
CY\,(i{,yLott<VJ~ 18'+7-1916 
f evrt"e,, vvouwelij"ke, apothekeY U'1I Nedev~ 0V\I Nedev~ Vent-I vuUë, 

Annette Wierper-Jenowein, Wilnis 

Durf en onafhankelijkheidszin 

Langs de levenslijnen van Charlotte Jacobs tekenen 

zich belangrijke veranderingen af in de geschiedenis 

van de vrouwenemancipatie. Haar beroemde 

zuster, Aletta Jacobs {1854-1929), zette die 

geschiedenis voor een groot deel op haar naam, 

maar ook Charlotte droeg bij aan de verbetering van 

de positie van vrouwen. Zowel in Indonesië, waar zij 

bijna dertig jaar zelfstandig apotheker was, als in 

Nederland, via het studiefonds dat zij bij testament 

oprichtte. Tot op de dag van vandaag kunnen 

meisjes die willen gaan studeren maar zelf de 

financiering daarvoor niet rond kunnen krijgen een beroep doen op dit fonds. 

Charlotte Jacobs was het vijfde kind en de tweede dochter van Abraham Jacobs 

{1817-1881} en Anna Jacobs- de Jongh {1817-1887}. Beiden ouders waren Joods, 

want geboren uit een Joodse moeder. Abraham Jacobs en Anna de Jongh 

trouwden in 1841. Abraham was plattelands heel- en vroedmeester, een vak 

waarvoor hij ruim zes jaar in de leer was geweest bij een chirurgijn. Hij begon 

zijn werkzame leven in 1840 in het gehucht Kiel-Windeweer, een buurtschap van 

Hoogezand, grenzend aan Sappemeer. In Kiel-Windeweer werden de eerste drie 

kinderen -lsrael, Simon en Marianne - geboren. In 1843 betrok het gezin een 

huurhuis aan de Borgercompagniestraat in hete meer welvarende Sappemeer. 

Hier zagen Karel, Charlotte, Emma, Johan Rudolf, Aletta, Eduard en Frederika 

het levenslicht. In 1859 verhuisde het gezin Jacobs naar een ruimer huis aan de 

Noorderstraat 19, waar in 1869 het 'nakomertje' Herman werd geboren. 
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Tweede medische stand 

Een heel- en vroedmeester van het land, was een medicus van de zogeheten 

tweede medische stand die slechts bevoegd was zijn beroep op het platteland 

uit te voeren. Met de 'tweede medische stand' werden die zorgverleners 

bedoeld die niet-universitair maar in de praktijk waren opgeleid, zoals de heel-, 

genees-, en vroedmeesters ("van het land of van de stad"). Ook apothekers 

behoorden destijds tot de tweede medische stand; men kon via de examens van 

leerling-apotheker en hulpapotheker worden toegelaten tot het staatsexamen 

van apotheker. Deze route werd definitief geblokkeerd door de Artsenwet van 

1878, die de opleiding tot apotheker onderbracht bij de faculteit wis- en 

natuurkunde aan de universiteit. De leerling-apotheker en hulp-apotheker 

werden uit de wet geschrapt, daarvoor in de plaats kwam de (gediplomeerde) 

apothekersassistente. De titel apotheker was vanaf die tijd beschermd. De wet 

veranderde -onbedoeld - het apotheeklandschap: apothekersassistente werd 

een overwegend vrouwelijk beroep vanwege de geringe carrièrekansen. 

Mannelijke apothekersassistenten werden gaandeweg een zeldzaamheid. 

Beroemde zuster 

Charlotte's jongere zuster Aletta was .de eerste vrouw die aan een universiteit . 
studeerde en de eerste vrouwelijke arts in Nederland. Zij werd ook wel de eerste 

feministe van Nederland genoemd, dankzij haar inspanningen voor het 

verbeteren van de rechten voor vrouwen. Aletta had geen vrede met de rol die 

in haar tijd voor vrouwen was weggelegd en wist, met hulp van haar vader en 

zijn invloedrijke Joodse relaties, voor elkaar te krijgen dat zij vrijgesteld werd van 

het toelatingsexamen voor de universiteit. Aletta had het -politieke - tij mee, in 

die zin dat een uitgebreide wetgeving aangaande het onderwijs weliswaar in de 

maak was maar dat nog weinig was vastgelegd. Zij behaalde in 1878 het 

artsexamen. 

