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Nicole van der Auwera, Ad Meskens en Paul Tytgat 
eds., Aristnrchoi vciu Samos, Over de grootte en de 
iifittituien van de zon en de maan, (Hogeschool 
Antwerpen, z.j.). Ivi + 41 pp., tlguren. ISBN 90 
807587 44. €15,-. Te bestellen door overmaken op 
rekening nr. 001-1751663-16 t.n.v. A. Meskens, 
Mechelen; en: Ad Meskens, Nicole van der Auwera 
eds., Diopliantos van Aicxatidrië, De zes boeken van 
de arithmetika (Hogeschool Antwerpen, z.j.). cxiv 
+ 324 pp. ISBN 90 8075837 6. €25,-. Te verkrijgen 
door overmaken op Dexia bank rekening nr. 096-
2290941-16 t.n.v. Hogeschool Antwerpen. 

Recente uitgaven in het Nederlands van wiskundige 
klassieken zijn niet uitzonderlijk. Zo zijn in de Ep
silon Reeks in 1998 Van rekeningh in spelen van 
gelnck van Huygens (vertaald en toegelicht door 
VVim Kleijne) en in 2005 het proefschrift en enige 
artikelen van L. E. J. Brouwer (geredigeerd door 
Dirk van Dalen) verschenen. Daarnaast is er de 
Serie Rekenmeesters waarin in 2003 Grondbegin
selen der Rekenkunde (een uitgave van het Leidse 
Wiskundig Genootschap uit 1828) opnieuw werd 
uitgegeven (door Danny Beckers en Harm Ian 
Smid) en in 2004 van Willem Bartjens De Cijf-
feringe (uit 1604) opnieuw verscheen (bezorgd door 
Danny Beckers en Marjolein Kool). 

Het gaat hierbij om oorspronkelijk Nederlands 
werk of werk van Nederlanders. Nederlandse ver
talingen van klassieke wiskundige werken die niet 
tot de Nederlandse cultuur behoren zijn uiterst 
zeldzaam. De publicatie in één jaar van een verta
ling in het Nederlands van twee wiskundige werken 
uit de Oudheid is dan ook iets bijzonders. 

Het echtpaar Nicole, waar het Aristarchos betreft 
bijgestaan door Paul Tijtgat, heeft iets moois ver
richt. Overigens is dat niet de eerste keer. Van der 
Auwera en Meskens gaven eerder een Nederlandse 
vertaling van het Romeinse kookboek De re co-
quionaria van Apicius uit (verschenen in 2001 bij 
het Archief- en Bibliotheekwezen in België). 

Zowel Over de grootte en de afstanden van de zon 
en de maan van Aristarchos en De zes boeken van de 
Aritmetika zijn voorzien van een heldere inleiding 
waarin de teksten in hun historische context wor
den geplaatst. De astronoom Aristarchos werkte 
in de eerste helft van de 3e eeuw voor Christus in 
Alexandric. Het is waarschijnlijk dat hij de jonge 
Apollonius, die als eerste het epicyclische model 
uitwerkte, nog gekend heeft. In hun inleiding geven 

de auteurs een beknopt overzicht van de ontwik
keling van de Griekse astronomie tot aan Apollo
nius. Hipparchus wordt ook even genoemd. Dio-
phantus werkte mogelijk ook in Alexandrië, maar 
eeuwen later. Meestal wordt hij in de 3e eeuw na 
Christus geplaatst, maar er is daarover allerminst 
zekerheid. De inleiding op het boek van Diophan-
tus is zeer uitvoerig. Diens Aritmetika is ook vanaf 
de Renaissance bijzonder invloedrijk geweest bin
nen de algebra. 

Aristarchus is binnen de Griekse astronomie een 
opvallende figuur met aftvijkende meningen. Hij 
was een van de eersten en een van de weinigen die 
een heliocentrische theorie verdedigden: de vaste 
sterren en de zon blijven bewegingsloos en de aarde 
draait op een cirkel om de zon. We bezitten geen 
teksten van zijn hand waarin die theorie wordt be
handeld. In het vertaalde werk gaat het om de ver
houdingen van de diameters van de zon en de 
maan tot de aarde. Uitgaande van een aantal veron
derstellingen met betrekking tot de hoek tussen 
de zon en de maan bij halve maan, de schijnbare di
ameters van zon en maan, en de straal van de aard-
schaduw bij een maansverduistering, berekent 
Aristarchos de gezochte verhoudingen. De laatste 
stelling van het boek is: de verhouding van de dia
meters van aarde en maan is groter dan 1259712/ 
79507 (ongeveer 15,84) en kleiner dan 216000/ 6859 
(ongeveer 31,49). 

