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BOEKBESPREKINGEN 

Harriet Feinberg ed., translated by Annie Wright, 
historical afterword by Harriet Pass Freidenreich, 
literary afterword by Harriet Feinberg: Aletta Jacobs, 
Memories. My life as an international leader in health, 
suffrage anti peace (New York: The Feminist Press 
1996) 248 pp., ill., $ 18,95, ISBN 1-55861-137-1. 

In hot najaar van 1923 begon .̂ Metta Jacobs (1854-1929) 
in haar huis aan de Haagse Van Aerssenstraat in hoog 
tempo haar Herinneringen te schrijven, 'so that they 
are ready before I die', zoals ze Jane Addanis liet 
weten. Aan de hand van kranten, knipsels, diplo
ma's en brieven en voor het overige puttend uit 
haar geheugen vatte ze haar leven samen. Het boek 
verscheen in het voorjaar van 1924, voorzien van 
een 'Voorwoord' van Staatsraad prof mr. Jacques 
Oppenheim, haar neef en een van haar weinige nog 
in leven zijnde naaste familieleden. Dr. lacobs liet 
meteen een Duitse en Engelse vertaling maken. Over 
de manier waarop zij trachtte een Duitse of Oosten
rijkse uitgever voor haar boek te interesseren is niets 
meer bekend. I5uidelijk is alleen dat haar pogingen 
mislukten; een Duitstalige uitgave kwam er niet. In 
de archieven van de internationale vrouwenvredes
beweging in Amerika (de Swarthmore College Peace 
Collection) is echter precies te volgen welke pogin
gen tot haar dood (in 1929) en nog enkele jaren daar
na door Jane Addams, Carrie Chapman Catt en de 
Nederlandse vrouwen Rosa Manus en Cor Ramondt-
Hirschmann werden gedaan uitgevers tot publica
tie te bewegen. Ook daar echter tevergeefs. 

Nu, bijna zeventig jaar later, gaat Jacobs' wens 
alsnog in vervulling, althans wat Amerika betreft. 
Het initiatief daartoe ging uit van Harriet Feinberg, 
voormalig docente Engels aan de University of Mas
sachusetts, die al eerder publiceerde over een deel 
van de reisbrieven die Aletta Jacobs gedurende haar 
wereldreis in 1911/1912 schreef' Na de Engelse uit
gave van de brieven uit de Wereldbond voor Vrou
wenkiesrecht, die door Mineke Bosch en Annemarie 
Kloosterman werden bezorgd,- bieden de Memories 
aan .Amerikaanse lezers een nieuwe mogelijkheid 
met leven en werk van Aletta Jacobs vertrouwd te 
raken. 

De oorspronkelijke, op initiatief van Aletta Jacobs 
in 1923 gemaakte, Engelse vertaling ging verloren. 
De in Nederland wonende Annie Wright deed het 
opnieuw, Feinberg trad als redacteur op en schreef 
een nawoord ('Patterns of remembrance. A literary 
afterword'), terwijl Harriet Pass Freidenreich, hoog
leraar geschiedenis aan de Temple University in 
haar bijdrage 'Aletta Jacobs in historical perspec
tive' leven en werk van Aletta Jacobs in haar tijd 
plaatste en haar joodse achtergrond belichtte. 

Feinberg analyseert in haar '.Afterword' vooral 
de structuur van lacobs' autobiografie die deels 
chronologisch en deels thematisch is opgebouwd. 
In de eerste vier hoofdstukken beschrijft Aletta Ja
cobs haar jeugd- en studiejaren, daarna komen vijf 
hoofdstukken, die elk een verschillend aspect van 
haar werkzaam leven behandelen (het willekeurig 
moederschap, kiesrecht, vredesbeweging, zitgele
genheid voor winkelpersoneel en prostitutie) en in 
de laatste vier neemt .Aletta Jacobs de chronologi
sche draad weer op. Harriet Feinberg benadrukt 
dat Aletta Jacobs zichzelf heeft geportretteerd als 
een 'public figure'. Het accent ligt op haar openbare 
leven (met uitzondering van het hoofdstuk over 
haar huwelijk met CV. Gerritsen) en haar vriend
schappen met bijvoorbeeld de familie Broese van 
Groenou blijven onderbelicht. lacobs' brieven aan 
deze tamilie, waaruit ik in 1992 een selectie publi
ceerde, zijn van een heel andere toon.' Ze zijn 
zachter, huiselijker en minder heroïsch, maar ze 
waren dan ook alleen voor enkele vrienden en niet 
voor het grote publiek bedoeld. 