Toen Charlotte zover was om te gaan studeren -in 1877 - werden vrijstellingen 

voor het admissie-examen niet meer gegeven omdat de Artsenwet 1878 al in de 
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steigers stond. Aletta daarentegen kon in 1879 (als niet-gymnasiast) andermaal 

profiteren van een overgangsregeling toen zij wilde promoveren. Ze maakte 

gebruik van de bepaling dat iemand (zonder gymnasium) nog tot twee jaar na 

inwerkingtreding van de wet op het Hoger Onderwijs (november 1877} kon 

promoveren mits hij vóór die datum het doctoraalexamen had afgelegd. Ze 

promoveerde in 1879 aan de Rijksuniversiteit Groningen met het proefschrift 

Over localisatie van physio/ogische en pathologische verschijnselen in de groote 

hersenen. 

Charlotte deed nog examen voor hulp-apotheker -in 1879 - terwijl dat traject 

met de Artsenwet van 1878 in feite al was afgeschaft. In haar geval zaten 

overgangsregelingen haar dus tegen in plaats van mee. 

Zorgend, verzorgend 

Terwijl Aletta actief en voortvarend bouwde aan haar geschiedenis en deuren 

opende die voor meisjes destijds hermetisch gesloten leken, schikte haar oudere 

zuster Charlotte zich ogenschijnlijk gedwee in de wetten van de negentiende 

eeuw ten aanzien van de positie van vrouwen. Waarom zij zich aanvankelijk 

voegde in haar rol van de 'echte vrouw' naar de negentiende-eeuwse, 

patriarchale traditie - zorgend, verzorgend, ondergeschikt aan de man - is niet 

duidelijk. Feit is dat zij na de lagere school gewillig gehoor gaf aan de druk vanuit 

haar familie om bij te springen in het eigen -grote - gezin en in dat van haar 

broer. Na de lagere school zat Charlotte enige tijd op de Nuts naai- en breischool 

in haar woonplaats en volgde enkele privélessen in talen. In 1869 vertrok ze naar 

Arnhem om voor vier jaar in de huishouding te gaan werken van haar broer Sam 

die daar een apotheek annex drogisterij had geopend. Pas toen haar familie 

geen beroep meer op haar zorgende vaardigheden en bereidwilligheid deed, gaf 

ze gehoor aan haar ambitie en besloot om apotheker te worden 'uit zucht om 

een onafhankelijker positie te verkrijgen dan zij toen had', zoals ze zelf schrijft in 

Evolutie, damesweekblad voor India, een van de zeldzame keren dat ze een 

artikel publiceerde. rn 
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Apotheker worden 

De kiem om voor het vak van apotheker te kiezen moet zo niet in haar jeugd, 

dan wel tijdens die jaren bij haar broer Sam gelegd zijn. Haar vader was als 

plattelandsarts zeker thuis in het afleveren en bereiden van geneesmiddelen en 

daar moet Charlotte zeker wat van hebben meegekregen. Het echte vak zag ze 

van nabij tijdens de jaren bij haar broer in Arnhem. Daar moet iets, wat 

misschien toen nog slechts een idee was, vastere vorm hebben gekregen. Dat 

ook meisjes werden toegelaten tot het examen van leerling apotheker wist ze 

al. Al snel na invoering van de Geneeskundige wetten van 1865, bepaalde 

Thorbecke dat ook vrouwen toegelaten konden worden tot de examens van 

leerlingapotheker, hulpapotheker en apotheker.iii Anna Maria van Tobbe uit 

Zaandijk, wier verzoek om toelating in 1865 nog door de toenmalige Minister 

van Binnenlandse Zaken, Thorbecke himse/f geweigerd, was, deed in 1868 

examen in Den Haag, in datzelfde jaar behaalde A.Wijgers Visser, dochter van 

een apotheker uit Lemmer, in Meppel het diploma leerling-apotheker. Zij 

werden al snel gevolgd door vele andere meisjes en jonge vrouwen, onder wie 

Charlottes zuster Aletta die zich in 1870 voor dit examen meldde. Charlotte zelf 

behaalde het diploma van leerling-apotheker in 1874. 'Uitsluitend na zelfstudie', 

zoals ze schreef in het al eerder aangehaalde artikel in Evolutie. 