Diophantus is op een heel ander manier uitzon
derlijk. Met zijn boek vertegenwoordigt hij een 
traditie die radicaal afwijkt van de andere Griekse 
wiskunde. Euclides, Apollonius, Archimedes en de 
overigen bedrijven allemaal meetkunde. Diophan
tus lost in zijn boek algebraïsche problemen op en 
hij doet dat met behulp van een speciaal daarvoor 
gedefinieerde symbolentaal. Een probleem, bij
voorbeeld "Verdeel een kwadraat in twee kwa
draten" (Boek 2, probleem VIII) wordt als volgt 
opgelost. Stel 16 moet worden verdeeld in twee 
kwadraten: x- en 16-x-. Dan moet 16 - x ' een 
kwadraat zijn. Neem aan het is het kwadraat van 2x 
-V16, waarbij de coëfficiënt van x willekeurig is 
gekozen. Dan moet 16 - x ' gelijk zijn aan 4X-+16-
i6x. Dat levert een lineaire vergelijking: x=i6/5 en 
daarmee zij de twee kwadraten snel te bepalen. 
Nota bene: ik hanteer, net als de vertalers, moderne 
symbolen, waar Diophantus zijn eigen symbolen 
hanteert. Dat is helemaal verantwoord mits men 
zich dat realiseert. Het bijzondere is dat Diophan-
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tus met vergelijkingen manipuleert, rekenregels 
voor die manipulatie kent en dus meer dan looo 
jaar voor de introductie van onze moderne al
gebraïsche symbolen echt ouderwetse algebra 
bedrijft. Hij heeft een symbool voor min en hij 
kent de regels voor de vermenigvuldiging met mi
nus. Die regel luidt bij hem: "Een ontbrekende ver
menigvuldig met een ontbrekende geeft een be
staande". We kunnen dus niet zeggen dat hij 
negatieve getallen kent. 

Met beide boeken hebben de vertalers voortref
felijk werk verricht. Naast de inleiding wordt elke 
bladzijde van de vertaling van het bock van Dio
phantus bovendien door de vertalers apart van 
commentaar voorzien. Het is daardoor een heel 
toegankelijk boek geworden. Ik hoop dat beide 
boeken hun weg zullen vinden naar wiskunde
docenten, wiskundestudenten en andere geïnteres
seerden. Dat vereist wel dat de uitgever, de Hoge
school .\ntwerpen, reclame maakt. Ik maak me 
daar hopelijk ten onrechte zorgen over. 

Teun Koetsier 

W.P. Gerritsen, Europa's leerschool: de zeven vrije 
kunsten. Een rondgang langs Leidse bandschriften, 
Scaliger Lezingen 3, (Leiden: Primavera Pers 2007). 
48 pp.ill. ISBN 978-90-5997-048-9 

Europa's leerschool is de publicatie van de rede die 
Prof.dr. W.P. Gerritsen, emeritus-hoogleraar mid
deleeuwse letterkunde van de Universiteit Utrecht, 
op 7 juni 2007 heeft uitgesproken bij het neer
leggen van zijn Scaliger-hoogleraarschap aan de 
Universiteit Leiden. Het Scaliger Instituut is in 
2000 opgericht aan de Leidse Universiteit, en heeft 
als hoofddoel de bestudering van de bijzondere 
collecties van haar bibliotheek te bevorderen. In 
zijn lezing neemt Gerritsen ons dan ook mee op 
een rondleiding langs Leidse handschriften, met 
als rode draad het thema "de zeven vrije kunsten", 
de artes liberales. En omdat hij zelf een mediëvist is, 
heeft hij gekozen voor middeleeuwse handschrif
ten. Ieder vak, ot iedere ars, wordt kort voorgesteld, 
en geïllustreerd met één handschrift. Soms zijn het 
middeleeuwse kopieën van antieke of laat-antieke 
handboeken, die eeuwen later nog altijd op het 
curriculum stonden, zoals het grammatica hand
boek van Donatus, de Ars minor, of van het meet
kundige handboek van Euclides, de Elementen. 
Meestal echter zijn het middeleeuwse tractaten, 
zoals dat van Hermannus Contractus (1013-1054) 
over de abacus, een middeleeuws rekeninstrument, 
of de Micrologus van Guido van Arezzo (ca 990-
1050) over de kunst der muziek. 

