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BOEKBESPREKINGEN 

Mineke Bosch, Het geslacht van de wetcnscluip: 
Vrouwen en hoger onderwijs in Nederland 1878-194S 
(Amsterdam: SU.^, 1994) 597 pp., ill., fl. 65,00, 
ISBN 90-6222-257-9. 

Met deze volumineuze handelseditie van haar dis
sertatie heeft Mineke Bosch de kennis over de par
ticipatie van vrouwen in het Nederlandse hoger 
onderwijs naar een hoger plan getild. Het boek be
vat een schat aan wetenswaardigheden, geeft een 
eigenzinnige interpretatie van bekende bronnen en 
is bovenal aantrekkelijk geschreven. Ook de opzet 
is helder: na een standpuntbepaling in het hete
rogene veld van de vrouwengeschiedenis worden 
drie onderscheiden fasen behandeld. Het jaar 1898 
(waarin de Nationale Tentoonstelling van Vrou
wenarbeid plaats vond) en het jaar 1918 functio
neren daarbij als scharnierpunt. Biografische 
schetsen van de gynaecologe Catharine van 
Tussenbroek (1852-1925), de juriste Clara Wich-
mann (1885-1922) en de biologe lohanna Wester-
dijk (1883-1961) illustreren en complementeren de 
drie onderscheiden periodes. 

Toch is Bosch' aanpak verrassender dan op het 
eerste oog lijkt. Het onderzoek startte als een stu
die naar 'de arbeidsmarkt van vrouwelijke acade
mici in historisch perspectief^. Al ras raakte zij 
overtuigd van de onjuistheid van het heersende 
beeld, dat ons wil doen geloven dat vrouwen in de 
loop van de twintigste eeuw almaar een grotere rol 
gingen spelen in het academisch leven. 'De vrou
wen gaan een betere toekomst tegemoet', zo be
sloot Aletta Jacobs, Nederlands eer,ste vrouwelijke 
studente en arts, haar autobiografische Herinne
ringen (1924). Marie C. van der Kolf deelde die 
inschatting van de geschiedenis en deze optimisti
sche kijk op de toekomst in Zeventig jaar vrouwen
studie (1948), verschenen in het kader van het der
tigjarige bestaan van de Vereeniging van Vrouwen 
met Academische Opleiding (\'\'AO). Bosch' boek 
vormt in zekere zin een herschrijving van Kolfs 
Zeventig jaar vrouwenstudie. Het is geen toeval dat 
beide boeken dezelfde periode bestrijken. Maar 
Bosch laat zien dat van een glorieuze opmars van 
vrouwen in het Nederlandse hoger onderwijs geen 
sprake is, omdat vrouwen opliepen (en -lopen) 
tegen tie barrières opgeworpen door een 'manne
lijke' wetenschap. 

Hoe komt Bosch tot haar afwijkend oordeel? 
Allereerst door te tonen dat de cijfers die Van der 
Kolf presenteerde, lang zo hard niet waren als ze 
ons wil doen geloven. Fundamenteler is evenwel 
haar aanval op Van der Kolfs stellingname dat 
wetenschap geen sekse kent. 'Wetenschap is een 
strenge meesteres, die haar eisen stelt aan ieder die 
toegang tot haar zoekt. Wetenschap eist onderwer
ping aan strenge wetten. Naar man- of vrouw-zijn 
wordt niet gevraagd', zo luidde Van der Kolfs 
(geloofs)overtuiging. Echter, wat zij apodictisch 
poneerde, was (en is) zeer omstreden. Om toegela
ten te worden tot de universiteit had Aletta Jacobs 
nog bij de toenmalige minister-president J.R. 
Thorbecke toestemming moeten vragen. Maar ook 
in 1948 was het allesbehalve vanzelfsprekend dat 
vrouwen de academie mochten blijven bezoeken. 
Ph. Kohnstamm pleitte in de toenmalige Staats
commissie, die een reorganisatie van het Hoger 
Onderwijs voorbereidde, voor speciale leerwegen 
voor vrouwen. In de jaren twintig en dertig, toen 
men 'overbevolking' van de universiteiten vreesde, 
werden beperkende maatregelen voor vrouwelijke 
studenten overwogen. De fameuze Groningse 
hoogleraar Gerardus Heymans had in het invloed
rijke Psychologie der Frauen (1910) aangetoond -
op een naar zijn inzichten wetenschappelijk cor
recte, empirische wijze - dat vrouwen een ander
soortige belangstelling aan de dag legden dan 
mannen, samenhangend met de vrouwelijke emo
tionaliteit. En in 1898 verdedigde de psychiater 
Cornells Winkler, in debat met de gynaecoloog 
Hector Treub, nog ronduit de stelling dat vrouwen 
ongeschikt waren voor de academie. 
Bosch achtte hel voor haar 'Zeventig jaar vrou
wenstudie revisited' aangewezen de gevoerde de
batten over de 'vrouwenstudie' te analyseren, met 
specifieke aandacht voor de vraag hoe de 'manne
lijke' wetenschap betekenis verleende aan sekse 
(geslacht of gender) in relatie tot diezelfde weten
schap. Daarmee ben ik bij mijn punten van kritiek 
op het boek beland. Door Bosch' inzet en aanpak 
heeft haar studie iets asymmetrisch gekregen. Zij 
heeft meer oog voor de uitsluitingsmechanismen 
dan voor de insluitingsmechanismen van weten
schap. (Waardoor iemand als Hector Treub er 
nogal bekaaid vanaf komt.) Voorts heeft de ideo
logie die poogt vrouwenstudie te verwerkelijken 
via een differentiestrategie, een streepje voor op de 
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gelijkheidsideologie. Ten slotte wordt wetenschap 
enerzijds heel breed opgevat - het omvat het hoger 
onderwijs, de hogere beroepsarbeid en de weten
schapsbeoefening in engere zin - maar anderzijds 
wordt die wetenschap nogal geïsoleerd en ongedif
ferentieerd beschouwd. Daardoor blijft de inhoud 
van de wetenschap en de relatie tussen wetenschap 
en ideologie - waar Nederland in deze periode 
toch zo rijk aan is - buiten beschouwing. Het is 
Bosch te doen om het geslacht van de wetenschap. 
Een voorbeeld ter illustratie: 