Er waren ook zaken in haar leven waar Jacobs in 
haar Herinneringen het zwijgen toe deed en waar 
Harriet Feinberg er enkele van noemt: haar jood,se 
afkomst, haar ruzie met Rosika Schwimmer en de 
breuk met haar neef Charles Jacobs. Harriet Pass 
Freidenreich vergeliikt in haar artikel de oplei-
dingsmogelijkheden voor vrouwen in de negen
tiende eeuw in Nederland met die in enkele andere 
landen in Europa en in .Amerika. Zo laat ze zien dat 
relatief veel joodse vrouwen behoorden tot de eerste 
generatie vrouwen die middelbaar en hoger onder
wijs ontvingen. Opvallend is dat veel voorloopsters 
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in de vrouwenbeweging zoveel steun van hun vaders 
kregen. Freidenreich accentueert ook dat Aletta 
lacobs op veel uiteenlopende terreinen een vooraan
staande plaats innam. Zij was de eerste Nederlandse 
vrouw die een academische opleiding ontving, ze 
introduceerde het pessarium in Nederland, was een 
voortrekster in de vrouwenkiesrechtbeweging en 
betrokken bij de internationale vredesbeweging. 

luist de bijdragen van de twee Amerikaanse on
derzoeksters maken de Engelse uitgave van de Her
inneringen ook voor Nederlandse lezers de moeite 
waard. Bovendien bevat het boek een bescheiden 
notenapparaat en personenregister. Zaken die de 
enkele Nederlandse heruitgaven van de Herinne
ringen, die sinds 1924 zijn verschenen, ontberen. 
Het zou op de weg van Nederlandse historici lig
gen een grondig geannoteerde editie te verzorgen. 
Een niet te onderschatten werk, want Aletta Jacobs 
was een slordig documentaliste van haar eigen 
leven. Veel feiten kloppen niet en zoals elke auto
biograaf zette .Aletta Jacobs de geschiedenis soms 
naar haar hand. Daarmee droeg ze het hare bij aan 
de legendevorming die in de afgelopen decennia 
rond haar persoon is ontstaan. Zo is het gangbare 
beeld dat Aletta Jacobs aan veel tegenwerking van 
de Groningse universiteit en schimpscheuten in de 
Nederlandse kranten het hoofd heeft moeten bieden 
toen ze zich in 1871 wilde in.schrijven als studente. 
Quod non. 

De belangstelling voor Aletta Jacobs in de 
Engelstalige wereld lijkt nog steeds toe te nemen. 
Juist bij het afsluiten van dit stukje ontving ik een 
artikel van de Australische Susan Blackburn over 
de opinies van Westerse feministes rond 1900 over 
hun 'zusters' in Nederlands-lndië, waarin een ruime 
plaats is ingeruimd voor het bezoek dat Aletta 
lacobs in 1912 aan Indië bracht.'^ 

Inge de Wilde 

Margaret Wertheim, De Broek van Pythagortis. 
God, Fysica en tic Strijd tussett de Seksen (.Amster
dam: Anthos 1997) 280 pp., ƒ 39,90, ISBN 90-414-
0183-0. Oorspronkelijke uitgave: Margaret Wert
heim, Pythagoras' Tronsers. God, Physics, and the 
Gender Wars (New York: Random House 1995). 

