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Abstract
Charles Liernur’s Pneumatic Sewage System and the Governing of Soils
This article interrogates the epistemological conditions of Charles Liernur’s 
pneumatic sewage system in order to shed light on the changing relation 
between soils and Dutch society in the nineteenth century. The f irst 
section discusses the relation between hygienism, soil and sewage. The 
second section unearths how Liernur’s design related to the agricultural 
chemistry of Justus Liebig. Through the epistemologies and the mediating 
technologies that are operationalized by hygienists and chemists, soils are 
made governable. The f inal section of this article discusses the struggle to 
commercialise the urban waste collected by Liernur’s system, highlighting 
the difference between governable and governed soils.

Keywords: pneumatic sewer; soil governance; agricultural chemistry; 
hygienism; historical epistemology

In 1866 presenteerde een Confederatieveteraan van de Amerikaanse 
Burgeroorlog genaamd Charles Liernur een eigenaardig ontwerp voor een 
rioleringssysteem aan het stadsbestuur van ’s-Gravenhage en de Nederland-
sche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.1 Het ontwerp behelst een 

1 Charles Liernur (1828-1893), geboren te Haarlem, was als bouwkundig ingenieur werkzaam 
in Nederland en de Verenigde Staten. Na betrokken te zijn geweest bij het ontginnen van de 
Anna Pauwlownapolder in Noord Holland, vertrok Liernur naar de VS op zoek naar werk. Hier 
raakte hij betrokken bij de Confederatiecampagne gedurende de Amerikaanse Burgeroorlog. 
Naar mate het duidelijker werd dat de Confederatie de oorlog dreigde te verliezen, en nadat 
Liernur zijn linkerbeen verloor in een ongeluk gedurende zijn ingeneursactiviteiten voor het 
Confederatieleger, besloot Liernur met zijn familie naar Europa te vluchten. Na zijn terugkeer 
in 1865 heeft hij zich toegelegd op het ontwikkelen van het pneumatische rioolsysteem. Voor 
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pneumatisch systeem dat de stront van stadsbewoners verzamelt zonder 
waterspoeling. Dagelijks wordt een mobiele luchtdrukpomp aangesloten 
op het ondergrondse leidingnetwerk waar de toiletten in huis op uitlopen, 
om de uitwerpselen uit de metalen buizen te zuigen. De verzamelde mest 
wordt vervolgens zo snel mogelijk de stad uitgereden om deze beschikbaar te 
maken voor de meststofhandel. Dit ontwerp diende ten minste drie doelen. 
Allereerst leverde het een antwoord op hygiënische zorgen omtrent stadsvuil, 
door te voorkomen dat uitwerpselen in de grond of de grachten verdwenen 
en stankoverlast voor alle gebruikers van het systeem zo veel mogelijk in te 
perken. Hiernaast genereerde het riool een potentiële inkomstenbron voor 
stadsbesturen. Verwijzend naar Groningen, waar het stadsbestuur winst 
boekte met het verkopen van stadsvuil aan boeren die veengebieden in de 
ommelanden ontgonnen, hield Liernur stadsbesturen elders in het land voor 
dat ook zij met zijn pneumatische riolering toegang konden krijgen tot deze 
meststofmarkt.2 Ten slotte klonk op de achtergrond van Liernurs ontwerp 
ook een natuurwetenschappelijke grondslag voor deze meststofhandel door. 
Verwijzend naar het werk van de Duitse landbouwchemicus Justus Liebig 
suggereerde Liernur dat deze stadsmesthandel niet slechts mogelijk, maar 
ook noodzakelijk was om bodemvruchtbaarheid te behouden.3

Via Liernurs riool komen een aantal onderliggende negentiende-eeuwse 
epistemologische en institutionele veranderingen en ontwikkelingen in 

een kritische discussie van Liernur’s carrière in de VS: Michael J. Douma, ‘A Dutch confederate: 
Charles Liernur defends slavery in America’, BMGN – Low Countries Historical Review 132, nr. 2 
(26 juni 2017): 27–50.
2 Bijv. L Barendregt, ‘Het Liernurstelsel en Leiden of het gemeentebestuur van Leiden als 
mesthandelaar,’ Leids Jaarboekje, nr. 80 (1988): 78–104.
3 Bijv. Charles T. Liernur, De rioolkwestie (’s Gravenhage: H.X. Susan Chz., 1867), 42.

Afb. 1 Schematische weergave van het Liernurstelsel, uit L. Barendregt, ‘Het Liernur-
stelsel en Leiden, of het gemeentebestuur van Leiden als mesthandelaar’, Het Leids 
Jaarboekje (1988): 86-87.
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de relatie tussen bodem en maatschappij samen aan de oppervlakte. De 
negentiende eeuw is in veel opzichten een tijd van technische en wetenschap-
pelijke vernieuwingen op bodemgebied binnen en buiten Nederland: van 
de eerste bodemkaarten, geproduceerd door J.F. Staring in 1857-1862, tot de 
opkomst van de landbouwchemie en de introductie en toenemend gebruik 
van verschillende kunstmestproducten. Liernur verbond de onderliggende 
visies op bodem die besloten liggen in deze ontwikkelingen middels zijn 
materiële interventie in het mestvraagstuk van de stad.

Dit artikel onderzoekt hoe Liernur’s riool licht werpt op de manier waarop 
de relatie tussen bodem en samenleving bestuurbaar wordt gemaakt. 
Zoals de genealogisch-f ilosof ische studies van bestuur van Foucault en 
Agamben beargumenteren, moeten bestuur en bestuurlijkheid in hun 
historische mogelijkheidsvoorwaarden benaderd worden.4 Het bestaan 
van bodembestuur wordt zodoende onderzocht als het product van ideeën, 
technieken en instituten. In navolging van deze denkvorm onderzoekt dit 
artikel een aantal negentiende-eeuwse ontwikkelingen in het bestuurbaar 
maken van bodem in drie stappen. In de eerste twee secties bespreekt het 
artikel het bodembegrip dat besloten ligt in enerzijds de saneringswensen 
van Nederlandse hygiënisten en anderzijds de landbouwchemie van Justus 
Liebig en de Nederlandse discussie omtrent bodemuitputting. Liernurs 
riool brengt deze bodembegrippen zowel fysiek als epistemologisch samen, 
en probeert de bodembestuursprojecten waar zij onderdeel van zijn te 
verwerkelijken. In de derde sectie probeert het artikel een aantal elementen 
in de voorgaande discussies verder te duiden, met behulp van een discussie 
van de mesthandel die uiteindelijk de implementatiedoorslag voor Liernurs 
riool gaf en tegelijkertijd een belangrijk knelpunt bleef.