De zeven kunsten die in de vanaf de late oudheid 
het curriculum der scholen en universiteiten 
bepaalden in de hele westerse wereld, klinken ons 
nog steeds maar al te bekend in de oren: taalkunde 
(grammatica), de kunst der welsprekendheid 
(rhetorica), de kunst van het redeneren (logica of 
dialectica), meetkunde (geometria), wiskunde 
(mathematica), sterrenkunde (astronomia) en 
muziek (musica). Tegelijkertijd echter gaan er 
achter deze bekende begrippen volkomen eigen 
werelden schuil, waarvan Gerritsen ons een glimp 
laat opvangen. Onderdeel van de ars musica, bij
voorbeeld, is de leer dat het universum zelf door de 
bewegingen der planeten een perfecte harmonie 
voortbrengt. 

Eén van Gerritsens sprekendste voorbeeldjes is 
echter juist een heel traditioneel rekenkundig 
vraagstukje, dat Ademar van Chabannes (989-1034) 
neerschrijft in zijn Liber manualis: "Een slak werd 
door een zwaluw te eten gevraagd. Het nest van de 
zwaluw lag ongeveer een mijl verderop. De slak 
kon per dag niet meer dan het twaalfde deel van 
een voet afleggen. Zeg nu hoeveel dagen het duurde 
voor de slak op het diner verscheen." Met een klein 
beetje aanpassing kan het zo worden opgenomen in 
de Cito-toets voor groep 8! 

Mariken Teeuwen 

lozien I. Driessen-van het Reve, De Kunstkamera 
van Peter de Grote. De Hollandse inbreng, gerecon
strueerd uit brieven van Albert Scba en Johann Daniel 
Schumacher uit de jaren 1711-1752 (Hilversum: Ver
loren 2006). 350 pp., ill. ISBN 90-6550-917-5. €29,-. 

Historisch onderzoek naar Russisch-Nederlandse 
betrekkingen is 'in'. Dit komt vooral doordat de 
Russische archieven steeds toegankelijker worden 
voor onderzoekers uit het 'Westen' en de oude do
cumenten meestal een verfrissende kijk bieden op 
de relaties tussen Nederland en Rusland. De studie 
van Jozien Driessen. die gebaseerd is op haar proef
schrift, is geen uitzondering. Tijdens een studiereis 
naar St. Petersburg in 1991 stuitte zij (samen met 
Renée Kistenmaker) op een omvangrijke corres
pondentie betreffende de aanschaf van Neder
landse wetenschappelijke collecties voor het hof 
van Peter de Grote. De brieven zijn geschreven 
door Albert Seba (apotheker in Amsterdam), 
Robert Areskine (lijfarts van Peter de Grote) en 
lohann Daniel Schumacher (secretaris van Ares
kine). De brieven gaan vooral over de overdracht 
van de natuurhistorische collecties van Seba zelf en 
over het langslepende koopproces van de kabinet
ten van de Amsterdamse anatoom Frederik Ruysch. 
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Driessen besteedt veel aandacht aan de Neder
landse reizen van Peter de Grote en de persoonlijke 
en wetenschappelijke contacten tussen de hoofd
rolspelers Seba, Areskine, Schumacher, Ruysch en 
Peter de Grote. Ook geeft zij uitgebreide beschrij
vingen van bestellijsten en financiële transacties. 
Driessen concludeert uit de correspondentie dat (i) 
de Nederlandse wetenschapsbeoefening belang
rijker was voor de oprichting van de Russische 
'Kunstkamera' (Peters tentoonstellingsruimte) en 
de Academie van Wetenschappen dan voordien werd 
aangenomen, (2) dat Peter de Grote zijn verzameling 
niet lukraak, maar met beleid uitbreidde en (3) dat 
Peter de Grote gezien moet worden als aanhanger van 
de recent door lonathan Israel beschreven 'radicale 
verlichting'. 

Vooral de laatste conclusie is erg kort door de 
bocht. De gevolgtrekking dat Peter de Grote een 
spinozist was omdat hij niet geloofde in het bestaan 
van wonderen, voorspellingen, gezichten en tekens 
(en dus monstrueuze geboorten slechts wilde ten
toonstellen als 'spelingen van de natuur') is een 
non sequitur. Uit het feit dat Spinoza wonderen 
onmogelijk achtte en Peter ook, kan niet zonder 
meer geconcludeerd worden dat Peter een aan
hanger van Spinoza was. Peters veronderstelde 
spinozisme is gebaseerd op onvoldoende historisch 
bewijs en voor velerlei uitleg vatbaar. Het is zeer 
wel mogelijk dat de op macht beluste Peter slechts 
uit politieke overwegingen de macht van de kerk 
wilde beperken. De kerk, immers, claimde in die 
tijd het alleenrecht om 'buitennatuurlijke' feno
menen te verklaren. Driessens claim, met andere 
woorden, vraagt om veel meer historisch bewijs, 
dat zij verder nergens geeft. 