Margaret Wertheim, natuurkundige van opleiding 
en nu publiciste en wetenschapsjournaliste, was 
aanvankelijk van plan een toegankelijke en leesba
re geschiedenis van de natuurkunde te schrijven, 
waarbij het maatschappelijke perspectief niet zou 

4. Susan Blackburn, 'Western feminists observe Asian 
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ontbreken. Al lezend in wetenschapshistorische 
boekwerken kwam ze er echter achter dat theologi
sche mijmeringen van de huidige f\'sici, zoals die 
van Stephen Hawking, niet iets nieuws, maar de 
jongste manifestatie van een eeuwenoude traditie 
waren. Maar zij vond meer: ze kreeg namelijk een 
(gedeeltelijk) antwoord op de vraag waarom door 
de eeuwen heen vrouwen in de natuurkunde zo 
ondervertegenwoordigd waren en nog steeds zijn. 
Een belangrijke reden daarvoor ziet zij in de pries
terlijke cultuur die binnen de fysica heerste - en 
nog steeds heerst - en die voor vrouwen een 
enorm obstakel zou hebben gevormd. Vanuit dit 
voor haar nieuwe perspectief is zij opnieuw gaan 
schrijven. Het resultaat is een leesbaar boek over 
de geschiedenis van de natuurkunde, waarbij voor 
elk tijdvak aandacht wordt besteed aan het aspect 
van het bijna geheel af^vezig zijn van vrouwen in 
dit vakgebied. 

Ik ben blij met het verschijnen van dit boek in 
de Nederlandse taal. Gezien de grote aandacht die 
het tot nu toe gekregen heeft, kan ik wel aannemen 
dat door dit werk velen kennis maken met twee 
thema's die mij bijzonder dierbaar zijn: de geschie
denis van de wetenschap, en dan speciaal van de 
natuurkunde, en de positie van vrouwen in de we
tenschap. Wat het eerste betreft, Wertheim betoogt 
met kracht dat het onderwijs in de natuurkunde 
zonder aandacht voor de wordingsgeschiedenis 
ervan steriel en dus demotiverend is. Betere recla
me voor ons vak kunnen wij ons toch nauwelijks 
voorstellen! Ik hoop dat velen haar pleidooi lezen 
en zich erdoor laten overtuigen. En dan vind ik 
het, wat het tweede betreft, des te positiever dat al 
deze lezers ook kennis maken met de problematiek 
van de 'bijna totale afwezigheid' van vrouwen in de 
natuurkunde. Want ook die laat ze overtuigend zien. 

Wertheim signaleert binnen de natuurkunde 
door de eeuwen een aan de religie gerelateerde 
behoefte om natuurkundige begrippen en relaties 
te karakteriseren door getallen en wiskundige ver
gelijkingen. De priesterlijke cultuur, waarin dat 
gebeurde, sloot vrouwen echter buiten, waarbij ze 
een vergelijking trekt met de situatie van vrouwen 
binnen de Katholieke Kerk. Ze begint haar verhaal 
bij Pythagoras die onder invloed van Perzische 
gewoonten een broek zou zijn gaan dragen. Ze 
moet toegeven dat vrouwen bij de Pythagoreërs 
nog wel volwaardig mee mochten doen en dat ook 
deden. Daarna behandelt ze successievelijk de ge
schiedenis van de natuurkunde in de diverse tijd
vakken. Deze laat ze meestal volgen door een be
spreking van het aandeel van vrouwen en van de 
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mogelijke redenen waarom dat aandeel zo klein 
was. Ze probeert steeds een verbinding te maken 
met het thema van het religieuze karakter van de 
natuurkunde en de religieuze gevoelens van dege
nen die de natuurkunde bedreven. 

Het is duidelijk dat ze zich goed op de hoogte 
heeft gesteld van de literatuur over vrouwen in de 
geschiedenis van de exacte vakken. Bovendien is ze 
van de recente ontwikkelingen op de hoogte, al 
beperkt ze zich wel grotendeels tot de situatie in de 
Verenigde Staten, terwijl toch de positie van vrou
wen in de exacte vakken tegenwoordig van land tot 
land erg verschillend is. Zo is het aandeel van 
vrouwen in de natuurkunde in diverse landen in 
het Meditterane gebied, in Zuid-Amerika en in de 
Oostbloklanden veel en veel groter. 

Dan nog iets over haar behandeling van de 
geschiedenis van de natuurkunde. Ze heeft deze 
geschiedenis boeiend beschreven, meestal aan de 
hand van de bekendste personen die aan de ont
wikkeling van de natuurkunde hebben bijgedra
gen. Maar voor een eerste kennismaking met het 
vakgebied vind ik dit een geschikte aanpak. Wat 
betreft de relatie die Wertheim legt tussen de posi
tie van vrouwen in de natuurkunde en de religieu
ze sfeer die in dit vakgebied zou heersen, vind ik -
hoewel deze relatie natuurlijk niet geheel uit de 
lucht is gegrepen - dat ze te makkelijk allerlei ver
schillende vormen van religie en religieuze gevoe
lens onder één noemer vat. De verhouding van 
Isaac Newton tot het Christelijke geloof en de reli
gieuze gevoelens van Stephen Hawking vertonen 
toch weinig overeenkomsten. 