Helene Mercier wordt door Bosch opgevoerd als 
pleitbezorgster van een specifieke vrouwelijke rol 
in de wetenschap, precies op het moment dat 
Aletta Jacobs afstudeerde als eerste vrouwelijke 
arts - Aletta die veelmeer een gelijkheidsstrategie 
aanhing. Bosch maakt mijns inziens onvoldoende 
duidelijk dat hier niet uitsluitend verschillende 
strategieën werden aangewend om voor vrouwen 
een plaats in de wetenschap op te eisen, maar dat 
hier ideologieën botsten. In de jaargang van 
Vragen des Tijds (1878) waarin van de hand van 
Helene Mercier ('Eene ongenoemde'] 'bergop
waarts' (I, pp. 215-236) verscheen, staat een artikel 
afgedrukt van de progressieve liberaal Samuel van 
Houten met als titel 'Over de maatschappelijke en 
wettelijke stelling der vrouw' (I, pp. 1-66), waarin 
deze ingaat op de maatschappelijke gevolgen van 
de industrialisering. Terwijl voorheen in de huis
arbeid de vrouw een belangrijke factor vormde, 
maakte de opkomende fabrieksarbeid en het nieu
we soort winkels, waar confectieklcding en voedsel 
kant en klaar konden worden aangeschaft, van de 
vrouw in economische zin een 'non-valeur'. 
Voortaan moest het volgens Van Houten voor alle 
vrouwen mogelijk worden betaalde arbeid te aan
vaarden, zoals ongehuwde vrouwen uit de lagere 
klassen dat reeds gewoon waren. Van Houten 
toonde zich dan ook een groot voorstander van 
een gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
in het (hoger) onderwijs. Helene Mercier daaren
tegen was het in 'Bergopwaarts' niet om wettelijke 
en maatschappelijke gelijkstelling of om betaalde 
arbeid, maar om een 'Leesmuseum voor Vrouwen' 
te doen. Terwijl Van Houten alle belemmeringen 
voor vrouwenstudie wilde wegnemen, sprak 
Mercier over 'slechts eene enkele vrouw |diel den 
man naar den hoogsten top van menschelijke ont
wikkeling kau volgen' (p. 231). Dat Mercier haar 
betoog lardeert met Plato en in een volgend artikel 
de zijde kiest van G.J. Mulder in een pleidooi voor 
een algemeen vormende universiteit, suggereert 
relaties tussen wetenschapsopvattingen, bestaande 
ideologische kaders en het debat om de vrouwen
studie. Het uitprepareren en analyseren van derge

lijke verbanden heb ik in Bosch' studie gemist. 
Maar er is meer dan genoeg om wel van te genie
ten. 

Joseph Wachelder 

H.G. Heijmans, Wetenschap tussen universiteit en 
industrie. De experimentele natuurkunde in Utrecht 
onder W.H. Julius en L.S. Ornstein 1896-1940. 
Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiede
nis der Geneeskunde en der Natuurwetenschap
pen 48 (Rotterdam: Erasmus Publishing, 1994) 241 
pp., ill, tl. 64,50, ISBN 90-5235-064-7. 

Onder deze titel doet Han Heijmans verslag van 
zijn promotieonderzoek, waarop hij 6 juni 1994 
promoveerde. In een mooi uitgevoerd proefschrift 
bespreekt hij het onderzoek in de experimentele 
fysica, zoals dat zich in het begin van de twintigste 
eeuw aan de Utrechtse universiteit ontwikkelde, 
tot 1940, het jaar dat de Nazi's daaraan een einde 
maakten. 
Hierbij krijgt de 'periode Ornstein' verreweg de 
meeste aandacht. Na een behandeling van 
Onisteins jeugd en diens vroege wetenschappelijke 
werk, wordt in een aantal hoofdstukken ingegaan 
op de diverse takken van onderzoek, zoals die zich 
onder Ornsteins leiding hebben ontwikkeld: de 
fotometrie, som-en intensiteitsregels, intensiteiten 
in atomaire en moleculaire spectra en het toege-
past-wetenschappelijke onderzoek. Het onderzoek 
in de kernfysica en het biofysisch onderzoek gedu
rende de periode 1935-1941 worden apart behan
deld. Heijmans sluit af met een hoofdstuk, waarin 
hij de Utrechtse fysica in een nationaal perspectief 
plaatst. Aan het eind is een aantal bijlagen met 
wetenswaardigheden opgenomen, waaronder een 
opsomming van de niet minder dan 94 promoven
di met daarbij hun latere positie. Ook is er een 
lange lijst van publikaties over het theoretische en 
experimentele werk dat onder Ornsteins leiding is 
verricht. 

Door Heijmans' bijdrage aan het Geuiiid-thema-
nummer 'Zuivere wetenschap en praktisch nut' 
waren we al het een en ander over Ornstein te 
weten gekomen. |Han Heijmans, 'Wetenschap en 
Industrie. L.S. Ornsteins opvattingen over toege
paste natuurkunde', Gewina \j (1994) 177-190]. 
Daardoor wisten we dat Heijmans een interessant 
en actueel wetenschapshistorisch thema als onder
zoeksobject had. 
Ornstein blonk niet alleen uit als wetenschappelijk 
onderzoeker; nee, hij wist in zijn laboratorium 
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theoretisch, experimenteel en toegepast onderzoek 
bij elkaar te brengen en vele studenten voor te 
bereiden op een positie bij het onderwijs, de over
heid of de industrie. Daarbij was het aanwezige 
instrumentarium een belangrijke richtsnoer bij de 
keuze van de onderzoeksthema's in Ornsteins la
boratorium. De techniek had een essentiële positie 
in het laboratorium ingenomen. Verder was ka
rakteristiek dat de behoeften van de industrie een 
belangrijke invloed uitoefenden. Deze speelden 
een rol bij de opleiding van de studenten, die 
naderhand dan ook vaak een baan in de industrie 
vonden. Bovendien werd veel onderzoek in op
dracht van de industrie verricht. 
Dit alles leverde een kaleidoskopisch beeld van 
onderzoeksgebieden op: naast atoom- en mole-
cuulfysica werd aandacht besteed aan onderwer
pen behorend tot de medische fysica, biofysica, 
vaste stoffysica, kernf)'sica, statistische mechanica, 
thermodynamica en nog meer. 
Ik kan mij niet voorstellen, dat Ornstein aan al dit 
onderzoek echt inhoudelijk heeft kunnen mee
doen. Om dit werk op zijn laboratorium te kun
nen verrichten, heeft hij zich ongetwijfeld omringd 
met gekwalificeerde medewerkers, en dat betekent 
dat hij bijzondere organisatorische kwaliteiten 
moet hebben gehad. Over het aandeel van de vele 
personen die zijn laboratorium bevolkten en hun 
manier van werken komen we trouwens niet zo
veel te weten. Heijmans heeft ervoor gekozen een 
beschrijving te geven van de belangrijkste onder
zoekslijnen, zoals die in Utrechtse laboratorium 
werden uitgezet. 