Driessens boek is taaie kost. Zij beschrijft alle fi
nanciële en andere transacties in oneindig veel af
zonderlijke paragrafen zonder een rode draad in de 
vorm van een hypothese of vraagstelling die door 
het hele boek loopt. De conclusies die Driessen 
geeft komen vaak als donderslag bij heldere hemel. 
De afzonderlijke hoofdstukken werken nauwelijks 
toe naar een slotakkoord met als gevolg dat Dries
sens claims slecht onderbouwd zijn. Bijvoorbeeld, 
Driessen concludeert in twee alinea's dat Peters 
collectie niet gezien kan worden als een voort
zetting van traditionele vorstelijke verzamelingen 
(maar als 'een nieuw soort encyclopedisch verza
melen'). Tegelijkertijd beweert zij dat Peters 
duidelijke doel van verzamelen was 'het vermeer
deren van macht, gewin, voorspoed, roem en eer'. 
Was dit niet juist het doel van vroegere hofcollecties? 
En wat was eigenlijk dit 'nieuw soort encyclope
disch verzamelen'? 

Driessens grootste verdienste is het openbaar 
maken van de correspondentie en de transscriptie 

van de inhoud van de brieven. Het archiefmateriaal 
is spannend en er kan nog zoveel mee gedaan wor
den. De brieven geven bijvoorbeeld inzicht in de 
vroegmoderne Hollandse commercialisering van 
wetenschap, de beweeglijkheid van collecties en 
kennis, de veranderende betekenis van preparaten 
in verschillende culturele contexten en de politieke 
status van natuurwetenschappelijke objecten aan 
het Russische hof Driessens De Kunstkamera van 
Peter de Grote, met andere woorden, nodigt vooral 
uit tot verder onderzoek, want een gedegen his
torische interpretatie moet nog beginnen. 

Rina Knoeff 

Donna C. Mehos, Science & culture for members 
only. The Amsterdam zoo Artis in the nineteenth 
century (Amsterdam: Amsterdam university press 
2006). 208 pp., ill. ISBN 90 5356 739 9. €34,50. 

Met Science and Cidture for Members Only schreef 
Donna Mehos een boeiende studie over de eerste 
decennia van dierentuin Artis. Meer dan de 
bestaande literatuur over Artis, is dit een poging 
om de oudste Nederlandse dierentuin binnen zijn 
sociaal- en cultuurhistorische context te beschou
wen. Het perspectief en de motieven van de 
oprichters en leden van Artis vormen het ver
trekpunt voor een analyse van zijn functioneren. 
Zo wordt niet alleen het succesverhaal van de die
rentuin verteld, maar kan worden duidelijk ge
maakt wat zijn betekenis was. 

Artis werd in 1838 opgericht en was daarmee een 
van de eerste dierentuinen in Europa. Mehos be
nadrukt dat Artis een wetenschappelijk genoot
schap was, voluit Zoologisch Genootschap Natura 
Artis Magistra geheten, waarmee Artis te plaatsen 
is in de genootschapcultuur van die periode. Daar
naast past het in de lange traditie van de rari
teitenkabinetten; het verzamelde mineralen, etno-
grafica en opgezette dieren. De uitgebreide collectie 
levende dieren maakte Artis echter uitgesproken 
modern. 

De verenigingsstructuur van Artis verklaart zijn 
succes en populariteit. Honderden rijke Amster
damse burgers werden lid om gezamenlijk een in
stelling te creëren waar de stad en de natie trots op 
kon zijn. Het lidmaatschap, dat vanaf 1839 twintig 
euro per jaar kostte, werd een statussymbool. Het 
feit dat in de eerste decennia alleen leden en hun 
gezinnen de voor die tijd spectaculaire dierentuin 
mochten bezoeken droeg bij aan de exclusiviteit en 
dus het onderscheidend vermogen van het lid
maatschap. In 1888 had Artis maar liefst 6000 
leden. 
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Maar het exclusieve karakter van Artis gaf ook aan
leiding tot conflicten met het stadsbestuur. In een 
tijd dat de overheid zich nog niet actief bemoeide 
met het culturele leven, werd Artis zo ongeveer als 
een vijand van het algemeen belang aangemerkt. 
Verzoeken om gemeentegrond aan te kopen om 
uit te kunnen breiden en aanvragen voor bouwver
gunningen werden stelselmatig geweigerd. Pas toen 
de gemeente in 1877 zelf de Universiteit van Ams
terdam moest gaan bekostigen, zag ze het voordeel 
in van samenwerking met Artis. Anatomie- en 
dierkundestudenten kregen onbeperkt toegang tot 
Artis en zijn collectie en genoten hun onderwijs 
deels op kosten van Artis. In ruil hiervoor keurde 
de gemeente eindelijk de bouw van een aquarium 
goed. 

