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veaus en op een breed gedragen fietscultuur, die de springplank voor
haar succes vormde.
Dekker surft met schijnbaar gemak doorheen deze complexe geschiedenis. Hij maakt scherpe analyses en heeft ruimte voor verrassende invalshoeken. Het hoofdstuk waarin hij aantoont hoe de komst
van de bromfiets de discussie over de naoorlogse fietsinfrastructuur op
scherp zette door de overbevolking van fietspaden die de massa brommers veroorzaakte, is bijvoorbeeld een plezier om te lezen.
Toch een puntje van kritiek, hoewel dat eerder vormelijk dan inhoudelijk is: de structuur van de tekst had beter gekund. Nu is het soms te
duidelijk dat we het doctoraatsmanuscript van Dekker krijgen voorgeschoteld. De samenvattende inleidingen aan het begin van elk hoofdstuk, gecombineerd met de besluiten op het einde van diezelfde hoofdstukken én op het einde van elk boekdeel, zorgen voor meer herhaling
dan nodig is. Dat geeft het geheel soms een nogal schools gevoel. Maar
het blijft muggenzifterij. Dit boek belooft immers onmisbaar te worden
voor iedereen die het Nederlandse fietsbeleid wil doorgronden.
Stijn Knuts, Historisch projectbureau Geheugen Collectief
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Johan Theodorus Hendrik Nedermeijer ridder van Rosenthal (17921857) zal bij weinig mensen een belletje doen rinkelen. Bij de connaisseur van de midden-negentiende-eeuwse Nederlandse parlementaire
politiek zal hij bekend staan als een wat gematigde liberale edelman uit
Gelderland. Hij behoorde in de Tweede Kamer tot de voorstanders van
grondwetswijziging vóór 1848, en formeerde met Thorbecke diens eerste kabinet in 1849. Van Rosenthal werd gezien als iemand die Thorbe
cke mogelijk zou kunnen matigen – vandaar de titel van het boek. Daar
slaagde de aimabele maar weinig daadkrachtige notabele niet in. Hij
werd Minister van Justitie, maar strandde op een poging een wet op de
rechterlijke organisatie te voltooien. In 1852 trad hij af, waarna hij de
rest van zijn leven goeddeels doorbracht in privésferen, tot hij stierf in
1857.
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De vraag is waarom deze niet heel lange of opmerkelijke Haagse carrière een biografie rechtvaardigt. Eén levensfeit van Van Rosenthal is
echter markant. Hij schreef al in 1816 een juridische dissertatie waarin
hij zich krachtig uitsprak voor afschaffing van slavernij en slavenhandel. Hoewel hij daarin niet de enige of eerste was (een jaar later verscheen de utopische roman Aardenburg van Petronella Moens, die zich
al sinds de late achttiende eeuw tegen slavernij uitsprak), was het in
het vroeg-negentiende-eeuwse Nederland toch opmerkelijk. Voor zover
er belangstelling voor het onderwerp bestond, was de publieke opinie
overwegend tegen afschaffing. Het hielp de verspreiding van Van Rosenthals boodschap niet dat de dissertatie, zoals toen gebruikelijk, in
het Latijn verscheen. Pas in 1841 werd zijn boodschap enigszins opgepikt, waarna Van Rosenthal een rol speelde in de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Afschaffing der Slavernij.
Koene en classicus Dirk Kottke bewijzen de geschiedschrijving van
de Nederlandse antislavernijbeweging een dienst met hun vertaling
van Van Rosenthals dissertatie. Helaas doet Koene echter weinig moeite om de relevantie van het proefschrift voor deze geschiedschrijving te
duiden, noch om Van Rosenthals argumentatie te verklaren en contextualiseren. Was hij vernieuwend, of juist conventioneel? Dezelfde analytische zwakte kenmerkt de rest van het boek goeddeels. Koene reconstrueert zorgvuldig, en op vlot geschreven wijze, Van Rosenthals leven.
Hij had een adellijke vader uit Pruisen, die een schandaal veroorzaakte,
het gezin verliet en aan lager wal raakte. Van Rosenthal werd advocaat
en werd actief in het armbestuur, culturele genootschappen en de vrijmetselarij. In 1833 werd hij gekozen in de Arnhemse Stedelijke Raad,
en in 1841 door de Gelderse Staten in de Tweede Kamer, waar hij zich
gematigd liberaal opstelde. Zeven jaar later werd hij daar via rechtstreekse verkiezingen opnieuw in gekozen, waarna eerder vermelde ministerscarrière zich afspeelde. Koene verklaart Van Rosenthals keuzes
steeds vanuit verondersteld individuele karaktereigenschappen, die tegelijk nogal algemeen geformuleerd worden, zoals diens gevoel voor het
‘nut van het algemeen’ dat tegelijk door standsbesef getekend werd. Dit
waren in de betere kringen echter algemeen geldende normen, die de
auteur weinig als zodanig duidt. De vraag is, kortom, wat deze biografie
oplevert als maatschappijanalyse óf als karakterstudie.