De laatste tijd is de aandacht binnen de weten
schapsgeschiedenis voor een deel verschoven van 
het werk en de ideeën van de epigonen van de 
wetenschap naar het werk, de relaties ('netwer
ken') en de organisatorische kwaliteiten van de 
meer gewone wetenschapper, de rol van instru
menten en laboratoria en de organisatorische in
bedding van het onderzoek. Heijmans heeft een 
dergelijke benadering niet tot de zijne gemaakt. 
Immers, in zijn proefschrift krijgt de inhoudelijke 
ontwikkeling van de wetenschap de meeste aan
dacht. Heijmans' opmerking (pag. 161) dat de 
manier van werken van Ornstein sterk zou afwij
ken van het ideaalbeeld dat in de wetenschapshis
torische literatuur wordt geschetst, spreekt in dit 
verband trouwens boekdelen. Voor een 'modern' 
wetenschapshistoricus zouden allerlei ontwikke
lingen op het laboratorium onder Ornstein een 
ideaal onderzoeksthema zijn. Wat dat betreft is het 
door Heijmans aangepakte thema nog lang niet 
uitgeput! 
Dat betekent uiteraard niet dat Heijmans' werk 

niet waardevol is. Zijn deskundige behandeling 
van de verschillende takken van onderzoek op het 
Utrechtse experimenteel-ty'sische laboratorium 
heeft een interessant boekwerk opgeleverd, dat als 
een nuttige aanvulling op het tot nu toe verrichte 
wetenschapshistorische onderzoek van Nederland 
mag worden beschouwd. 
Ten slotte, er is een aantal mooie en illustratieve 
foto's in het proefschrift opgenomen. Op enkele 
daarvan zijn personen te zien die op het Utrechtse 
laboratorium werkten. Het viel mij op dat vrou
wen op die foto's steeds een zichtbare plaats inne
men. Verder kwam ik er aan de hand van de lijst 
van promovendi achter dat er vier vrouwen bij 
Ornstein zijn gepromoveerd, van wie niet minder 
dan drie cum laude! Ook uit de tekst blijkt dat 
sommige vrouwen een belangrijk aandeel in het 
onderzoek hebben geleverd. Ornstein wist blijk
baar evenzeer vrouwen voor dit vaJs, dat wij tegen
woordig als een echt mannenvak beschouwen, te 
interesseren. 

Ida Stamhuis 

A. Meskens, Wiskunde tussen Renaissance en Barok. 
Aspecten van wiskunde-beoefening te Antwerpen 
1,550-1620. Publikaties van de Stadsbibliotheek en 
het Archief en Museum voor het Vlaamse 
Cultuurleven 41-43 (Antwerpen, 1994) VIII + 251 
pp., ill, ISSN 0774-188X. 

Dit boek - het is de tekst van het proefschrift van 
Meskens - behandelt de wiskunde-beoefening in 
Antwerpen, grosso modo van vijfendertig jaar 
vóór tot vijfendertig jaar na de val van de stad. De 
lezer koestert meteen al een aantal verwachtingen, 
waaraan in grote mate tegemoet wordt gekomen. 
Na het lezen van het boek heeft men zich inder
daad een grondig beeld kunnen vormen van de 
praktijk van de wiskundigen te Antwerpen rond 
1600. De grote verdienste van Ad Meskens is 
natuurlijk het feit dat hij een enorme hoeveelheid 
heterogene kennis, verdoken in archieven, toegan
kelijk heeft gemaakt voor een groot publiek. Aan 
het schrijven van dit werk ging een omvangrijke en 
bewonderenswaardige studie van archiefmateriaal 
vooraf 
Na enkele inleidende hoofdstukken waaruit duide
lijk wordt dat men onder 'wiskunde' moet ver
staan 'de uit de praktijk gegroeide wiskunde' - er 
wordt weinig gezegd over de zuiver theoretische 
wiskunde — gaat het boek pas echt van start in 
hoofdstuk 5. Daarin wordt het wiskunde-onder-
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wijs in Antwerpen belicht. Alle 'netten' komen aan 
bod, er wordt verteld wat de schoolbezetting was, 
welke vakken werden gegeven, hoeveel het school
geld bedroeg, zelfs in welke mate de 'rekenmees
ters' cumuleerden. Daarnaast worden het geloof 
en het onroerend bezit van de rekenmeesters be
sproken. Bijzonder interessant zijn de schemata 
die de geografische spreiding van de rekenmeesters 
in Antwerpen weergeven. Ook de emigratie uit 
Antwerpen van intellectuelen wordt beschreven, 
waarbij opmerkelijk is dat de uittocht reeds voor 
de val van Antwerpen aanving, in tegenstelling tot 
wat velen veronderstellen. 