Voor haar vader 

In 1875 nam ze, ter voorbereiding op het examen van hulp-apotheker, 'tussen 

de dorpsjongens' plaats op de schoolbanken van de driejarige R-HBS in haar 

woonplaats Sappemeer voor enkele scheikundelessen. Ze was toen al 28 jaar. In 

1877 legde zij in Leiden het theoretische gedeelte van dit examen af. Dit examen 

was gelijkgesteld met het literair-mathematisch examen dat toegang gaf tot de 

universiteit. Na twee jaar praktijkervaring te hebben opgedaan, onder meer in 

de apotheek van haar broer Sam in Arnhem, deed ze in 1879 het praktische 

examen voor hulp-apotheker. Dat was in feite overbodig, omdat ze het 

toelatingsexamen voor de universiteit al op zak had en de examens voor leerling-
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apotheker en hulp-apotheker na invoering van de Artsenwet 1879 werden 

afgeschaft. Toch deed ze dit examen, 'voor haar vader,' zoals ze zelf schreef in 

het al eerder genoemde artikel in Evolutie: 

t Was de laatste ploeg, die zitting had voor 't hulp-apothekersexamen; daarna 

werd het afgeschaft. Ik deed dit examen omdat mijn vader het zoo gaarne wilde; 

voor mij had het niet meer waarde dan dat de verzameling diploma's die mijn 

vader van zijn kinderen bewaarde, met een werd vermeerderd.'iv 

Ze had direct kunnen opgaan voor het staatsexamen van apotheker, maar koos 

ervoor om alsnog naar de universiteit te gaan en via dat traject apotheker te 

worden. Aanvankelijk studeerde ze in Groningen, waar ook haar zuster Aletta en 

haar broer Julius -die arts was -hadden gestudeerd; later, toen de familie naar 

Amsterdam was verhuisd, studeerde ze aldaar. 

Liever in het onderwijs? 

Hoewel Charlotte tamelijk recht op haar doel -apotheker worden - af ging, leek 

het aanvankelijk toch niet haar diepste wens om haar leven aan de farmacie te 

wijden. Dat moge blijken uit het feit dat zij na haar studie meerdere keren -

tevergeefs - werk in het onderwijs trachtte te vinden. Zo liep haar sollicitatie in 

1881 naar de functie van directrice of lerares op een op te richten MMS in 

Batavia stuk op de overtuiging van de Minister van Koloniën dat in de kolonie al 

'een voldoende aantal geschikte personen' aanwezig was voor het opvullen van 

deze vacature. v Kan het zijn dat zij er niet van overtuigd was dat haar een warm 

welkom in de apothekersgemeenschap zou worden geheten? Ter gelegenheid 

van haar apothekersexamen reageerde R.J.Opwijrda, hoofdredacteur van het 

Pharmaceutisch Weekblad namelijk nogal sceptisch: 

/De tijd zal moeten leeren of de plaats eener vrouw aan het hoofd eener voor 

het groote publiek geopende apotheek is, hetgeen nog iets anders betekent dan 

in een kring, dien men beperken kan als arts op te treden. De zaak is te nieuw, 

om daarop te kunnen vooruitloopen. IVi 
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Met andere woorden, Charlotte had, althans in de ogen van Opwijrda, misschien 

maar beter ook arts kunnen worden, net zoals haar zuster Aletta. 