Met een analyse van deze ontwikkelingen haakt dit artikel aan bij 
recente antropologische literatuur over bodemrelaties, waarin bodem 
niet wordt gezien als object maar als een ‘relationele materialiteit.’5 Deze 
literatuur benadert de aard en waarde van grond niet als een vaststaand 
feit, maar als iets dat ontstaat in de interactie met bodem.6 De bodem die 

4 Michel Foucault, On the government of the living. Lectures at the Collège de France, 1979-1980 
(London: Pan Macmillan, 2016); Giorgio Agamben, The kingdom and the glory: for a theological 
genealogy of economy and government, vertaald door Lorenzo Chiesa en Matteo Mandarini, 1e 
ed. (Stanford, California: Stanford University Press, 2011).
5 Manuel Tironi e.a., ‘Soil theories: relational, decolonial, inhuman’, in Thinking with soils. 
Material politics and social theory, red. Juan Francisco Salazar e.a. (London: Bloomsbury Academic, 
2020), 15–38; Anna Krzywoszynska en Greta Marchesi, ‘Toward a relational materiality of soils: 
introduction’, Environmental Humanities 12, nr. 1 (2020): 190–204.
6 Germain Meulemans, ‘Wormy collaborations in practices of soil construction’, Theory, 
Culture & Society 37, nr. 1 (1 januari 2020): 93–112; Kristina M. Lyons, Vital decomposition. Soil 
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door de geofaag gegeten wordt is niet de bodem van de bodemkundige, 
en de bodem van de stadstuinierder is niet de bodem van de archeoloog.7 
Waar in deze bodemantropologie echter weinig aandacht aan wordt besteed 
zijn de ideeën, technieken en instituten die ten grondslag liggen aan het 
neerzetten van bodem als bestuursobject. Dit is wellicht niet zo vreemd, 
gezien het feit dat de bovengenoemde literatuur zich focust op concrete 
interacties met grond terwijl bestuur een belangrijke mate van letterlijke 
en f iguurlijke afstandelijkheid tot het bestuursobject veronderstelt.8 In 
haar analyse van het bodembegrip dat een rol speelde in discussies omtrent 
riolering, hygiënisme en landbouwchemie levert dit artikel een reflectie 
op de specif iek gepositioneerde relatie tot bodem die ten grondslag ligt 
aan bodembestuur.

Vieze steden en natte bodems

Vanaf het moment dat het rioolconcept aan het publiek werd getoond 
in 1866 waren Liernurs ontwerp en opvattingen het onderwerp van een 
steeds terugkerende polemiek tussen enerzijds Liernur en zijn voornamelijk 
hygiënistische medestanders, en anderzijds de architecten en openbare 
bestuurders die twijfels hadden bij de technische en financiële haalbaarheid 
van zijn voorstel.9 De grootschalige opkomst van watercirculatie in de stad, 
begin twintigste eeuw, gaf uiteindelijk de nekslag aan het pneumatische 
riool.

Met het bevorderen van de circulatie van meststoffen paste Liernurs 
rioolontwerp in de bredere tijdsgeest van saneringsprojecten. Deze projecten 
pasten op hun beurt weer bij negentiende-eeuwse utopisch-planologische 
verbeeldingen van het verbeteren van circulatie in de stad, bijvoorbeeld op 
het gebied van verkeer en de waterhuishouding.10 Van de laatste decennia 

practitioners and life politics (Durham: Duke University Press, 2020); Maria Puig de la Bellacasa, 
‘Re-animating soils. Transforming human–soil affections through science, culture and com-
munity’, The Sociological Review 67, nr. 2 (2019): 391–407.
7 Geofagie betreft het eten van aarde. Zie bijv. Sera L. Young, Craving earth. Understanding 
pica – the urge to eat clay, starch, ice, and chalk (New York: Columbia University Press, 2011).
8 In de woorden van de politiek f ilosoof Gideon Baker: ‘the world is only governable from 
the outside and in accordance with a plan of salvation that f inds the world to enjoy a certain 
freedom, while also f inding it wanting.’ Gideon Baker, ‘Critique, use and world in Giorgio 
Agamben’s genealogy of government’, Global Society 33, nr. 1 (2 januari 2019): 16.
9 H. van Zon, ‘Openbare hygiëne’, in Techniek in Nederland. De wording van een moderne 
samenleving 1800-1890, dl 2 (Zutphen: Walburg Pers, 1993), 62–72.
10 Germain Meulemans, ‘Urban pedogeneses. The making of city soils from hard surfacing to 
the urban soil sciences’, Environmental Humanities 12, nr. 1 (1 mei 2020): 250–66; Myriam Daru, 



 University of Groningen (rijksunnld)

IP:  129.125.19.61

MEIJER 315

CHARLES LIERNURS PNEUMATISCHE RIOOL EN HET BESTUREN VAN BODEMS

van de negentiende eeuw tot het begin van de twintigste eeuw hebben 
toiletgebruikers in delen van Amsterdam, Den Haag, Dordrecht en Leiden 
hun ontlasting kunnen lozen middels verschillende variaties en gedeelten 
van Liernurs pneumatische rioolontwerp. Liernurs volledige ontwerp, dat 
bestond uit een meerdelig systeem om naast uitwerpselen ook waterafval 
en overig straatafval op te vangen en af te voeren, is nooit in haar totaliteit 
ingevoerd.

Vanaf haar presentatie aan het Nederlandse publiek in de jaren ’60 werd 
Liernurs rioolontwerp actief gesteund door de hygiënisten, de groep van 
voornamelijk artsen die zich vanaf het eind van de achttiende eeuw bekom-
merde over gezondheidskwesties en openbare interventies ter verbetering 
van leefomstandigheden en leefwijzen in de stad bepleitte. Een belangrijk 
element in de hygiënistische visie op ziekte en gezondheid was de rol van 
omgevingsfactoren. Volgens de miasmaleer, die halverwege de negentiende 
eeuw een comeback maakte, zijn kwade luchten die voorkomen in vochtige 
en vuile omgevingen verantwoordelijk voor epidemieën en andere gezond-
heidskwalen.11 In het gedachtegoed van de Nederlandse hygiënisten speelden 
bodems en hun uiteenlopende vochtigheidsgraad met name een belangrijke 
rol in het veroorzaken van ongezondheid, in navolging van de Duitse chemi-
cus en hygiënist Max von Pettenkofer. De negatieve miasmatische invloed 
van bodem werd met name in verband gebracht met de aanwezigheid van 
rottend organisch materiaal en bodemvocht. In deze context maakten 
hygiënisten zich zorgen over met stront en huisvuil verzadigde stadsbodems, 
maar ook over de bodemgesteldheid in het algemeen. Hygiënisten waren 
dan ook regelmatig pleitbezorgers voor de ontginning van drassige gronden.