Vanaf het moment van zijn oprichting was het 
vergroten van natuurwetenschappelijke kennis het 
hoofddoel van het genootschap. De onderzoeks
collecties levende en geprepareerde dieren en de 
uitgebreide bibliotheek waren bedoeld voor weten-
schappielijk onderzoek. Enerzijds werd wetenschap 
inzichtelijk gemaakt voor de Amsterdamse burgerij 
via lezingen en een almanak, anderzijds ging Artis 
de competitie aan met vergelijkbare buitenlandse 
instellingen door wetenschappelijke publicaties op 
hoog niveau, waaronder die in de eigen tijdschrif
ten Bijdragen tot de Dierkunde en Nederlandsch 
Tijdschrift tot de Dierkunde. Daarnaast onderhield 
het warme banden met andere Nederlandse weten
schappelijke instellingen, als het Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historie in Leiden, waardoor Artis' 
wetenschappelijke reputatie groeide. In de loop 
van de negentiende eeuw is in de activiteiten van 
Artis, net als daarbuiten, een tendens tot profes
sionalisering van de wetenschap aan te wijzen, 
waarmee de kloof tussen de doelstellingen van 
popularisering en popularisering steeds groter 
werd. 

De grote verdienste van Mehos is dat haar on
derzoek niet ophoudt bij het schetsen van het 
(populair-)wetenschappelijke belang van Artis. Ze 
beschrijft ook de andere activiteiten: concerten 
door vooraanstaande orkesten, waarvoor dikwijls 
in opdracht van Artis nieuwe composities werden 
gemaakt. Ze laat tevens zien hoe Artis in de vroege 
negentiende eeuw succesvol de competitie aanging 
met traditionele verlichte genootschappen en in
stellingen als Felix Meritis. Op zijn beurt verloor 
Artis het vanaf de laatste decennia van de negen
tiende eeuw van nieuwe cultuurtempels en ont
moetingsplaatsen als het Rijksmuseum, het Con
certgebouw en het Paleis voor Volksvlijt. 

Interessant zijn ook Mehos' observaties over de 
rol van de koloniale bezittingen voor de ontwik
keling van Artis, dat volgens haar in het teken van 

succesvolle overzeese expansie. Niet alleen was de 
rijkdom van veel Amsterdamse leden direct of indi
rect aan de koloniën gerelateerd, de indrukwekkende 
collectie van Artis was goeddeels het resultaat van 
geschenken van Nederlanders in de koloniën, be
zorgd door kapiteins van handelsschepen (het is 
veelzeggend dat deze kapiteins een groot deel van 
Artis' ereleden uitmaakten). In Artis werden daar
naast de koloniale bezittingen gerepresenteerd in 
het Etnographiesch Museum, dat 'both the wonders 
and horrors of e.xotic beings' (105) tentoonstelde, 
van wapens tot modelwoningen. Antropologie kreeg 
een plek binnen de dierentuin en was een van de el
ementen die de leden en bezoekers van Artis trots 
maakte op hun stad en hun land. 

Mehos maakte voor haar analyse gebruik van 
internationale literatuur en verwerkte daarnaast 
veel en diverse primaire bronnen in haar boek (dat 
een uitwerking is van haar dissertatie aan de Uni
versity of Pennsylvania uit 1997); van almanakken, 
wetenschappelijke verhandelingen tot notulen van 
de Amsterdamse gemeenteraad. Dit rijke bron
nenmateriaal en de prettige schrijfstijl wekken het 
verhaal tot leven. Soms is de auteur iets te gede
tailleerd en verliest het verhaal zijn vaart - het 
lezen over het eindeloze getouwtrek met het college 
van Burgemeesters en Wethouders en de gemeen
teraad wordt haast een even slepende aangelegenheid 
als het in werkelijkheid was. Ook zijn er wat slor
digheidjes geslopen in de appendix van bestuurs
leden van Artis en hun andere maatschappelijke 
functies, wanneer het bijvoorbeeld gaat over de 
Maatschappij tot 't Nut van het Algemeen. 