Hoe het ook zij, na het behalen van haar diploma stelde Charlotte haar stap op 

de arbeidsmarkt uit en probeerde een promotieplaats te krijgen bij P.C.Plugge, 

hoogleraar toxicologie en artsenijbereidkunde in Groningen. Waarom ze dat niet 

doorzette, is niet bekend en vereist nader onderzoek. In 1882 ging ze toch in 

haar vakgebied aan de slag als tweede apotheker in het Algemeen Ziekenhuis in 

Utrecht, zij het aanvankelijk in een tijdelijk dienstverband. Ze leek goed in haar 

vak, want na twee jaar werd haar een vaste aanstelling aangeboden. Vlak 

voordat dit geëffectueerd zou worden, besloot ze echter het avontuur aan te 

gaan en - in 1884 - naar Indië te vertrekken. Daar waren haar zuster Frederika 

en broers Sam, Julius en Johan Rudolf al aan het werk. Julius en Sam als arts 

respectievelijk apotheker in het KNIL, Frederika als lerares wiskunde op diezelfde 

MMS in Batavia waar Charlotte eerder tevergeefs had gesolliciteerd. Frederika 

zou gaan trouwen en Charlotte speculeerde er kennelijk op, dat zij de baan van 

haar zuster wel over zou kunnen nemen. Maar ook die vlieger ging niet op; de 

baan was al aan een ander vergeven. 

Toch apotheker 

Wellicht uit voorzorg, omdat ze misschien toch rekening had gehouden met de 

mogelijkheid naar Indië te gaan had Charlotte Jacobs wel aan de Gouverneur

Generaal van Indië officieel toestemming gevraagd -en gekregen - om haar vak 

-de artsenijbereidkunde - uit te oefenen.vii Daarom kon ze, eenmaal in Batavia, 

zonder problemen ingaan op het verzoek van een bevriende apotheker om in 

zijn apotheek in Batavia te komen werken. In de Java Apotheek te Noordwijk in 

Batavia werkte ze zes jaar, totdat ze het aandurfde om een eigen apotheek te 

openen: de Nederlandsche Apotheek in de chique wijk Menteng in Batavia. Zo 

was zij niet alleen in Nederland maar ook in Nederlands Oost-Indië een 

baanbreekster als de eerste vrouwelijke apotheker aldaar. Het duurde nog tot 

1907 voordat een tweede vrouw, mejuffrouw E. Ansingh in Oost-Indië in haar 
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voetsporen trad. In Nederland had zich intussen al de tweede afgestudeerde 

farmaceute aangemeld: in 1890 slaagde Aukje Engelina Hoen uit Groningen als 

tweede vrouw in Nederland voor het examen van apotheker. viii 

Apotheker in Nederlands Oost-Indië 

Als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen, waarop in verband met de beperkte 

ruimte hier niet nader zal worden ingegaan, was de gezondheidszorg in 

Nederlands Oost-Indië in het laatste kwart van de negentiende eeuw 

grotendeels in handen van de militaire geneeskundige dienst. Wel waren al 

geleidelijk tal van eigen medische diensten ontstaan van bedrijven na de 

inwerkingtreding van de Agrarische Wet van 1870. Die had een einde gemaakt 

aan het monopolie van de Nederlandsche Handelmaatschappij en de weg 

vrijgemaakt voor het particuliere initiatief. ix De vigerende wet- en regelgeving 

voor de uitoefening van de artsenijbereidkunst verschilde niet veel van die in het 

moederland, zoals vastgelegd in de Instructies voor de medische beroepen 

volgens de Geneeskundige Wet van 12 maart 1818 bij KB voor Nederland. Het 

Nederlandse diploma van apotheker was geldig in Nederlands Oost- Indië maar 

wie daadwerkelijk aan de slag wilde als apotheker, geneeskundige of 

apothekersassistent had wel een Akte van Toelating van de Gouverneur

generaal nodig. De wetgeving verschilde voor Nederlands Oost- Indië van die 

voor Nederland vooral op het in voorraad hebben en houden van 

geneesmiddelen; de apotheker in Indië diende een voorraad aan te houden die 

voor ten minste één jaar toereikend zou zijn. Hij moest te allen tijde duidelijk 

naar de voorschrijvende geneeskundigen communiceren welke middelen hij niet 

meer in voorraad had. Ook diende hij ervoor te zorgen dat hij in zijn 

laboratorium altijd die geneesmiddelen kon bereiden zoals beschreven in de 

Pharmacopoea Belgica, wat ook een grote voorraad grondstoffen impliceerde. 