Deze obsessie met bodems is duidelijk af te lezen aan de Sterfte-Atlassen 
van 1866 en 1874, uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst (NMBG).12 Om de connectie tussen bodem 
en gezondheid te expliciteren, maken deze atlassen gebruik van twee epis-
temologische technologieën: de bodemkaart en de sterftestatistiek. Zoals 
inmiddels de gewoontewijsheid is in de wetenschapshistorische literatuur 
over zowel statistiek en cartograf ie, is de geschiedenis van zowel de carto-
graf ie als statistiek intiem verbonden met institutionele ontwikkeling van 

‘Wens- en schrikbeelden van poep en poepverwijdering. Theorie en praktijk van de “Kwestie 
der Faecaliën” in de 19e eeuw’, Medische Antropologie, nr. 11 (1999): 19-37.
11 Eduard Simon Houwaart, De hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 
1840-1890 (Groningen: Historische Uitgeverij, 1991).
12 Auke van der Woud , Koninkrijk vol sloppen: achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw 
(Amsterdam: Uitgeverij Gert Bakker, 2010), 239–40.
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de staat.13 Deze verbinding uit zich in het ambtelijk apparaat dat benodigd is 
voor het verzamelen van censusinformatie, zoals de bureaus voor statistiek 
in de provinciën, en de hoeveelheid geld en tijd die nodig is voor het in kaart 
brengen van de nationale geologie en bodem(s). Met betrekking tot het laatste 
maken de Sterfte-Atlassen gebruik van de kaarten die de geoloog J.F. Staring 
in de jaren ’50 en ’60 in opdracht van het Ministerie van Oorlog produceerde. 
Naast dat overheidsinstellingen een rol speelden in het uitvoeren en mogelijk 
maken van statistisch en geografisch onderzoek, waren deze kennisvormen 
eveneens geïmpliceerd in het genereren van een ‘statelijk’ perspectief op 
de bevolking. In de context van de negentiende-eeuwse populatiestatistiek 
was dit een perspectief waarin de bevolking werd beschouwd in termen 
van populaties wier gezondheid en welzijn kon en moest worden beheerd 
ten behoeve van nationale belangen. Anders dan de relatie tussen patiënt 
en arts werkte dit populatiedenken met probabilistische causaliteiten die 
zich aan het blote oog onttrokken en die alleen middels statistiek zichtbaar 
gemaakt konden worden.14 Door het verbinden van bodemkaart en statistiek 
kreeg de hygiënist zicht op de (cor)relatie tussen gezondheid en omgeving 
en kon de negatieve invloed van vochtige bodems worden hardgemaakt.

Hiernaast moeten de atlassen nog in een ander licht worden gesteld. 
Zoals het inleidende woord van H.A. Frijlink voor de Atlas uit 1866 duidelijk 
maakt, waren de atlassen specif iek uitgegeven voor leken en bestuurders 
die gezondheidsstatistiek nog niet genoeg op waarde schatten. In deze 
context speelde de bodemkaart ook een retorische functie. Waar statistiek 
alleenstaand wellicht abstract blijft, maakt de koppeling met de kaart de 
invloed van omgeving op sterfte begrijpelijk voor ‘den burger zelven’. Het 
perspectief op de maatschappij dat wordt gegenereerd via de statistiek en 
de kaart verplaatst zich op deze wijze van de specialist naar een algemeen 
publiek. Vanuit dit opzicht is het dan ook saillant dat Starings bodemkaart 
uit 1860, niet te verwarren met zijn geologische kaarten uit de periode 
1857-1862, voor onderwijsdoeleinden is gemaakt.15

In de tweede helft van de negentiende eeuw, onder andere in de context van 
cholera-epidemieën in de grote steden, raakten leden van de hygiënistische 

13 Bijv. David Turnbull, ‘Cartography and science in early modern Europe. Mapping the 
construction of knowledge spaces’, Imago Mundi 48, nr. 1 (1996): 5–24; James C. Scott, Seeing like 
a state. How certain schemes to improve the human condition have failed (Yale University Press, 
1998).
14 Ian Hacking, The taming of chance (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
15 H. De Bakker, G. Ebbers, en C. Hamming, ‘Dr. W. C. H. Staring, een beknopte beschrijving 
van zijn aardkundige kaarten en van zijn woongebied’, Boor en Spade, Mededelingen van de 
Stichting voor Bodemkartering, 20 (1981): 39–61.
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beweging geobsedeerd door de hoeveelheid uitwerpselen die stadspopulaties 
produceerden. Het berekenen van de totale omvang dezer stedelijke stront-
productie was een populair onderwerp in vakbladen van de jaren ’50 en ’60, en 
gaf een indicatie van de hoeveelheid vuil die in de stadsbodems en grachten 
terechtkwam. Naar het lichtend voorbeeld van Engeland pleitten hygiënisten 
dan ook voor het implementeren van betere rioleringssystemen die de stank 
en gezondheidsrisico’s van stadsvuil konden minimaliseren.16 Vaak richtten 
Engelse hygiënisten zich tot de reinigende kracht van stromend water, dit 
komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren in de utopische verbeeldingen van 
de ideale moderne stad die circuleerden in de transnationale intellectuele 
ruimte die het hygiënistisch gedachtegoed besloeg.17

Liernurs riool maakte echter geen gebruik van watercirculatie maar pro-
beert uitwerpselen afzonderlijk en zonder toevoeging van water op te vangen. 
Zodoende bleef het volume af te voeren afval behapbaar en de meststof zo 
geconcentreerd mogelijk, hetgeen voor de voedingsstoffenmarkt van groot 
belang werd geacht. Ondanks het ontbrekend gebruik van water, zagen de 
specifieke hygiënistische verenigingen en autoriteiten betrokken bij de riool-
kwestie in de periode 1860-1880 Liernurs ontwerp als een belangrijke stap voor 
de gezondheid van de stadspopulatie.18 Dit is niet geheel vreemd, gezien het feit 
dat de hygiënistische connectie tussen vervuilde omgeving en ziekte centraal 
stond binnen Liernurs rioolontwerp. In elk element van zijn ontwerp voorkwam 
Liernur dat miasma kan ontstaan en ontsnappen: van het toilet dat voorzien is 
van een luchtafvoer naar het dak, tot metalen rioolbuizen die het lekken van 
excrementen in de stadsbodem moeten voorkomen, tot voorschriften om de 
stadsmest niet op maar in het land aan te brengen om ook daar uitwaseming 
van kwade luchten te voorkomen. Liernurs ontwerp was er geheel op gericht 
om afvalstoffen geïsoleerd op te vangen en af te voeren en komt daarmee 
zoveel mogelijk tegemoet aan hygiënistische dromen over omgevingsreiniging.