Toch zijn dit maar kleinigheden, die niets af
doen aan de prestatie van Mehos. Door te tonen dat 
Artis tegelijkertijd functioneerde als plek waar am
ateurs en professionals zoölogische wetenschap 
bedreven én als centrum voor het stedelijke cul
turele leven, maakt zij inzichtelijk hoe sterk de ver
wevenheid van wetenschap en burgerlijke cultuur 
was in de periode voor de professionalisering van 
de wetenschap. In Artis bevestigde de Amsterdamse 
burgerij door middel van wetenschap, muziek en 
etnogratlca haar stedelijke en nationale identiteit. 

Maartje Janse, Universiteit Leiden 

Mineke Bosch, Een onwrikbaar geloof in recht
vaardigheid. Aletta Jacobs i8i4-i92<) (Amsterdam: 
Balans 2005). 819 pp. ISBN 90-5018-657-2. €37,50 

De naam van Aletta lacobs, de eerste vrouwelijke 
arts in Nederland, heeft nog steeds een mythische 
klank. Voor biografe Mineke Bosch lag hier een 
dilemma: kritiekloos meegevoerd worden in be-
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wondering voor de heldin en pionierster kon zij 
niet en wilde zij niet, maar lacobs beeld vergruizen 
tot niets van haar status zou resten was zeker ook 
niet haar bedoeling. Zij koos voor een biografische 
benadering waarin het meer ging om wat Aletta la
cobs dacht en deed, dan om wie zij in diepste wezen 
was. Verder wenste Bosch met lacobs'levensverhaal 
de wereld om haar heen en de vele actieve vrouwen 
daarin te belichten. 

Bosch toont in haar biografksche werk een hang 
naar volledigheid, die ook tot uiting komt in een 
uitvoerige bibliografie. Het resultaat is een om
vangrijk boek. Publicaties, reizen, commissies, 
vriendschappen: allerlei aspecten uit het leven van 
lacobs ziin grondig onderzocht en uitvoerig 
beschreven. Enerzijds maakt dit het boek tot een 
bijzonder waardevol werk. 'Alles' uit .Aletta lacobs 
leven staat erin, en ook heel veel over andere per
sonen. Bosch kan door haar bronnenonderzoek en 
haar ruime verslag ervan nuance aanbrengen in 
lacobs' levensverhaal, en vele hardnekkige mythen 
over haar leven ontkrachten. Anderzijds is het niet 
eenvoudig om uit dit grote werk een consistent 
beeld van lacobs' leven te destilleren. Hardnekkige 
mythen blijven dan ook rustig floreren, zoals blijkt 
uit een kleine rondgang over het internet. 

De belangrijkste daarvan betreft Jacobs' pad naar 
de universiteit. Was dat bezaaid met voetangels, 
klemmen en rumoer? Bosch toont nuchter het ver
loop van de gebeurtenissen, en plaatst Jacobs' in
tellectuele streven in de context van de tijd. In de 
jaren i860 ontspon zich een omvangrijk debat over 
verbetering van het meisjesonderwijs. Veel jonge 
vrouwen verlangden in de tweede helft van de ne
gentiende eeuw naar méér vorming dan tot keurige 
juffrouw, klaar voor het huwelijk. Letje, zoals zij als 
kind werd genoemd, hield het in 1867 maar twee 
weken uit op een jonge-damesschool. Waarschijn
lijk al na een jaar van zoeken, wat met de twaalf
jarige Aletta aan te vangen—thuis leren en het 
huishouden doen, een opleiding tot modiste— 
besloot de familie dat zij het leerling-apotheker-
sexamen zou doen als eerste stap voor een 
toekomst als arts. Aletta had daarbij haar vader en 
broer lulius als voorbeeld. Na met glans te zijn 
geslaagd voor het leerling-apothekersexamne, 
vroeg zij dispensatie aan voor het toelatingsexamen 
voor de universiteit bij Thorbecke, minister van 
binnenlandse zaken, Thorbecke liet per kerende 
post haar vader weten akkoord te gaan. 

Zestien jaar oud was lacobs, toen zij op 20 april 
1871 begon met haar medicijnenstudie. Kranten 
schreven erover in korte neutrale berichtjes. Haar 
medestudenten ontvingen haar welwillend. Bosch 
heeft met al haar speurwerk één negatieve reactie 
gevonden, in het Studenten Weekblad in mei. Een 

zekere Theodoor schreef een melig stuk over, on
der meer, hordes oude vrouwen die door toekom
stige geëmancipeerde vrouwelijke artsen in leven 
zouden worden gehouden. Twee anonieme reacties 
verschenen later, waarvan één bepaald ridderlijk 
stelde dat Aletta had verwacht geen Theodoors on
der de Groninger studenten te vinden, een ver
trouwen dat terecht was, zodat zij allen beledigd 
waren door deze auteur. Ook tijdens de verdere 
studie en promotie in Amsterdam ondervond Ja
cobs nauwelijks tegenwerking. 