In het tweede deel van hoofdstuk 5 leert men over 
gebruik en inhoud van de zogenaamde 'reken-
boekjes'. Met betrekking tot de getallennotatie is 
het verbazingwekkend dat in éénzelfde boek de 
Hindoe-Arabische cijfers naast de Romeinse wor
den gebruikt. Volgens Meskens had dit vermoede
lijk een didactische reden. In elk geval blijkt dat 
rond 1600 geen van beide systemen echt de boven
hand kreeg. 
In het volgende hoofdstuk worden twee leerkrach
ten van de Antwerpse Wiskundeschool besproken: 
Franciscus de Aguilon, ontwerper van de Carolus 
Borromeuskerk en schrijver van een aantal tracta-
ten met betrekking tot de optica, en Gregorius a 
Sancto Vincentio die een grote bijdrage heeft gele
verd tot de infinitesimaalrekening. Daarna worden 
instrumenten en hun makers (Michiel Coignet, 
Arnold-Florent Langren en Ottavio Pisani) behan
deld. Coignet speelde bovendien een internationa
le rol op het astronomisch vlak: zijn waarnemin
gen bleken zelfs voor Kepler van belang. In de 
zeevaartkunde blijkt Coignet eveneens de centrale 
persoon te zijn. 
Het wijnroeien, de toepassing van de wiskunde op 
militair vlak, de astrologie en de boekdrukkunst te 
Antwerpen zijn onderwerpen die eveneens uitvoe
rig aan bod komen. Voor de boekdrukkers was het 
zetten van de cijfers een probleem apart, omdat zij 
kennelijk een beperkt aantal cijfers in voorraad 
hadden. 
Dit boek laat de indruk na dat er een uiterst gron
dige studie van archiefmateriaal aan voorafging. 
De bibliografie geeft aan dat heel wat secundaire 
literatuur werd doorgenomen (meer dan 750 wer
ken). Vooral Michiel Coignet stond duidelijk in de 
belangstelling van de auteur. Het is de vraag of de 
centrale plaats van Coignet te danken is aan het 
feit dat vooral van hem archiefmateriaal bestaat 
(en dat hij mogelijkerwijze ook de enige echte wis
kundige te Antwerpen was) of dat enkel in ver
band met Coignets doen en laten de archieven 
werden geraadpleegd. 

Uiteraard roept een werk als dit een groot aantal 
vragen op, zowel inhoudelijk als tekstueel. Vaak 
komt het voor dat de lezer niet onmiddellijk of 
zelfs helemaal geen verklaring of definitie krijgt 
van toch centrale termen (bijvoorbeeld: 'vrijkna-
pen', 'wijnroeiers', 'nocturniaal'). Een verklarende 
woordenlijst had dit probleem opgelost, terwijl 
een onderwerp-index een dankbare aanvulling zou 
zijn. Veel heeft te maken met het feit dat dit boek 
niets anders is dan de effectieve tekst die ingediend 
werd als proefschrift. De achtergrondkennis die 
van de lezer verwacht wordt, is dan ook zeker te 
groot voor de leek. De citaten in Middel-Neder
lands en Latijn krijgen ook geen vertaling mee. De 
toegankelijkheid van het niet erg vlot leesbare 
boek laat daarom te wensen over. 
De besluiten van de auteur zijn verrassend talrijk, 
wat men niet zou verwachten op basis van derge
lijk moeilijk toegankelijk materiaal. Daarin komt 
de nadruk te liggen op het verband tus,sen econo
mie en wiskunde. Voor de auteur lijkt het duide
lijk dat een bloeiende handelsactiviteit en niet 
noodzakelijk een economische hoogconjunctuur 
de beoefening van wiskunde stimuleert. Na de val 
van Antwerpen bloeide de stad weer op, maar nam 
tegelijkertijd het drukke handel.sverkeer af: de 
gevolgen voor de wiskundebeoefenaars waren 
rampzalig. 

Het werk van Ad Meskens loont de moeite om 
grondig te worden doorgenomen door al diegenen 
die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van 
Antwerpen en/of in de ontwikkeling en toepassing 
van de wiskunde. Men kan alleen maar hopen dat 
vergelijkbare studies in verband met de wiskunde 
over andere steden zullen verschijnen, zodat dan 
echt vergelijkingen kunnen worden gemaakt. 

Gustaaf C. Cornells 

Ernest Stevelinck & Robert Haulotte, Luca Pacioli, 
1494-1994 (Brussel: Instituut der Accountants, 
1994) 159 PP-> ill-. 2300 Bfr, ISBN 2-87385-007-8. 

Het boek dat voor mij ligt ziet er prachtig uit. Het 
is de heruitgave van de reeds in 1962 verschenen 
vertaling van Luca Pacioli's Summa de Arithmetical 
Distinctio IX, Tractatus XI, dat wil zeggen het deel 
van de Summa dat enkel met boekhouden te 
maken heeft. Een eerste blik door het boek geeft 
aan dat het fraai geïllustreerd is. Helaas kan ik 
mijn positieve toon niet aanhouden. Dit is een 
'Belgisch' boek: het boek verschijnt in beide lands
talen waarbij de Nederlandse versie een slechte 
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vertaling van de Franse versie is. Die slechte ver
taling uit zich het duidelijkst bij eigennamen, 
waarbij men zich soms ook afv'raagt of de vertaler 
wel op de hoogte is van het vakgebied waarover de 
tekst gaat. Een voorbeeld daarvan is 'Jehan 
Ympyn' in plaats van Jan Ympyn, een koopman 
die te Antwerpen werkzaam was en die een werk 
van di Bianchi in het Nederlands vertaalde. Zijn 
weduwe liet deze vertaling in 1543, na Jans dood, 
bij Gillis Coppens van Diest verschijnen. Er ver
scheen ook een Franse vertaling van de Neder
landse vertaling, vermoedelijk door de weduwe 
verzorgd. In de titel van deze Franse vertaling is 
sprake Jehan Ympyn, want het was toen inderdaad 
gebruikelijk zijn naam in de vreemde taal om te 
zetten. Voor een Franstalige tekst kan men dus 
gerust Jehan gebruiken, in de Nederlandstalige 
versie dient echter Jan te worden gebruikt. 
Naast .storende zetfouten, die in een prestigieuze 
uitgave als deze toch niet mogen voorkomen, zijn 
er echter ook inhoudelijk nog wel aanmerkingen 
te maken. De tekst is opgedeeld in paragraten, 
maar sommige paragrafen zijn slechts één zin lang, 
in andere staat dan weer slechts de titel van een 
boek. Onder de titel 'Eerste testament' komen we 
wel te weten dat Pacioli in 1508 een testament op
maakt en dat het bij een notaris wordt gedepo
neerd. Wat de lezer interesseert, is wat er precies in 
dat testament staat, maar dat komen we niet te 
weten. Voor vele andere paragrafen geldt een 
soortgelijke commentaar: de lezer wordt vaak in 
het ongewisse gelaten over personen en de inhoud 
van hun werken. Dat Luca Pacioli een zeer rustig 
leven geleid heeft, mag geen aanleiding zijn om de 
biografie niet te verzorgen. De geschiedenis van 
zijn boek Summa bood de gelegenheid om een 
beschrijving van bijvoorbeeld de zestiende-eeuwse 
boekhoudkundige technieken te geven, helaas 
wordt dit nagelaten. Ook een goede beschrijving 
van het boek en zijn inhoud ontbreekt. 
De vertaling van de Summa heb ik niet met het 
origineel kunnen vergelijken. Ze is echter een ver
taling van de Franse vertaling, zodat mogelijk veel 
van de nuances verloren gegaan zijn. Node wordt 
een echte bibliografie gemist. Er ivordt verwezen 
naar enkele vertalingen van Pacioli's werk, die in 
de twintigste eeuw zijn verschenen, en naar een 
vijftal andere werken. Toch wordt een aantal au
teurs geciteerd waarvan de geïnteresseerde lezer 
misschien meer gegevens zou willen zien: bijvoor
beeld van Pierre Garnier, P. De Waal, Albert 
Dupont of Vlaemminck. Wel opgenomen zijn de 
publikaties van de auteurs die vooral in boekhoud
kundige tijdschriften hebben gepubliceerd. 
Het Instituut der Accountants prijst de auteurs 