Landbouwchemie, Liebig, en bodemuitputting

De inleidende beschouwing van dit artikel gaf al aan dat bij Liernurs verbin-
ding tussen stadsreiniging en mesthandel nog een ander soort logica een rol 

16 Auke van der Woud suggereert dat de stadsgeur minder of geen overlast bezorgde voor de 
inwoners zelf, die de stadslucht niet storend maar wellicht zelfs aangenaam vonden ruiken, in 
Koninkrijk vol sloppen, 269–72.
17 Daru, ‘Wens- en schrikbeelden van poep en poepverwijdering’, 23–25.
18 Zon, ‘Een zeer onfrisse geschiedenis’, 62.
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speelde: de angst voor bodemuitputting, voortkomend uit het werk van de 
scheikundige Justus Liebig (1803-1873). Al verzandden de discussies omtrent 
het al dan niet bestaan van bodemuitputting vaak in technische disputen 
over bodemonderzoekmethodologie, het basisidee is makkelijk te begrijpen. 
Moderne landbouw, aldus Liebig, is een systeem van roofbouw omdat ze 
voedingsstoffen opneemt uit de bodem zonder deze terug te brengen naar 
het land. Indien dit proces zich gedurende een lange tijd voortzet zal de 
bodem niet langer in staat zijn plantenleven te voeden.

Ter promotie en ondersteuning van zijn rioolontwerp verwees Liernur 
naar het werk van Liebig en zijn Nederlandse vertolkers zoals Jacob van 
Bemmelen.19 Als respons op een criticus die het landbouwbelang van 
zijn pneumatische rioolsysteem niet leek in te zien, wijst Liernur bijvoor-
beeld op de onhoudbare omgang met de akkers: ‘men geeft hun geene 
minerale bestanddeelen terug, in de dwaze veronderstelling, dat de aarde 
een onuitputtelijken voorraad daarvan heeft.’20 Daarnaast speelde deze 
bodemuitputtingsthematiek een prominente rol in het bredere discours 
omtrent riolering in de tweede helft van de negentiende eeuw. Zo schrijft 
in 1871 de bouwkundige J.A.C. Eschauzier in zijn overzichtswerk over het 
rioleringsvraagstuk:

Al onze voedingsmiddelen toch worden aan het land ontleend, dat 
dientengevolge uitgeput raakt, en dus, zal het steeds voort kunnen gaan 
met ons te voeden, weder van de daartoe noodige bestanddeelen voorzien 
moet worden. Geen stoffen nu zijn beter in staat dit te doen, dan onze 
excrementen, die alle elementen in zich bevatten, welke de akker behoeft 
om nieuwe vruchten voort te brengen.21

Eveneens citeert de Groningse arts Ali Cohen al een decennium eerder in 
de Economist instemmend de commentaren van Liebig en zijn Britse adept 
Johnston over het vitale land(bouw)belang van rioleringsinnovatie:

Wanneer men het niet wenschelijk acht, dat her evenwigt tusschen de 
bevolking en den voorraad van voedingsmiddelen worde hersteld door 

19 Liernur, De rioolkwestie, 42.
20 Charles T. Liernur, ‘De rioolkwestie volgens Kap. Liernur’, Landbouw-Courant, 29 februari 
1868, sec. Bijblad, 62, Delpher.
21 J.A.C. Eschauzier, Riolen. Verzameling, afvoer en gebruik der faecaliën. Hun geschiedenis, 
constructie en hygiënische eischen. Uitsluitend beschouwd in verband tot den Nederlandschen 
bodem, als handleiding voor allen, die ze willen zamenstellen of beoordeelen. (Arnhem: Is. An. 
Nijhoff en Zoon, 1871), 94.
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middel van menschenlevens kostende oorlogen en omwentelingen, of 
wel door vernielende onheilen, besmettelijke ziekten of hongersnood, of 
eindelijk door de landverhuizing in het groot, dan moet men bedenken, 
dat de tijd is gekomen, om een juist inzigt te verkrijgen in hetgeen 
bijdraagt tot de instandhouding en vermeerdering der bevolking.22

In de historiograf ische literatuur omtrent landbouwwetenschap wordt de 
Duitse chemicus Justus Liebig gezien als een belangrijk f iguur in het verwe-
tenschappelijken van landbouw en het leggen van de wetenschappelijke basis 
voor het ontwikkelen van kunstmest. Zijn geschriften over landbouwchemie 
circuleerden in wetenschappelijke kringen en landbouwgenootschappen in 
West-Europa en Noord-Amerika, dankzij de invloed van zijn diaspora aan 
leerlingen en oud-medewerkers.23 Met name in het Verenigd Koninkrijk, 
waar hij op uitnodiging in 1840 publiceerde en lezingen gaf over landbouw-
chemie, was Liebig een autoriteit. Zoals ook zijn recente biograaf Brock 
beaamt, ligt het belang van Liebigs landbouwchemie niet zozeer in haar 
originaliteit maar haar invloedrijkheid.24 Veel van zijn ideeën en suggesties 
waren al door andere auteurs geopperd, maar met meer nuance en minder 
bravoure. Liebig was een veelgelezen auteur, deels vanwege het feit dat hij 
een ondernemende scheikundige was in een tijd waarin landbouwchemie 
een steeds bredere belangstelling ontving, en deels vanwege zijn innovatieve 
onderwijsmethodiek waarmee hij grotere groepen leerlingen praktisch 
onderwijs gaf in zijn laboratorium.25