In 1879 vestigde Jacobs zich als Nederlands eerste 
doctoresse in Amsterdam met een succesvolle eigen 
praktijk. Zij behandelde vooral vrouwen en 
kinderen uit de betere standen. Tijdgenoten be
schreven hoe zij geen lager honorarium vroeg dan 
mannelijke artsen, en dat wie geen lichamelijk on
derzoek wenste te ondergaan, beter weg kon blijven 
uit Jacobs' spreekkamer. Geheel conform de tijd
geest van hygiënisme en de 'Sociale Quaestie' zette zij 
zich verder met woord en daad in voor moeders en 
kinderen uit de arbeidersklasse. Jacobs propageerde 
steeds openlijker geboortebeperking en anticoncep
tie. Vanaf 1882, een paar maanden na oprichting van 
de Nieuw-Malthusiaanse Bond, had zij een wekelijks 
gratis spreekuur voor arme vrouwen en kinderen. 
Daar gaf zij onder andere voorlichting over het ge
bruik van het pessarium, vanuit de overtuiging dat 
een beperking van het kindertal een zegen voor het 
arbeidersgezin zou betekenen. 
Jacobs maakte kennis met feministisch en radicaal 
gedachtegoed tijdens een reis naar Londen na haar 
promotie. Ook terug in Nederland kreeg zij als 
eerste vrouwelijke arts veel aandacht van vrij
denkers, van wie de opmerkelijkste misschien wel 
Carel Gerritsen was. Hij beschikte over een uitge
breide feministische bibliotheek, wijdde haar in in 
zijn politieke idealen, en hun vriendschap groeide 
uit tot 'een inniger band', aldus Jacobs. Vanwege 
hun aversie van het heersend huwelijksrecht 
probeerden zij elkaar eerst te vergeten, en gingen 
later een vrij huwelijk aan. Toen zij een steeds 
sterkere kinderwens kregen (Jacobs zou een zoon
tje krijgen, dat aJ na één dag overleed) en Gerritsen 
actief wilde worden in de landelijke politiek, 
trouwden zij ook officieel. Jacobs zou zichzelf wel 
altijd blijven aanduiden als 'dr. Aletta H. Jacobs'. 

In lacobs' levensloop valt een verschuiving waar 
te nemen van arts tot politica en feministe. In de 
jaren 1890 reageerde zij regelmatig via ingezonden 
brieven op vrouwenkwesties. Geleidelijk werd la
cobs onderdeel van een internationaal netwerk van 
politiek actieve vrouwen. Ook was zij betrokken bij 
de in 1893 opgerichte Nederlandse Vereniging voor 
Vrouwenkiesrecht (VVVK), al leek zij daar de 
eerste jaren vooral actief wanneer Gerritsen kan-
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didaat was tijdens verkiezingen. Na zijn dood in 
1905 werd zij presidente van de vereniging, een 
zware functie die zij decennialang vervulde, en 
waarvoor zij haar werk als arts opgaf. In 1919 kreeg 
de Nederlandse vrouw kiesrecht. 

Aan het eind van haar leven was Jacobs een 
tevreden mens, gelukkig met wat was bereikt in de 
strijd voor vrouwenrechten. De universiteiten 
waren opengesteld voor vrouwen, vrouwen hadden 
burgerrechten, en geboorteregeling stond in het 
middelpunt van de belangstelling. In de nacht van 
9 op 10 augustus 1929 overleed Aletta lacobs in 
haar slaap. 