Er zijn interessante vragen te stellen over Van Rosenthal. Zijn politieke stellingnames waren zo af en toe opvallend tegenstrijdig. Hij was
doorgaans gematigd en compromisbereid, maar soms sterk principieel. Hij schurkte in tal van zaken aan tegen de parlementaire liberaVOL. 19, NO. 2, 2022
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len, maar bekende zich niet als Thorbeckeaan. Koene hint soms op de
ideeënwereld die coherentie zou kunnen aanbrengen in de contradicties: Van Rosenthal was – in de woorden van de Arnhemsche Courant
– een ‘conservateur progressif’, een ‘Peelite’ (p. 95). Hij was, zoals de
achterflap stelt, iemand bij wie de toenmalige botsing tussen conservatisme en standenmaatschappij, en liberalisme en democratie, zich
binnen hart en hoofd afspeelde. Dit is overigens al wel eerder gesteld,
door Remieg Aerts, die Van Rosenthal in Thorbecke wil het (2018) iemand noemt ‘van de oude en nieuwe wereld’. Deze biografie was een
mooie gelegenheid geweest om de denkwereld van de grote groep nietThorbeckeaanse, gematigde liberalen eens uit te lichten, of de politieke
habitus van de Gelderse notabelen, waar Van Rosenthal een vertegenwoordiger van was. Koene laat het echter goeddeels na. Het blijft soms
bij een wat droge opsomming van de wetsvoorstellen die Van Rosenthal
lanceerde, zonder poging hierin een intellectuele rode draad te vinden.
Koene stelt dat zijn onderzoeksobject stapje voor stapje werkte en pragmatisch handelde – als een ‘negentiende-eeuwse Mark Rutte’ (p. 198).
Maar hoe graag een politicus als Rutte zichzelf ook zo wil neerzetten,
achter diens handelen schuilt toch altijd een ideeënwereld.
Het meest overtuigend is het hoofdstuk waarin Koene Van Rosenthal neerzet als een perfectionistische twijfelaar in de context van
de parlementaire politiek na 1848. De onzekere jurist miste de intellectuele arrogantie van een Thorbecke die nodig was om in deze omgeving een sterk minister te zijn. Onder grote deadlinedruk trachtte Van
Rosenthal de wet op de nieuwe rechterlijke organisatie aangenomen te
krijgen, terwijl de Tweede Kamer nog worstelde met haar wetgevende
instrumentarium maar tegelijk de minister genadeloos bekritiseerde.
Het hoofdstuk maakt, in aanvulling op Jouke Turpijns Mannen van ge
zag. De uitvinding van de Tweede Kamer 1848-1888 (2008), inzichtelijk hoe kabinet en volksvertegenwoordiging, ministers en Kamerleden
nog bezig waren de onderlinge rollen af te bakenen, waarbij individuen
makkelijk konden sneuvelen. ‘Ik meen dat zelfvertrouwen niet altijd de
waarborg is der deugdzaamheid van hetgeen men voorstaat’, verzuchtte
Van Rosenthal kort voor zijn aftreden (p. 149) – een mooi citaat dat tegelijk direct inzicht biedt in zijn karakter.
Verder blijft de analyse van de invloeden op en drijfveren van Van
Rosenthal tamelijk aan de oppervlakte. Natuurlijk kunnen primaire
bronnen hun beperkingen hebben, maar dan zijn vergelijkende en contextuele analyse altijd nog opties. Tegelijk schrijft Koene aan sommige personen, zoals Van Rosenthals vader, juist wel weer heel specifie-
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ke motivaties toe (p.15), die dan niet direct onderbouwd worden met
bronmateriaal. Al met al is de ietwat onfortuinlijke titel van het boek
wel gepast. Van Rosenthal blijft ‘de man die op Thorbecke moest passen’, maar wat hem motiveerde, hoe dat in zijn tijd paste en hoe dat ons
beeld van hem en zijn tijd zou moeten veranderen – dat blijft ietwat in
het ongewisse.
Adriejan van Veen, Radboud Universiteit Nijmegen
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Tijdens het schrijven van deze recensie in het voorjaar van 2022 hield
heel Europa zijn hart vast voor een serieuze energiecrisis als gevolg
van het dichtdraaien van de gaskraan door de belangrijkste leverancier,
Rusland. Een op welvaart ingestelde samenleving is zonder betrouwbare, massale en betaalbare aanlevering van energie immers niet mogelijk. Dat is nu zo en het was 400 jaar geleden niet anders. Alleen heette
die brandstof toen turf.
In zijn dissertatie vertelt maritiem archeoloog Wouter Waldus een
ook voor niet-ingewijden leesbaar verhaal over de turfvaart van NoordNederland naar Holland in de periode 1550-1700. Zonder die turf was
de economische groei van de Hollandse steden ondenkbaar geweest.
Grote energieverbruikers als steenbakkerijen, bierbrouwerijen, broodbakkerijen en tal van andere trafieken hadden zonder deze goedkope
energiebron niet kunnen bestaan. De tweede belangrijke energiebron,
voor de massale vloot van turfschepen, was windenergie. Dit boek laat
zien hoe de winning, de handel en het transport van turf plaatsvonden
en met wat voor soort schepen dit gebeurde. Ook de sociale positie en
het werk van de immens grote groep turfschippers komen uitgebreid
aan bod.
Maar de auteur presenteert met dit boek meer dan alleen een boeiend historisch verhaal. Hij introduceert ook een vernieuwende onderzoeksmethode, om de maritieme archeologie te bevrijden van het eenzijdige accent op scheepsbouwtechniek en scheepstypen. Hij noemt
deze methode ‘historische maritieme archeologie’. In de woorden van
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