Liebigs landbouwchemie was onderdeel van een langere wetenschappe-
lijke discussie in West-Europa naar de oorsprong en aard van plantenvoeding 
in de zeventiende en achttiende eeuw.26 Specif iek zette Liebig zich af tegen 
de zogenaamde humustheorie die aan het begin van de negentiende eeuw 
aangehangen werd door de gerenommeerde Duitse landbouwkundige 
Albert Thaer maar ook als boerenwijsheid wijdverbreid was. Deze theorie 
stelde dat humus, de opperste bodemlaag bestaande uit verterend organisch 

22 Liebig, geciteerd in L. Ali Cohen, ‘Algemeene gezondheid en landbouw. Het verzamelen 
en afvoeren van faecale stoffen en ander vuil in de steden, bepaaldelijk van ons vaderland’, De 
Economist Bijblad (1861): 6.
23 Benjamin R. Cohen, Notes from the ground. Science, soil, and society in the American country-
side (New Haven: Yale University Press, 2009); William H. Brock, Justus von Liebig. The chemical 
gatekeeper (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).
24 Brock, Justus von Liebig, 156–61, 165.
25 Ibidem; Greta Marchesi, ‘Justus von Liebig makes the world. Soil properties and social 
change in the nineteenth century’, Environmental Humanities 12, nr. 1 (2020): 205–26.
26 Peter M. Jones en Peter Jones, Agricultural enlightenment. Knowledge, technology, and nature, 
1750-1840 (Oxford: Oxford University Press, 2016).
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materiaal, een essentiële voedselbron is voor planten. Liebig zette deze 
theorie schertsend weg als een onwetenschappelijk geloof in vitalisme, om 
hiermee zijn eigen mineraaltheorie te contrasteren. Op basis van chemische 
analyses van verbrande plantenresten beargumenteerde Liebig dat planten 
gevoed worden door niet-organische stoffen en mineralen. Een aantal 
thema’s die in zijn landbouwchemie een prominente rol spelen zijn: de 
these dat scheikundige analyses van planten en grond essentieel zijn voor 
het rationaliseren van landbouw; het idee dat planten zich voeden met 
specifieke bodemmineralen; en de zogenaamde minimumwet die stipuleert 
dat de minst aanwezige nutriënt de bodemproductiviteit bepaalt. Liebigs 
landbouwchemie moet verder begrepen worden vanuit zijn overkoepelende 
visie op stofwisseling. Meer dan in de specif ieke aard van plantenvoeding 
was Liebig geïnteresseerd in de kringloop en transformatie van chemische 
stoffen. Landbouw, voeding, weefselopbouw, verrotting en besmetting; voor 
Liebig moeten deze zaken uiteindelijk in hun verbondenheid worden begre-
pen, middels de methodiek van scheikunde, als kwesties van stofwisseling.27

De arrogantie en stelligheid waarmee Liebig zijn mineraaltheorie aan de 
man bracht leidde tot ophef, waaronder een conflict met de Nederlandse 
aanhanger van de humustheorie Jan Mulder, temeer omdat Liebigs visie 
ook tegen de gewoontewijsheid van boeren zelf inging.28 Praktische er-
varing leerde dat bodemvruchtbaarheid kon worden bevorderd door een 
combinatie van ploegen en organische bemesting. Waar eerdere Britse 
landbouwscheikundigen als Humphrey Davy (1778-1829) aanbevelingen 
deden die uitgingen van dergelijke ervaringen uit de boerenpraktijk, 
verwierp Liebig deze ‘praktische ervaring’ expliciet in zoverre deze niet 
overeenkwam met zijn theoretische visie. Liebig bagatelliseerde het belang 
van organische meststoffen en beschreef daarentegen het gebruik van 
‘minerale bemesting’ als een cruciale landbouwinnovatie. Zelf bracht Liebig 
ook, overigens zonder succes, kunstmestproducten op de Engelse markt met 
behulp van de ondernemersfamilie Musprat, wiens telg onder zijn toezicht 
in Giessen studeerde.

In de loop van de jaren ’50 en ’60 stapte Liebig af van het promoten van 
vormen van minerale kunstmest. In toenemende mate wendde hij zijn 
onderliggende reductionistische visie op bodem als een verzameling van 
minerale voedingsstoffen aan om een andersoortige analyse te maken van 

27 Erland Marald, ‘Everything circulates. Agricultural chemistry and recycling theories in the 
second half of the nineteenth century’, Environment and History 8, nr. 1 (2002): 65–84.
28 H. A. M. Snelders, ‘James F. W. Johnston’s inf luence on agricultural chemistry in the 
Netherlands’, Annals of Science 38, nr. 5 (1981): 571–84.
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landbouwproductiviteit. In zijn succesvolle zevende editie van Agricultural 
Chemistry in 1862, bijvoorbeeld, waarschuwde Liebig voor de gevaren van 
Raubbau: het beroven van de bodemvruchtbaarheid door het doorbreken 
van de nutriëntenkringloop. Met name de Britse landbouw en landbouw-
wetenschap kregen het te verduren. Volgens Liebig liep het land voorop in 
de bodemroof die gepaard ging met productieverhoging en een afwezigheid 
van stadsmesthandel.29 Dat de gevolgen van deze roof voorlopig verscholen 
bleven, hadden de Engelsen te danken aan de import van meststoffen zoals 
beenderen uit continentaal Europa en Guano uit Zuid-Amerika.30 Uitein-
delijk lag de enige echte oplossing voor bodemuitputting, aldus Liebig, in 
rioolsystemen die stadsmest opvangen en terugbrengen naar het land om 
zo de kringloop te herstellen.31 Met deze suggestie leek Liebig zijn eerdere 
animositeit richting de humustheorie te hebben afgezwakt. Het belang 
van organische bemesting voor bodemvruchtbaarheid stond immers ook 
centraal in het werk van auteurs zoals Albert Thaer. Toch bleef Liebig bij 
zijn mineraaltheorie: de mest van mens en dier is belangrijk omdat zij de 
voedingsstoffen bevat die planten aan de grond hebben onttrokken, en niet 
omdat zij van organische aard is.