Ik wil nog één opmerking maken naar aanlei
ding van de ondertitel van dit boek: 'God, f\'sica en 
de strijd tussen de seksen'. In een van de laatste 
hoofdstukken suggereert Wertheim dat het motief 
van sommige moderne fysici (Hawking en Leder-
man met name) om over god en natuurkunde te 
schrijven wel eens gerelateerd zou kunnen zijn aan 
de wens om veel boeken te verkopen, want de 
combinatie van die twee kwesties doet het nogal 
goed. De verleiding bij mij is groot om deze sugges
tie ook op Wertheim of haar uitgever toe te passen. 

Maar goed, het is haar toch gelukt om de ge
schiedenis van de natuurkunde en de positie van 
vrouwen in dit vakgebied weer eens op de agenda 
te zetten en dat juich ik toe. En ik ben wel eens 
jaloers op Amerikanen die veel meer dan wij 
Nederlanders de durf hebben om een gewaagde 
these te ontwikkelen. 

Ida Stamhuis 

H.J. Smid, EEN ONBEKOOKTE NIEUWIGHEID? 
Invoering, ontvang, inhouil en betekenis van het wis-
kuntieomierwijs op de Franse en LtUijnse scliolcn 
1813-1863 (Delft: Delft University Press 1997) 295 
pp., ill., ƒ 50,00, ISBN 90-407-1442-8. 

Onder bovenstaande titel, gebaseerd op een uit
spraak in 1826 van een anonieme recensent over 
het wiskundeonderwijs, onderzoekt de auteur de 
ontwikkeling van dit onderwijs vóór de invoering 
van de HBS in 1863. 

Hij heeft daartoe gebruik gemaakt van een 
groot aantal archieven van scholen, verzameld in 
het Algemeen Rijksarchief, archieven van provin
cies en steden en de Bibliotheca Pedagogica van de 
Leidse universiteitsbibliotheek. Tevens heeft hij 
leerplannen van verschillende scholen bestudeerd 
en ook de gebruikte leerboeken. 

Het resultaat is een zeer gedocumenteerd en 
prettig leesbaar boek geworden. Het wekt geen ver
bazing dat dit boek een handelsuitgave is van een 
dissertatie, waarop H.J. Smid op 22 april 1997 ge
promoveerd is aan de Technische Universiteit te 
Delft. Het is jammer dat volgens de inhoudsopga
ve een Curriculum Vitae op pagina 296 staat, ter
wijl het boek slechts 295 pagina's telt. 

De opzet van de studie is als volgt: Na een be
handeling van de voorgeschiedenis van het wis
kundeonderwijs in de achttiende en het begin van 
de negentiende eeuw, de overheidsmaatregelen en 
de publieke discussie over het onderwijs, komt het 
wiskundeonderwijs in de Latijnse scholen aan bod, 
gesplitst in een drietal perioden: 1815-1826, 1826-
1838 en 1838-1863. Vervolgens wordt het wiskun
deonderwijs aan de Franse scholen besproken. Het 
geheel wordt vergeleken met het beroepsonderwijs 
in dezelfde periode. Aan het slot komt de auteur 
tot de conclusie dat het feit, dat wiskunde het be
langrijkste vak was bij de oprichting van de HBS in 
1863, niet zomaar uit de lucht is komen vallen, 
maar in de jaren hieraan voorafgaand geleidelijk 
tot deze positie is gekomen. 