Het is een prachtig levensverhaal van een for
midabele vrouw, en Bosch heeft het nauwkeurig 
opgetekend. Ze nadert de persoon van Aletta Jacobs 
heel dicht. We horen Jacobs' stem in haar brieven, 
autobiografie en artikelen, die Bosch regelmatig 
citeert. We volgen het ritme van haar leven in de 
huiselijke en de openbare sfeer. Er blijven daarbij 
onvermijdelijke onduidelijkheden, lacobs dis
tantieerde zich bijvoorbeeld in haar autobiografie 
van de Nieuw-Malthusiaanse Bond. Was dat van
wege een conflict over de deskundigheid van de 
voorlichtsters van de Bond? Was het politieke on
verenigbaarheid van de VVVK met de NMB? Of 
moeten we lacobs' opmerking wat lichter nemen 
dan de formulering suggereert? Bosch geeft niet 
werkelijk uitsluitsel. Verder vond ik het jammer, dat 
door de gerichtheid op Jacobs en haar kring min
der opvalt hoe uitzonderlijk Jacobs toch was. Bosch 
heeft veel oog voor dichotomieën: voor de blanke 
dame Jacobs die 'inboorlingen' observeert op haar 
reizen, voor de vrij gehuwde Jacobs die zich zorgen 
maakt over onzedelijk gedrag bij arbeiders. De 
tegenstelling tussen het Amsterdamse elitaire vrij
denkersmilieu van lacobs (het reizen, de interna
tionale vriendenkring, het actieve deelnemen aan 
het politieke en intellectuele debat) en de sfeer 
waarin veel vrouwen daarbuiten leefden zal ook 
groot zijn geweest, en komt minder naar voren. 
Wat wel heel duidelijk wordt, is Aletta lacobs' on
wrikbare geloof in rechtvaardigheid, en hoe zij 
haar leven wijdde aan de strijd voor vrouwen
rechten. Het levert een inspirerend en rijk boek op. 

Karine van 't Land 

Bart Grob, Hans Hooijmaijers eds.,\V/i() needs Sci
entific Instruments - Conference on Scientific In
struments and Their Users, 20-22 October 2005 (Lei
den: Museum Boerhaave, 2006). 272 pp., ilk, met 
CD-ROM met PowerPoint presentaties getoond 
op de conferentie. ISBN 906292-158-2. Te bestellen 
bij Museum Boerhaave. €30,-. 

In 2005 the Museum Boerhaave organized a con
ference dedicated to the Users of Scientific Instru
ments. The meeting's programme was divided into 
three sections and themes: status of instruments, 
location and organisation of instruments, and in
novation of instruments. The proceedings of this 
meeting have now appeared in print. 

As the organizers of the meeting point out, in
struments have become an established topic in the 
history of science during the past 20 years. The 
meeting was organized in order to bring together 
historians of science and museum curators to in
vestigate common grounds. 

The proceedings include a number of excellent 
papers that offer fresh and new perspectives on 
instrument studies. For example, Frans van Lun-
teren situates the Dutch standard meter in a com
plex and tierce debate among members of the 
Dutch Academy of Science, including F.C. Donders. 
Alison Morrison-Law illuminates the role of ex
perimentation in designing optical systems for 
Scottish lighthouses in the nineteenth century. 
Lissa Roberts looks at Dutch steam engine models 
and argues that no boundary between science and 
technology can be drawn in the case of these cul
tural artefacts. Björn Brüsch, in his paper, looks 
into a completely different culture of instrumenta
tion: gardening devices in landscape architecture. 
And Nicolas de Hilster demonstrates how remains of 
mirror-staffs and their usage can be understood 
based on his reconstruction of this type of instru
ment. Several examples could be added. 

The more it is regrettable that some of the most 
prominent papers presented at the meeting could 
not be included in the book, such as those by Jim 
Bennett or Peter Heering. 

On a technical note, given the large number and 
diversity of papers the book would have greatly 
benefited from an index. More generally, instru
ments and their users have played a significant role 
in the discipline of history of science during the 
past two decades indeed. This includes major and 
ground-breaking works such as those by Steven 
Shapin and Simon Schatter (recipients of the 2005 
Erasmus prize), Peter Galison, led Buchwald, An
drew Pickering, Harry Collins, and others. Unfortu
nately, hardly any of the major debates' protago
nists was present at the Leiden meeting. Here, a 
future meeting exploring and analysing the under
lying conceptions of the themes of the Boerhaave 
conference and their relevance for the history of 
science could help to draw wider scholarly attention. 
A second aspect that would be worthwhile to be ex
plored in more detail are the consequences of the 
stories and insights provided at the conference for 
museum spaces. Such museological implications 
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are touched on briefly in the proceedings by, for 
example, Francoise Le Guet Tully and lean Davoig-
neau and have been discussed more thoroughly by 
scholars such as Jim Bennett or Christoph Lüthy 
belore. Questions to be asked here are, for example, 
how was an instrument used in a specific cultural 
context and how can this context be presented in a 
museum space or, how can a museum visitor com
prehend the complex interplay of an instrument's 
making, function and usage, both technically and 
socially? 

To conclude: what the Boerhaave meeting with its 
proceedings provides is a good overview over the 
wide range of research topics in the field of instru
ment studies. It also shows that this is an active field 
where a lot of interesting and useful work is and can 
be done still. Hence, the book can be recommended 
to anyone who wants to get a first-hand impression of 
what kind of questions concerning instruments mu
seum curators and historians of science occupy 
themselves with today. 

Klaus Staubermann 
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