Het succes van Liebigs zevende editie is deels te verklaren door het feit dat 
zijn landbouwkritiek aansloot bij heersende zorgen omtrent bodemuitput-
ting, met name in koloniale context. In de VS, bijvoorbeeld, werd al vanaf het 
begin van de negentiende eeuw een vurig publiek debat gevoerd onder boeren 
en bestuurders.32 Hierbij promootte een vocale minderheid duurzame, 
plaatsgebonden en arbeidsintensieve landbouwpraktijken in een context 
waarin veel boeren zich langzaam in een westwaartse migratiebeweging over 
het land bewogen in respons op een vermindering van bodemvruchtbaarheid 
in staten als Virginia.33 Ook in een Nederlandse koloniale context, met name 
op Java, maakte men zich zorgen over bodemuitputting, voornamelijk door 
koloniale landbouw. Men vindt al verwijzingen naar het gebruik van de term 

29 De dreiging die uitgaat van bodemuitputting is overigens niet geheel nieuw. Voor een 
indicatie van haar gevolgen verwijst Liebig naar Italië, waar, zo stelt hij, de ten tijde van het 
Romeinse Rijk vruchtbare bodems uiteindelijk ten onder zijn gegaan aan roofbouw.
30 Liebig’s maatschappijkritische houding heeft ook invloed op Marx en zijn volgers. John 
Bellamy Foster, Marx’s ecology. Materialism and nature (New York: NYU Press, 2000).
31 Hiermee is Liebig een belangrijke naam in Paul Warde’s begripsgeschiedenis van ‘duurzaam-
heid’. Paul Warde, The invention of sustainability. Nature and destiny, c.1500–1870 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2018), 300–302, 330–32.
32 Mark R. Finlay, ‘The rehabilitation of an agricultural chemist. Justus Von Liebig and the 
seventh edition’, Ambix 38, nr. 3 (1991): 155–67.
33 Steven Stoll, Larding the lean earth. Soil and society in nineteenth-century America (New 
York: Farrar, Straus and Giroux, 2003).
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in het eind van de achttiende eeuw, toch wordt er beduidend meer over 
geschreven in navolging van Liebigs publicatie in 1862.34 Hoewel het bestaan 
van bodemuitputting in koloniale context in deze latere publicaties amper 
wordt betwist gebruikte men niet overal expliciet de Liebigse terminologie 
van nutriëntenkringloop aan om haar te verklaren. Zo betreft het ‘grote 
gevaar dat sluipend nadert’ waar theeplantagehouder K.F. Holle over schrijft 
in 1865 met name bodemerosie. Tevens betwijfelt een recensent van Over de 
Natuurlijke Gesteldheid van Java de Liebigse verklaring van bodemuitputting 
die wordt aangehaald door de schrijver, de Duitse staatshuishoudkundige 
Junghuhn, zonder het bestaan van bodemuitputting zelf te betwisten.

Waarschuwingen over bodemuitputting en roofbouw werden ook in een 
binnenlandse context geuit, in tijdschriften als De Vriend van de Landman, 
Volksvlijt en specialistischere publicaties als het Tijdschrift voor Staathuis-
houdkunde en Statistiek. Een prominente vertolker van het Liebigse angst-
beeld was de scheikundige Jacob Maarten van Bemmelen, die bijvoorbeeld in 
1865 in sceptische lezers van de Volksvlijt op het hart drukte dat empirische 
observaties over de positieve invloed van bebouwing op bodemvruchtbaar-
heid de onderliggende scheikundige logica van bodemuitputting niet kunnen 
weerleggen: ‘Men kan hier spreken, even als in de staathuishoudkunde, van 
hetgeen men ziet en van hetgeen men niet ziet.’35 Tegelijkertijd benadrukte 
Van Bemmelen dat de schaal van bodemuitputting per boerenbedrijf sterk 
kan verschillen. Om de problematiek aan te pakken en in kaart te brengen 
pleitte hij voor meer wetenschappelijke scholing onder boeren, zodat deze de 
waarde van het in stand houden van de nutriëntencyclus op waarde kunnen 
schatten, en het nauwgezet bijhouden van boekhouding van in- en uitvoer 
op het boerenbedrijf. Dit zijn twee thema’s die ook in Liebigs geschriften 
over bodemuitputting uitgebreid voorkomen: het was volgens hem geen 
wonder dat de boeren die geen accurate boekhouding van oogst en bemesting 
bijhielden sceptisch tegenover het idee van roofbouw stonden.36

Kritiek op Liebigs roofbouwconcept kwam overigens met name uit een 
andere hoek in Nederland. In zijn Scheikunde der Bouwbare Aarde uit 1860, 
leverde Jan Mulder bijvoorbeeld uitgebreid methodologische kritiek op 

34 M. Leidelmeijer, Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-
suikerindustrie in de negentiende eeuw (Proefschrift, Technische Universiteit Eindhoven, 1997), 
21, 74, 77, https://doi.org/10.6100/IR496547.
35 J.M. Van Bemmelen, ‘Roofbouw in Nederland’, De Volksvlijt. Tijdschrift voor Nijverheid, 
Landbouw, Handel en Scheepvaart, 1865, 23.
36 Voor een discussie in Amerikaanse context: Emily Pawley, ‘Accounting with the f ields: 
chemistry and value in nutriment in American agricultural improvement, 1835–1860’, Science 
as Culture 19, nr. 4 (2010): 461–82.
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het bodemonderzoek dat het bestaan van bodemuitputting probeerde 
aan te tonen. Zo twijfelde hij aan de representativiteit van scheikundige 
analyses op basis van slechts enkele bodemmonsters voor de gehele bodem 
van een boerenbedrijf, en aan de mogelijkheid om in de setting van het 
laboratorium processen in de buitenwereld natuurgetrouw na te bootsen. 
Liebig viel volgens zijn oude rivaal Mulder weer in zijn typische valkuil: 
het onderwaarderen van praktische ervaring van de boerenpraktijk en 
het overwaarderen van zijn eigen theoretische visie. Ook vanuit de Neder-
landsche Maatschappij ter Bevordering der Nijverheid werd er getwijfeld 
aan het bestaan van roofbouw. Een rapport op basis van de ervaringen van 
haar leden suggereerde dat bodemvruchtbaarheidsafname eerder werd 
gegenereerd door gebrekkige cultivatietechnieken, en waar voedingsstoffen 
toch in het gedrang kwam dit makkelijk te compenseren was met (kunst)
mest. Wel citeert het rapport uitgebreid de inzending van een ‘berigtgever 
uit Barneveld’ die de aandacht verlegde van de boerenpraktijk naar de stad:

Ik beschouw eerder het verlies dat de bouwgronden ondergaan, als eene 
reusachtige circulatie van voedselstoffen, waarvan slechts een klein deel 
verloren gaat. Het is dat deel der fecale stoffen dat verloren gaat, doch 
waarvan nog weder een deel terugkomt door visch en guano.37

Van bestuurbare naar bestuurde bodems

Middels het hygiënistische perspectief op maatschappij en gezondheid, 
zoals besloten in de Sterfte-Atlassen, en in de geïsoleerde ruimte van 
Liebigs laboratorium werd grond bestuurbaar. Zowel de hygiënistische 
geschriften als het werk van Liebig en zijn collega’s creëerden een speci-
f iek gepositioneerde relatie met bodems, waarin bodems konden worden 
neergezet als probleem. In het werk van de hygiënisten werden bodems 
en hun samenstelling middels statistiek en bodemkaart neergezet als ge-
zondheidsprobleem. In Liebigs laboratorium werden bodems gereduceerd 
tot een beperkte verzameling van plantenvoedingsstoffen, en zodoende 
neergezet als duurzaamheidsvraagstuk.