voor hun prestaties, maar de deskundige lezer ziet 
het boek als een gemiste kans, terwijl het voor een 
ieder die het aanschaft een dure koop is. 

Ad Meskens 

Koert van der Horst, Peter .\. Koolmees en 
Adriaan Monna ed.. Over beesten en boeken: Op
stellen over de geschiedenis van de diergeneeskunde 
en de boekwetenschap. .'Aangeboden aan Guus 
Mathijsen bij zijn afscheid als bibliothecaris van de 
Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht. Nieuwe 
Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der 
Geneeskunde en der Natuurwetenschappen 50 
(Rotterdam: Erasmus Publishing, 1995) 324 pp., 
ill., fl. 54,50, ISBN 90-5235-083-3/ISSN 0168-9827; 
nr. 50. 

'Van bioloog tot biblioloog': met deze trefwoorden 
is het wetenschappelijk leven van A.H.H..VI. 
Mathijsen samengevat in dit liber amicorum met 
een twintigtal bijdragen van collega's en vrienden. 
Mathijsen kan verguld zijn met de woorden die 
zijn biograaf Kees Klijs aan zijn carrière heeft 
gewijd. 'Mister NVB' wordt Mathijsen genoemd 
met het oog op zijn verdiensten voor de Neder
landse Vereniging van Bibliothecarissen, Docu
mentalisten en Literatuuronderzoekers. Zijn ver
diensten voor de beoefening van de geschiedenis 
van de diergeneeskunde zijn even onmfskenbaar: 
'Mister ARGOS' zou ik hem kunnen noemen. Hij 
is immers vanaf de oprichting van bet Veterinair 
Historisch Genootschap in 1988 secretaris geweest 
en lid van de redactie van het bulletin van het 
genootschap Argos. 

De bijdragen in de bundel zijn verdeeld over drie 
thema's: 'Over beesten', 'Over beesten en boeken' 
en 'Over boeken'. Hierdoor heeft de redactie een 
behoorlijke samenhang tussen de artikelen binnen 
deze drie groepen weten te bereiken, terwijl er 
tevens voor elk wat wils wordt geboden. Een groot 
aantal opstellen heb ik met plezier gelezen. De tek
sten met bijbehorende noten zijn goed verzorgd en 
vol interessante details, die men echter alleen te 
weten komt door de stukken ook echt te lezen, 
want zoals in de meeste bundels ontbreekt een 
register. Veel bijdragen behandelen onderwerpen 
met een bredere reikwijdte dan alleen de veterinai
re kring. Belangstellenden in de geschiedenis van 
de geneeskunde en natuurwetenschappen vinden 
het nodige van hun gading. De veranderende 
inzichten in besmettelijke ziekten, zoals die wor
den besproken aan de hand van de ziekte 'tong-
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blaar' (waarschijnlijk een vorm van miltvuur) en 
van de 'classificatie van de kalverziekten', zijn bij
voorbeeld interessant voor medisch-historici. De 
farmaceuten kunnen zich verbazen over het om
vangrijke pakket aan diergeneesmiddelen dat in 
het interbellum aanwezig was. Ook de liethebbers 
van universiteit.sgeschiedenis komen ruimschoots 
aan hun trekken. In het derde deel van de bundel, 
dat aan 'boeken' is gewijd, vindt men twee bijdra
gen gewijd aan de geschiedenis van de Utrechtse 
universiteit: over publikaties bij de opening van de 
universiteit in 1636 en over de twee vroegste Series 
Lectionnm (1656-1672). In het middelste deel is een 
artikel over het Utrechtse onderwijs in de veteri
naire geschiedenis in de periode 1821-1956 opgeno
men, waaruit blijkt dat in 1822 de bekende 
Alexander Numan de geschiedenis van zijn vak 
'niet als franje' beschouwde (p. 133). Na de Tweede 
Wereldoorlog werd een doelstelling van het ge
schiedenisonderwijs: het leveren van 'enige cultu
rele bagage' aan de studenten ter verbreding van 
hun academische vorming (p. 152). De bereikbaar
heid van dit doel wordt echter in het midden gela
ten en meningen van studenten hierover ontbre
ken. 

