere tijden, andere 
zeden: de materiaalkundige Willie Burgers (1897-
1988) kreeg zijn wetenschappelijke opleiding deels 
in Groningen, waar hij zijn studie scheikunde 
combineerde met een assistentschap bij de orga
nisch chemicus Backer. Deze hield zijn salaris in, 
Burgers kreeg zakgeld, de rest kwam op een spaar
rekening. Zijn afstudeeronderzoek werd tot in 
detail bepaald door zijn eerste leermeester aan de 
Universiteit van Leiden, de beroemde Ehrenfest. 
Die stelde toewijding aan de wetenschap als een 
principiële eis: hij ging ervan uit dat er pas later 
verloofd, laat staan getrouwd kon worden. 

Het is duidelijk dat het met zo'n breed scala 
aan wetenschappen en hun beoefenaren welhaast 
ondoenlijk is om het onderzoeksveld en de ver
diensten van de betrokkene voor de algemeen 
geïnteresseerde duidelijk te maken. De auteurs 
doen daar soms ook niet echt hun best voor: 

hij (Kluyver) postuleerde dat in zijn algemeenheid 
in levende organismen de stapsgewijze dissimilatie-
vc oxidatie van suikers verloopt met behulp van 
dehydrogenerende enzymen, of deze dissimilatie nu 
afhankelijk is van moleculaire zuurstof of niet.' 

De meest interessante passages voor mij betroffen 
toch veelal de achtergrond en opleidingsgeschiede
nis: de broers Burgers, afkomstig uit een gezin van 
een postbeambte die ook gedreven was door een 
grote belangstelling voor de natuurwetenschappen 
en er onder meer een verzameling mineralen op 
na hield. Of de natuurkundige Kronig, met een 
heel andere, kosmopolitische achtergrond, die al 
op 15-jarige leeftijd, als eerste band van niveau 
zoals hij zelf later schreef. Das Relativitatsprinzip 
aanschafte. Uiteraard ligt de nadruk hier op de 
onderzoekskant, hoewel er ook goede docenten 
en, zeker zo belangrijk, organisatoren en bestuur
ders onder waren. Vraag blijft bij deze bundel 
voor wie zij eigenlijk bestemd is. De uitgave is 
verder goed verzorgd, de redactie is niet altijd 
even zorgvuldig. 

Giel van Hooff 

Hans Schippers, met bijdragen van Eddy Hou-
waart en Joep Hulskamp (Harry Lintsen ed.). Heil
zaam vlechtwerk. Biomedische technologie aan de 