Overigens traden in de herzieningen van deze wet geleidelijk de nodige 

versoepelingen in en werden de bepalingen uit het Reglement voor de 

Burgerlijke Geneeskundige Dienst uit 1882 regelmatig gewijzigd en aangepast 

dan wel aangevuld. Desondanks betekenden de wettelijk vereiste grote 
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voorraden en het feit dat men tijdens het Europees verlof een provisor diende 

in te hurende forse investeringen. Dat moet voor menig apotheker met 

vestigingsplannen een struikelblok zijn geweest. Bierman stelt dat het voor een 

particulier apotheker destijds bijna 'ondoenlijk was om financieel het hoofd 

boven water te houden.' Velen van hen gingen dan ook liever in dienst bij een 

farmaceutisch concern zoals de N.V. Chemicaliënhandel Rathkamp &Co die 

zowel groothandel was als apotheekconcern en diverse vestigingen had in de 

Indische archipel, van Batavia tot Medan en Makassar. Des te opmerkelijker is 

de stap van Charlotte Jacobs om na zes jaar een eigen apotheek te beginnen in 

Menteng. Een stap die terecht te waarmerken is als een daad van 'durf en 

onafhankelijkheidszin,' zoals haar eerste criticaster P.Opwijrda eerlijkheidshalve 

toegaf in zijn sceptische artikel in het Pharmaceutisch Weekblad na haar 

afstuderen. Dat Charlotte Jacobs financieel 'het hoofd boven water' kon houden 

staat wel vast, getuige het feit dat zij bijna vijfentwintig jaar als zelfstandig 

apotheker werkzaam was en getuige de aanwezigheid van een vermogen, dat zij 

bij testament bestemde voor het studiefonds voornoemd. Maar hoe zij dat voor 

elkaar kreeg, vereist verder onderzoek. 

Ethische politiek 

De 'vrouwenzaak' lag Charlotte, net als haar zuster Aletta na aan het hart en in 

1908 richtte ze samen met haar vriendin, de schrijfster Marie C. Kooij-van 

Zeggelen, een 'Indische' afdeling op van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, 

overigens vooral gericht op Europese vrouwen. Charlotte Jacobs was tot 1911 

voorzitster van deze groep. De ethische politiek die omtrent de eeuwwisseling 

op gang kwam bracht Charlotte Jacobs tot initiatieven die onderwijs, 

gezondheidszorg en zelfbeschikking voor de inheemse bevolking dienden te 

stimuleren. Zo richtte ze samen met anderen in 1912 de Vereniging Steun 

Onderwijs Vrouwelijke Inlandse Artsen SOVIA op en een verpleegstersopleiding 

voor inlandse meisjes. 
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In 1913 maakte Charlotte Jacobs van de Nederlandsche Apotheek een NV 

waarbij ze de aandelen behield en de leiding overdroeg aan Dr. J. Viëtor 

Siebenga. Ze keerde terug naar Nederland waar ze zich in Den Haag vestigde. 

Daar overleed ze in 1916. Bij testament had zij bepaald dat een groot deel van 

haar vermogen bestemd moest worden voor een stichting die minvermogende 

meisjes in de gelegenheid moest stellen een academische opleiding te volgen. x 

Het Charlotte Jacobs Studiefonds bestaat nog steeds en keert jaarlijks aan zo'n 

30-40 vrouwelijke studenten een toelage uit om aan een Nederlandse 

universiteit te gaan studeren. xi Het Fonds wordt beheerd en bestuurd door 

leden van de VVAO, de Vereniging van Vrouwen met een hogere opleiding. 