Wat ook blijkt te ontbreken is een 'deugdelijk 
Nederlands veterinair woordenboek' (p. 171), zoals 
ik lees in een bijdrage over 'volkstaal en volksdier-
geneeskunde'. Hier ligt een interessante taak voor 
neerlandici, dialectologen en volkskundigen. De 
recente publikatie van een medisch etymologische 
woordenboek zou als voorbeeld van een dergelijke 
studie kunnen dienen. Neerlandici kunnen in deze 
bundel verder hun hart ophalen aan poëzie van de 
veearts Jacob van Dam (1785-1865) voor wie Bil-
derdijk en Tollens de grote voorbeelden waren. 
Een gevoelige passage over 'de arme vrouw en de 
Veearts bij de zieke Koe' geeft een aardig beeld van 
de romantische geest van deze rijksveearts. 
Voor de recent weer oplaaiende discussie over de 
evolutietheorie kunnen wellicht argumenten wor
den gehaald uit het stuk over 'evolutionistische 
denkbeelden in Rooms-Katholiek Nederland" aan 
het begin van deze eeuw. De Nederlandse katholie
ken blijken, evenals de gereformeerden, de evolu
tietheorie als een bedreiging van hun geloof te 
hebben lieschouwd. Dat in katholieke kring de 
evolutietheorie toch ingang vond, is onder meer te 
verklaren door het feit dat in de discussie uiteinde
lijk een scheiding tussen geloof en wetenschap 
werd gemaakt. Deze scheiding is in de huidige dis
cussie evenzeer gewenst. 
Deze artikelen en de andere, waarop ik hier niet 
nader ben ingegaan, vormen met elkaar een mooie 
bundel die de veterinaire geschiedenis en de 

geschiedenis in het algemeen weer een stap verder 
brengt. 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 

A..A. Weijnen en A.P.G.M.A. Ficq-Weijnen, 
Ziektenamen in de Nederlandse Dialecten (Den 
Haag: SDU, 1995) 295 pp, kaarten, fl. 49,50, ISBN 
90-12-08215.3. 

Ten einde de aard van het boek Ziektenamen in de 
Nederlandse Dialecten tot zijn recht te laten 
komen, wordt het besproken door de chirurg dr. J. 
Masereeuw, die de medische aspecten toelicht, en 
door de neerlandicus dr. J.B. Berns, verbonden 
aan het Amsterdamse J.P. Meertens-Instituut, die 
onder meer ingaat op de volkskundige en etymo
logische inhoud van het boek. 

In toenemende mate vindt men in publikaties de 
bevestiging van de stelling dat geschiedschrijving 
van veel vakgebieden niet zonder een sociaal, 
maatschappelijk en cultureel kader kan. Voor de 
beoefenaars respectievelijk de liefhebbers van de 
geschiedenis der geneeskunde betekent dat een in 
wezen onontbeerlijke en aantrekkelijke verruiming 
van hun blikveld na een periode van welfswaar 
interessante en noodzakelijke, maar soms sterk 
vakgebonden encyclopedisering die een onderlinge 
samenhang in de eigen en met andere disciplines 
buiten beeld liet. 
Op het raakvlak van de geneeskunde en haar 
geschiedenis en de Nederlandse dialectologie is 
een boek verschenen dat bij nadere beschouwing 
een nog ruimere belangstelling verdient dan van 
slechts medici en neerlandici: cultureel antropolo
gen, sociologen, om er enkelen te noemen. Ik be
perk mij tot een bespreking van de medische en 
medisch-historische aspecten van het geschrift. 
Uit de titel van het boek valt niet op te maken dat 
er aanzienlijk méér wordt geboden dan de Neder
lands-dialectische benoeming van ziekten. Het 
voorwoord maakt dat evenwel goed: de benoemin
gen worden uitgediept op hun ware betekenis en 
onthullen soms zeer oude opvattingen over de 
etiologie van ziekten en afwijkingen, zoals bijvoor
beeld de humorale pathologie van Galenus, 
indringend in het veertiende hoofdstuk beschre
ven. Sommige verklaringen blijken volksgenees
kundig van aard, andere professioneel-geneeskun
dig van oorsprong maar in de volkstaal 
opgenomen. Zeer oude nosologische termen zijn 
bijzonder realistisch en weerspiegelen dikwijls een 
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opmerkelijke trefzekerheid waarmee de patiënt 
zijn eigen ziekteverschijnselen beschrijft en aldus 
tot het stellen van een juiste diagnose bijdraagt. 
Voor de medicus practicus van alle tijden is dat 
een ervaringsfeit. Verrassend voor hem (haar) is 
echter wel de achterliggende etymologie van gang
bare begrippen als uitslag, verkoudheid, wond, 
pijn en ook arts (opperbezweerder). 
Een bonte stoet van dieren, tovenaars, heksen, hei
ligen, engelen en goden in hun ziektebepalende rol 
trekt aan het oog van de lezer voorbij. De schier 
eindeloze reeks termen laten het boek bepaald niet 
als een roman lezen. Een goede indeling in hoofd
stukken van beperkte omvang ondervangt echter 
dat probleem. Van de in totaal achttien hoofd.stuk-
ken komen er slechts twee boven de twintig pagi
na's uit. Na hoofdstuk 1 Algemeen volgen: II 
Symptomatische motieven, III Taboe en Eufe
misme, IV Animistische voorstellingen, V Demo-
nologie, VI Diernamen, Vil Magie, Tovenarij en 
Hekserij, VIII Makrokosmos en Mikrokosmos, IX 
Theologie, X Koningszeer, XI Heiligen, XII De 
Duivel en de Engelen, XIll Elementenleer en 
Pneumatisme, XIV Humoraalpathologie, XV Ver
dere achterhaalde opvattingen, XVI Besmettelijke 
ziekte. Om de lectuur te vergemakkelijken en 
vooral ook om de complexe materie inzichtelijk te 
houden, zijn de langere hoofdstukken weer in een 
aantal arabisch genummerde paragrafen onderver
deeld. Elk van die deeltjes is verbonden met boei
ende uitgangspunten, goed afgerond, overzichte
lijk geredigeerd en uitstekend leesbaar. Zelden is 
sprake van een droge opsomming. Het Heiligen-
hoofdstuk blijkt zelfs kostelijke kost te zijn. Het
zelfde kan worden gezegd van het chapiter Demo-
nologie. Het opvoeren van alle mogelijke soorten 
demonen, zoals schietdemonen (denk aan schie
tende pijn), .slagdenionen, steekdemonen, windde-
monen en rijdende demonen (koortsverwekkers), 
werkt in een encyclopedisch boek als het onderha
vige bepaald verfrissend. Het zou te ver voeren elk 
onderdeel apart te bespreken. Een enkele opmer
king zij mij nog vergund over het hoofdstuk 
Animistische voorstellingen waarin uit de doeken 
wordt gedaan dat het begrip 'moeder' soms ziekte 
kan betekenen! 