Beide kennisvormen dragen op eigen manier de signatuur van wat de 
Belgische wetenschapsf ilosofe Isabelle Stengers ‘moderne’ wetenschap 

37 ‘Over de uitputting der gronden. Rapport van directeuren der Nederlandsche Maatschappij 
ter Bevordering van Nijverheid’, Tijdschrift Uitgegeven Door de Nederlandsche Maatschappij Ter 
Bevordering van Nijverheid 7, nr. 3 (1866): 335.
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noemt. Modern, in deze context, verwijst niet naar een historisch tijdvak. 
Noch moet men de term begrijpen als een aanduiding dat de wetenschap-
pelijke praktijk in kwestie ‘eigentijds’ is.38 ‘Moderne’ wetenschap moeten 
we begrijpen als een uitvinding van een epistemologische machtsgreep, 
waarmee ‘moderne’ kennisproducenten zich in een verheven positie plaatsen 
vanwaar ze andere kennisvormen kunnen diskwalif iceren.39

Deze positie is zowel fysiek als metafysisch. Liebigs laboratorium, 
bijvoorbeeld, was zowel een concrete plek, gesponsord door de Hessense 
schatkist en gevuld met instrumenten zoals het door Liebig uitgevonden 
kaliapparaat, als een metafysisch construct waar de onderliggende en 
chemische werkelijkheid kan worden geïsoleerd en blootgelegd. Deze 
metafysica van de moderne wetenschap verschaft de kennis die wordt 
gegenereerd in het laboratorium meteen een universele toepasbaarheid in 
de modderige werkelijkheid buiten het laboratorium. Zodoende hoeft er 
geen rekening meer te worden gehouden met ervaringen uit de praktijk en 
kennis van rivaliserende disciplines, waar die met Liebigs ‘perspectief van 
nergens’ in conflict lijken te zijn.40

Tegelijkertijd konden Liebigianen en hygiënisten die een dergelijke positie 
innamen niet ontsnappen aan het gegeven dat niet iedereen hun visie deelde 
en accepteerde. In dit licht is het niet verbazend dat Liebigse discussies over 
roofbouw werden gekoppeld aan boekhoudkunde in het boerenbedrijf – 
tevens een grotendeels negentiende-eeuwse ontwikkeling, die overigens deels 
haar oorsprong vindt in Liebigs voorganger Thaer.41 Immers, de boekhouding 
genereert een soortgelijke positie als de statistiek en het laboratorium: een 
waarin de economie van het boerenbedrijf gecontroleerd en bestuurd kan 
worden. Grond, indien opgenomen in deze boekhouding, wordt een integraal 
onderdeel van de economie van het boerenbedrijf, zeker als men scheikundige 
waarden van landbouwproducten en meststoffen als uitgangsbasis neemt.42 
Eveneens gebruikten de hygiënisten hun medische cartografie niet alleen 

38 Zie ook: Bruno Latour, We have never been modern (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1993).
39 Isabelle Stengers, Cosmopolitics, dl. 1 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010); 
Isabelle Stengers, The invention of modern science (Minneapolis: University of Minnesota Press, 
2000).
40 Steven Shapin, ‘Placing the view from nowhere: historical and sociological problems in the 
location of science’, Transactions of the Institute of British Geographers 23, nr. 1 (1998): 5–12.
41 J.A. Kuperus, ‘Boekhoudingen op Nederlandse Landbouwbedrijven vóór 1900’, in Ceres en 
Clio: Zeven Variaties op het Thema Landbouwgeschiedenis: Geschreven ter Gelegenheid van het 
Vijfentwintigjarig Bestaan van de Studiekring voor de Geschiedenis van de Landbouw, red.J.F. 
Niermeijer (Wageningen: Veenman & Zonen, 1964), 79–112.
42 Pawley, ‘Accounting with the f ields’.
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voor interne discussies, maar zetten ze deze ook in om het belang van om-
gevingsinterventies en onderzoek ten behoeve van de openbare gezondheid 
te benadrukken voor een extern publiek. Om bodems bestuurbaar te maken 
was het belangrijk dat ook burgers, boeren, en bestuurders zelf het perspectief 
van de hygiënist en landbouwchemicus innamen.

Het feit dat bestuurbare bodems niet gelijk stonden aan bestuurde 
bodems wordt ook duidelijk uit de mesthandel die Liernurs rioolstelsel 
met grote moeite probeerde aan te slingeren. Om f iscaal conservatieve 
stadsbesturen een economisch argument te geven om reinigingsoperaties op 
te zetten, verbonden hygiënistische pleitbezorgers hun argumenten voor de 
noodzaak van riolering aan landbouwkundige discussies omtrent de handel 
in meststoffen. Liernur speelde hier tevens op in door stadsbesturen voor 
te houden dat ze middels de meststofmarkt niet alleen de installatie- en 
exploitatiekosten van zijn riool konden terugverdienen, maar daar nog eens 
bovenop een aanzienlijke winst zouden boeken.