De drijvende kracht hierachter was niet het 
praktische belang van de wiskunde - het curricu
lum in de beroeps,scholen week weinig af van dat 
van de Latijnse scholen - maar meer de vormende 
waarde bij de opvoeding. Deze opvatting bleef tot 
ver in de twintigste eeuw overheersen. Ook werd 
de wiskunde beschouwd als selectiemiddel. Selec
tie werd steeds noodzakelijker in een overgang van 
een .standenmaatschappij, waar geboorte allesbe
palend was, naar een klassenmaatschappij, waarin 
in principe opleiding toegang tot een hogere klasse 
kon verschaften. Tot zover de conclusies in dit 
boek. 
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In de voorgeschiedenis bespreekt de auteur de po
sitie van de wiskunde in de loop van de achttiende 
eeuw. Aan de universfteiten werd het onderwijs 
gegeven door hoogleraren met een ruimere leerop
dracht dan alleen wiskunde. Wat zij aan wiskunde 
onderwezen hing voor een groot deel af van hun 
eigen belangstelling. Ook de oprichting van het 
Wiskundig Genootschap in 1778 bracht hierin wei
nig verandering; de leden waren in hoofdzaak 
onderwijzers en liefhebbers der wiskunde, niet 
noodzakelijk wiskundigen. De oprichting in 1784 
van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen 
was belangrijker voor het onderwijs - speciaal het 
lager onderwijs - omdat het een serie goedkope 
boekjes uitbracht en aandrong op maatregelen op 
nationaal niveau. 

De Latijnse scholen, in de Middeleeuwen ont
staan, werden versmald tot opleidingsscholen voor 
de universiteit; het onderwijs omvatte alleen Latijn 
en wat Grieks. Aan het einde van de vijftiende 
eeuw ontstonden de Franse scholen omdat er be
hoefte bestond aan een opleidingsschool voor han
del en internationaal verkeer. Men kan verschillen
de soorten onderscheiden: een eenvoudige lagere 
school met een Franse bovenbouw, een meisjes
school voor een beschaafde opvoeding, een jon
gensschool met soms een beroepsopleiding en een 
instituut opleidend voor de universiteit. 

In 1815 tekende koning Willem I het Organiek 
Besluit, het Koninklijk Besluit waarin het hoger 
onderwijs werd geregeld. De Latijnse school werd 
beschouwd als eerste trap van het hoger onderwijs. 
Er moest voortaan ook onderwijs gegeven worden 
in de beginselen der wiskunde. Een duidelijk pro
gramma was er niet. Scholen moesten zelf inhoud 
geven aan het wiskundeonderwijs. In 1816 werd 
wel verplicht het decimale stelsel van maten en 
gewichten, door de Fransen ingevoerd en door 

Willem I gehandhaafd, grondig te onderwijzen. De 
lessen werden meestal gegeven aan het einde van 
de schooldag. Soms gaf de rector de wiskundeles-
sen, soms de klassedocent en ook werd er op som
mige scholen een aparte onderwijzer voor wiskun
de aangesteld. In 1825 werd op elke Latijnse school 
wiskunde gegeven, maar er waren grote verschillen 
in niveau. Bij Koninklijke Besluiten van 1826 en 
1827 besloot de overheid in te grijpen en het wis
kundeonderwijs te sturen; er moest les gegeven 
worden in rekenkunde, stelkunde en meetkunde. 
Voor alle onderdelen werd een minimum pro
gramma voorgeschreven. 

In 1838 kwam er in Den Haag een combinatie 
tot stand van de Latijnse school en de plaatselijke 
school voor middelbaar onderwijs. Deze nieuwe 
school. Gymnasium genoemd, bestond uit twee 
afdelingen; een eerste afdeling die een voortzetting 
van de Latijnse school was en een tweede afdeling 
waarin moderne talen, wfskunde en natuurkunde 
de belangrijkste vakken waren. In de volgende 
jaren volgden vele scholen met zo'n tweede afde
ling. Onder invloed hiervan werd het wiskundeon
derwijs op de eerste afdeling - en op de Latijnse 
scholen - ook geïntensiveerd. Hierdoor veranderde 
tevens de positie van de wiskundeleraar Na de 
invoering van de HBS in 1863 verdween de tweede 
afdeling van de gymnasia. 

Dit boek bevat behalve het bovenstaande nog 
een schat aan gegevens over de toenmalige leer
boeken, de .salariëring van de docenten, de oplei
ding van de docenten en de organisatie van het 
onderwijs. Indien uw belangstelling gewekt is, kan 
ik u dit boek van harte aanbevelen; niet in de laat
ste plaats door de boeiende verteltrant. 

Henk N. Schuring 
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