Of de etymologische verklaring van de gepubli
ceerde termen altijd onaanvechtbaar is, onttrekt 
zich aan mijn medisch gerichte waarneming. Van
uit mijn optiek beschouw ik het werk als een aan
winst en wens het in de boekerij van elke medicus, 
al dan niet in de geschiedenis van zijn (haar) vak 
geïnteresseerd. Het staat soms zelfs nu nog dicht 
tegen de dagelijkse praktijk aan en dat kan bepaald 
nuttig zijn. Op zuiver medische uitglijders heb ik 

de auteurs niet kunnen betrappen. De publikatie 
op dit moment acht ik extra gelukkig nu meer en 
meer dialecten verdwijnen en daarmee het gebruik 
daarvan in ziektebenoemingen. 

J. Masereeuw 

Ziekten en kwalen vormen in onze samenleving 
een dankbaar gespreksonderwerp en niet alleen in 
de wachtkamer van de dokter. De medische vak
taal vindt zijn weg naar de wereld van de leken en 
komt, verminkt, verbasterd of niet begrepen in 
onze taal terecht. 
De fascinatie voor de proces,sen die een rol ge
speeld hebben bij de vorming van de medische 
woordenschat in de Nederlandse dialecten, was de 
aanleiding tot het schrijven van dit boek, het was 
'het steeds helderder wordende inzicht dat in het 
woordmateriaal, waarmee in het Nederlands - en 
wel vooral in zijn dialecten - de ziekten worden 
aangeduid, opvallende overblijfselen van soms zeer 
oude opvattingen over oorzaken van ziekten, kwa
len en afwijkingen te vinden' zijn. (Voorwoord). 
En met deze beginselverklaring zijn we in medias 
res. De hele opbouw van het boek is op dit inzicht 
gebaseerd. Het is geen alfabetisch of systematisch 
geordend woordenboek geworden, maar een stu
die naar de geschiedenis achter de woorden waar
mee in de dialecten ziekten benoemd worden. Om 
een aantal steeds terugkerende begrippen van me
dische en taalkundige aard niet telkens opnieuw te 
hoeven verklaren begint het boek met een hoofd
stuk 'Algemeen' (i). In het eerste deel van deze 
bespreking door Masereeuw is al het nodige ge
zegd over de inhoud van de hoofdstukken. Hier zij 
nog gewezen op het feit dat de geografische ver
spreiding van de belangrijkste woorden en begrip
pen aan de hand van 22 kaarten (blz. 216-237) 
wordt besproken, waaraan een uitgebreid com
mentaar - hoofdstuk XVII 'Kaartbeelden' vooraf
gaat, ook onderverdeeld in kortere paragrafen die 
een speciaal aspect nader toelichten of verklaren. 
In dit boek worden ruim 500 ziekten en ziekelijke 
verschijnselen behandeld en passeren meer dan 
1500 woorden de revue. Het alfabetisch woordre-
gister is zo ingericht dat na de bronvermelding, 
gescheiden door een 'dropje' de plaats wordt ver
meld waar het betrokken woord behandeld is. Een 
willekeurig voorbeeld. Het woord takke wordt op 
vijf plaatsen besproken, eerst op blz. 23 in hoofd
stuk 1.4. 'Metafora'. Daar wordt gezegd dat de 
betekenis 'aambeien' een metafoor is: het beeld 
van 'uitlopende kleine takjes'. Op blz. 69 en 70 
(hoofdstuk V 'Demonologie', paragraaf 9: 'aanval-
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len, aanpakken, grijpen, vangen, raken, beroeren') 
wordt de herkomst gegeven van talkke met de 
betekenis 'beroerte', het is het Franse woord atta
que, 'aanval'. Takke, 'aambeien' komt hier ook 
weer aan de orde, en met een citaat uit 1343 
(Thomaes Scellinck) wordt het metaforisch karak
ter van het woord nader geadstrueerd. Op blz. 208 
(hoofdstuk XVIII 'Kaartbeelden', paragraaf 4. 'Be
kende geografische complexen en samenhangen') 
wordt kaart 10 besproken waarop de woorden 
voor 'beroerte' in het taailandschap zijn geplaatst. 
Ter plaatse heet het dat het voorkomen van het 
woord takke in Noord-Nederland als eufemisme 
beschouwd moet worden. De andere woorden 
voor 'beroerte' als beroerte zelf en beslag, sjlaag, 
geslegenheid, geraaktheid en de aardige woordgroep 
tak van (een) beroerte worden op dezelfde manier 
besproken. De woorden beroerte, beslag en geraakt
heid zijn niet eenduidig, men kan denken aan de 
invloed van demonen, maar ook aan magie. Ze 
worden derhalve ook in paragraaf 5 'aanraken' van 
hoofdstuk VII 'Magie, Tovenarij, Hekserij' bespro
ken. Niet altijd is de herkomst van een woord zon
der meer duidelijk. De auteurs zijn op dit punt 
heel precies en kritisch. Zo biedt het woord maze
len vooral door zijn klankvarianten problemen. 
Het wordt behandeld binnen de context van 
'Taboe en Eufemisme' (hoofdstuk III), weliswaar 
in de paragraaf 'verdere gevallen' (8), maar een 
eerste verklaring is dan toch gegeven. Deze voor
beelden laten zien hoe het boek gebruikt kan wor
den als woordenboek, tegelijk tonen ze iets van de 
grote rijkdom aan informatie die erin opgeslagen 
ligt. Door de pure etymologie te integreren in de 
woordgeschiedenis is Ziektenamen in de Neder
landse Dialecten een boeiend leesboek geworden 
en een naslagwerk van betekenis, waarin de taal
kundige en ook de leek, de medicus en de niet 
zodanig geschoolde een schat aan gegevens vindt. 

J.B. Berns 

Lex Veldhoen & Jan van den Ende, Technische mis
lukkingen. De Planta affaire, instortende bruggen, 
vliegdekschepen van ijs (Delft: Ad. Donker, 1995) 
165 pp., ilL, fl. 29,50, ISBN 90-6100-400-4. 