Een combinatie van intensivering en extensivering die de negentiende-
eeuwse landbouw doormaakte in het kader van bevolkingsgroei en buiten-
landse vraag naar Nederlandse vlees- en tuinbouwproductie leidden tot een 
toegenomen vraag naar mest. Aan deze mestvraag werd op verschillende 
wijzen tegemoetgekomen. Naast een toename van mestproductie voor 
gebruik binnen het eigen bedrijf, groeide de handel in verscheidene kunst-
mestvormen voortkomend uit landbouwchemie van uiteenlopende kwaliteit, 
de internationale handel naar het stikstofrijke Guano, en stadsmest of 
‘poortaarde’, bestaande uit een combinatie van straatvuil, huishoudvuil en 
uitwerpselen. Om de boer enige duiding te geven in al deze bemestingsopties, 
publiceerden landbouwkundige bladen met enige regelmaat de prijzen en 
bemestingswaarden van verschillende meststoffen. In de context van dit 
‘mestvraagstuk’, en de relatief hoge prijs voor Guano en kunstmeststoffen, 
was de visie dat middels stadsmest boeren van goedkopere, voedzamere en 
bovendien betrouwbaardere meststoffen voorzien kunnen worden breed 
gedeeld binnen landbouwkundigen en hygiënisten vanaf de jaren ‘40.43

De vraag naar meststoffen niettegenstaande was de afzet van de met Lier-
nurs systeem verzamelde stront geen vlekkeloos proces. De winstprospecten 
die hij de stadsbesturen voorschotelde werden niet waargemaakt – sterker 
nog, het bleek over de grote linie überhaupt moeilijk om de hoeveelheid 
verzamelde mest te verkopen. Uiteindelijk ging men in Amsterdam op grote 

43 H. van Zon, Een zeer onfrisse geschiedenis. Studies over niet-industriële verontreiniging in 
Nederland, 1850-1920 (Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, 1986), 168–71.
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schaal over op het dumpen van niet-verkochte meststof: eerst op vuilnisbelt 
en later in het oppervlaktewater.44 Dit had een aantal onderliggende oorza-
ken, waaronder het gegeven dat de voedingswaarde van de mestproductie 
in Amsterdam en Leiden, waar men met name in armere wijken over was 
gegaan op het pneumatische riool, teleurstelde.45 Tegen de wens van Liernur 
in gebruikten inwoners zijn systeem bovendien ook om afvalwater weg te 
spoelen, hetgeen de nutriëntenconcentratie aanzienlijk verminderde.46 An-
derzijds legde het teleurstellen van Liernurs meststofhandel eveneens bloot 
hoe zeer de retoriek omtrent de landbouwwaarde van stadsmest uiteindelijk 
overtrokken was.47 De evidente waarde van stadsmest in het discours van 
Liebig en hygiënisten leek meer te berusten op theorie dan praktijk.

Liernurs reactie hierop was tweevoudig. Enerzijds hield hij stadsbesturen 
en tegenstanders voor dat boeren simpelweg moesten wennen aan het idee 
van stadsmest – het landbouwkundig nut van mensenpoep was immers 
misschien niet voor iedereen overduidelijk. Hij stelde het stadsbestuur 
in Amsterdam dan ook tevergeefs voor om zelf ontginningsprojecten in 
nabijgelegen braakland te beginnen om sceptische boeren over de streep te 
trekken.48 Anderzijds, in reactie op het watergebruik van toiletbezoekers, 
kwam Liernur op de proppen met voorstellen voor het neerzetten van 
een poudragefabriek, waar stadsmest omgevormd kon worden tot een 
droge meststof in poedervorm. Alleen in Dordrecht, de laatste stad waar 
Liernurs systeem is ingevoerd, is men overgegaan op het neerzetten van zo’n 
poudragefabriek. Hier is men uiteindelijk dan toch nog tot een f inancieel 
gunstige exploitatie van het pneumatische rioolsysteem gekomen.

Conclusie

Met zijn pneumatische riool was Charles Liernur kortstondig een sterspeler 
in het publieke debat over riolering in Nederland en ook daarbuiten. Al 
is de consensus onder techniekhistorici dat zijn spectaculaire ontwerp 
uiteindelijk nagenoeg geen blijvende erfenis heeft achtergelaten, heeft zijn 
materiele interventie in het stadsvuilvraagstuk toch zeker een bijdrage 
geleverd aan het constitueren van stadsbodems als een object dat wordt 

44 Zon, ‘Een zeer onfrisse geschiedenis’, 67.
45 Barendregt, ‘Het Liernurstelsel en Leiden’, 96.
46 Woud, Koninkrijk vol sloppen, 324–32.
47 Zon, Een zeer onfrisse geschiedenis, 171.
48 Zon, ‘Openbare hygiëne’, 67.
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beheerd door gespecialiseerde instellingen en experts. Middels het riool 
en andere vormen van stadsreiniging komen stadsvuil en ook stadsbodems 
steeds meer op de achtergrond van het leven van de stadsbewoner te liggen in 
de loop van de negentiende en twintigste eeuw – een beweging die vandaag 
de dag deels haar ommekeer maakt middels inspanningen om steden en 
tuinen te ontdoen van tegels en klinkers ten behoeve van klimaatadaptatie.

Tegelijkertijd is Liernurs riool interessant omdat het verbindingen aan-
ging met een aantal epistemologische projecten die, ieder op hun manier, 
onderdeel waren van het bestuurbaar maken van bodems. Dit artikel is 
met name ingegaan op twee van deze projecten. Enerzijds betreft dit het 
hygiënische perspectief dat bodems neerzette als deelverantwoordelijke 
van de gezondheidsproblematiek van de Nederlandse bevolking. Anderzijds 
gaat dit om het landbouwchemische perspectief, zoals vertolkt door Justus 
Liebig, dat bodemvruchtbaarheid beschouwde als een gelimiteerd goed dat 
constant aangevuld moest worden met voedingsstoffen. Deze perspectieven 
werden gegenereerd door een specif iek gepositioneerde bodemrelatie, 
middels de techniek van het laboratorium, de bevolkingsstatistiek en de 
bodemkaart. Vanuit deze positie kon bodem in haar ‘ware aard’ worden 
beschouwd, en konden de problemen waar zij deel van uitmaakte worden 
gearticuleerd en opgelost. Zodoende werden bodems bestuurbaar gemaakt.

Bestuurbare bodems zijn echter nog geen bestuurde bodems. Hygiënisten 
ondervonden weinig praktische steun bij het in uitvoering brengen van 
hun plannen ten behoeve van de publieke gezondheid, eveneens bestond 
er genoeg scepsis onder boeren over het belang en de waarheid van Liebigs 
landbouwchemie. De epistemologische autoriteit die beide kennisvormen 
zich aanmaten viel (nog) niet samen met de politiek-juridische autoriteit van 
de staat. Precies hierin gaat daarom de historiografische aantrekkingskracht 
van Liernurs riool schuilt: het desondanks verwerkelijken van uiteenlopende 
bodembestuursdromen in één eigenzinnig systeem.
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