De journalist Lex Veldhoen heeft samen met Jan 
van den Ende, universitair docent geschiedenis 
van de techniek aan de TU Delft, een aantal affai
res uit de vaak recente geschiedenis beschreven. In 
korte stukjes, die merendeels eerder in NRC-
Handelsblad of in De Morgen zijn gepubliceerd, 

wordt de lezer geconfronteerd met de resultaten 
van mislukt ondernemerschap, falende politiek, 
rommelende beleidsmakers, onzorg\'uldige weten
schapsbeoefening, vaak in combinatie met elkaar 
en in alle gevallen leidend tot een debacle van klei
nere of grotere omvang. Sommige affaires kunnen 
velen van ons zich nog wel herinneren. Ik weet hoe 
Planta-margarine, die huiduitslag bleek te veroor
zaken, bij ons thuis een onderwerp van zorgelijke 
gesprekken was. Mijn vader, toentertijd directeur 
van het Centraal Instituut voor Voedingsonder
zoek TNO, moest er iets aan doen - wat precies is 
mij destijds ontgaan - maar vervelend was het wel 
en de affaire had invloed op het imago van het 
voedingsonderzoek. TVP, het kunstvlees, heb ik 
vroeger ook vol enthousiasme in de nasi verwerkt. 
Ik vroeg mij altijd al af wat er eigenlijk van terecht 
was gekomen: het antwoord staat in dit boek. 
Bij sommige verhalen kan bijna weer een vervolg 
worden geschreven: de nooit in gebruik genomen 
kweekreactor te Kalkar, een kostbare mislukking 
voor alle Nederlandse burgers, is inmiddels ver
kocht aan een handige zakenman die er een pretfa-
briek van gaat maken. Zal dat project slagen? Voor 
de auteurs zal zich niet snel een tekort aan misluk
kingen aandienen, een volgende bundel moet al op 
de plank kunnen liggen. .Alles bij elkaar is het een 
ontspannend werkje, dat niet al te diep gravende, 
verantwoorde gespreksstof levert. 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 

Lidy Schoon, De gynaecologie als belichaming van 
vrouwen. Verloskunde en gynaecologie i840-i<)20 
(Zutphen: Walburg Pers, 1995) 233 pp., ill., fl. 49,50, 
ISBN 90-60U-938-X. 

Begin 1995 is de auteur gepromoveerd aan de uni
versiteit van Amsterdam op haar onderzoek naar 
de verloskunde en gynaecologie 1840 - 1920. Dit 
heeft geleid tot een interessant boek. Op boeiende 
wijze beschrijft ze de ontwikkeling van de me-
disch-weten.schappelijke kijk op het vrouwelijk 
lichaam en de daarmee samenhangende sociale en 
politieke opvattingen over de vrouw in deze perio
de. Hierbij .schroomt zij niet om haar vaak cyni
sche mening hieromtrent duidelijk in het verhaal 
te laten doorklinken. In 1990 verscheen van haar 
hand 'In de greep van de gynaecoloog', deels te 
beschouwen als een voorloper van deze uitgebrei
dere studie, waarbij de titel reeds duidelijk maakt 
wat haar mening over 'de g)'naecologie' is. 
Als medische bronnen heeft zij gebruik gemaakt 
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van het Nederlandsch Tijdschrift voor Heel- en 
Verloskunde en Ziekten der Vrouwen en Kinderen 
(1844-1866), het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde (vanaf 1857), het Nederlandsch Tijd
schrift voor Verloskunde en Gynaecologie (vanaf 
1887) en het Tijdschrift voor Praktische Verloskunde 
(vanaf 1897). Rijk geïllustreerd met casussen uit 
deze tijdschriften beschrijft zij de toenmalige ziek
teleer, diagnostiek en therapieën. Duidelijk toont 
zij aan dat aderlaten in de tweede helft van de 
negentiende eeuw veelvuldiger werd toegepast dan 
algemeen bekend is. Bij (dreigende) miskramen, 
bij eclampsie, tijdens de bevalling en zelfs als be
handeling van de placenta previa (!) was aderlaten 
gebruikelijk. 

Een ander voorbeeld van een gedateerde therapie 
is de badzeerkuur voor de behandeling van chlo-
rose. Onder de naam chlorose verstond men een 
ziektebeeld dat in de negentiende eeuw een ver
gaarbak was van psychosomatische verschijnselen 
bij jonge vrouwen. De therapeutische mogelijkhe
den van de chirurgie maakten in deze tijd een be
langrijke ontwikkeling door; aanvankelijk behoor
de de keizersnede tot een spectaculaire operatic, 
later werden ovariectomieën en hysterectoinieën 
niet alleen uitgevoerd om tumoren te verwijderen, 
maar vooral om nerveuze klachten, neuroses en 
hysterie te behandelen. 
Parallel aan deze medische ontwikkelingen was er 
een strijd gaande over de maatschappelijke positie 
van de vrouw. .Artsen profileerden zich als 'vrouw-

experts' en biologische verschillen werden ingezet 
als legitimatie van sociale verschillen. In een tijd 
waarin de vrouwenbeweging beroepsarbeid en stu
die propageerde, haastten vele medici zich om in 
wetenschappelijke redevoeringen de lichamelijke 
ongeschiktheid van de vrouw voor het verrichten 
van intellectuele arbeid uiteen te zetten: 'Een ge
studeerde vrouw is als een uitgebloeide roos.' 
In het boek wordt niet alleen de vrouw als patiënte 
en studieobject van de verloskunde en gynaecolo
gie belicht, maar ook als beroepsbeoefenaar. De 
vroedvrouw en haar relatie tot de vroedmeester 
komen aan bod, terivijl in de persoon van Cathe
rine van Tussenbroek (1852 -1925) de vrouwelijke 
arts als collega en concurrent wordt geïntrodu
ceerd. Catherine van Tussenbroek, de eerste vrou
welijke gynaecologe en feministe, is één van de 
hoofdpersonen uit het boek. Daarnaast wordt haar 
opleider Hector Treub (1856-1920), hoogleraar 
verloskunde en gynaecologie te Leiden en later te 
Amsterdam, geschetst als de uitzondering onder 
de mannelijke medici. Hij sprak publiekelijk uit 
dat het vrouwenlichaam op zich geen belemme
ring hoeft te zijn voor beroepsarbeid of studie. Het 
boek van Lidy Schoon naar het privé en beroepsle
ven van de eerste generatie gynaecologen in Ne
derland is een kritfsch verslag van een zich ont
wikkelend specialisme in zijn maatschappelijke 
context. 

Mimi Mulder 

Voorjaarsvergadering 1996 GeWiNa 
De voorjaarsvergadering van GeWiNa zal gehouden worden op zaterdag 20 april 1996 in het 
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