Joodse meisjes en onderwijs - de dochters Jacobs 

De levensloop van Charlotte laat zien dat het niet alleen de ambitieuze dochter 

Aletta was die hogerop wilde komen. In het gezin van elf kinderen haalden de 

meesten het beste uit zichzelf, niet alleen de jongens. Julius Karel {1842-1895) 

werd arts, Simon 'Sam'( 1843-1899) apotheker. Eduard (1855-1921) maakte 

gestaag carrière als ambtenaar en werd zelfs de eerste Joodse burgemeester van 

Nederland voor 1940. Johan Rudolf (1851-1906) en Herman(1869-1897) werden 

militair en namen dienst in het KNIL. Vooral Johan Rudolf was een echte 

ijzervreter en schreef over zijn belevenissen enkele boeken. Alleen broer Karel 

(1845-1875)kwam niet toe aan een carrière want hij overleed op dertig jarige 

leeftijd. Volgens zijn zus Aletta zou hij zeker een 'doctor in de wijsbegeerte' 

hebben kunnen worden. xii 

Frederika (1857-1896), drie jaar jonger dan Aletta en tien jaar jonger dan 

Charlotte, was het eerste meisje van Nederland op de schoolbanken van een 

jongens HBS. Zij behaalde als een van de eerste vrouwen de MO- akte wiskunde. 

Zij werd onderwijzeres wiskunde en boekhouden op een meisjes HBS in Den 

Haag, totdat zij naar Indië ging. Daar werd zij tijdelijk lerares op een MMS in 

Batavia, tot zij -een jaar later -trouwde en ook stopte met werken. 
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Ook de andere meisjes deden het goed. De oudste dochter Marianne (1844-

1901) begon aan een opleiding tot onderwijzeres; de enige mogelijkheid in die 

dagen voor meisjes uit de gegoede burgerij om hogerop te komen. Na de lagere 

school konden meisjes naar de Nuts- naai- en breischool, om zich voor te 

bereiden op het huwelijk en moederschap. Wie onderwijzeres wilde worden 

deed overdag op een school praktijkervaring op en zat 's avonds over de theorie 

gebogen. Marianne trouwde in 1866 met de officier van gezondheid Louis van 

Coevorden en stopte toen, naar goed negentiende-eeuwse tradities, met haar 

studie en wijdde zich aan het huwelijk en gezin. 

Alleen Emma (1848-1913) bleek over onvoldoende geestelijke vermogens te 

beschikken, of, zoals haar zus Aletta het later in haar Herinneringen omschreef: 

"slechts een van het elftal bleek voor welke opleiding dan ook, ongeschikt. Alle 

pogingen om haar althans enigszins te wapenen voor den strijd om het bestaan, 

mislukten, meer door onmacht dan om onwil."xiii 

Joods_geloof 

Deze observatie van Aletta is tekenend voor de wijze waarop in de Joodse 

culturele traditie tegen ontwikkeling van vrouwen werd aangekeken. Onderwijs 

en opleiding was van oudsher een belangrijk punt in de Joodse culturele traditie. 

Dat gold zeker voor Abraham Jacobs, die er vast van overtuigd was dat alleen 

een goede opleiding een mens verder kon helpen in de wereld. Hij was een 

bewonderaar van John Stuart Mill en wist zich daarin gesteund door de 

Groningse hoogleraren B.D.H.Tellegen en B.H.C.K. van der Wijck. Volgens zijn 

dochter Aletta, zoals beschreven in haar Herinneringen voornoemd, heeft 

Abraham Jacobs er altijd op gehamerd dat zijn dochters streefden naar 

economische zelfstandigheid. Onder meer zou Tellegens brochure De toekomst 

der vrouw (1870) hem van de noodzaak daarvan overtuigd hebben. Daarin wordt 

een somber toekomstbeeld geschetst waarin veel vrouwen ongehuwd blijven. 

Abraham Jacobs vreesde dat zijn dochters ten laste zouden komen van hem en 

zijn zoons als ze niet trouwden en niet voor zichzelf konden zorgen. xiv 
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Het bijzondere is dat dit Joodse gezin wat ambitie en opleidingsniveau van het 

vrouwelijke deel niet op zichzelf staat. Diverse onderzoekers die studie maakten 

van opvoeding en emancipatie van Joodse meisjes in de negentiende eeuw, 

stellen vast dat 'in studies van de geschiedenis van de vrouwenbeweging van 

individuele feministes en voorstanders van een betere opleiding voor meisjes de 

Joodse achtergrond steeds weer genoemd wordt.xv In de tweede helft van de 

negentiende eeuw was de participatie van joodse meisjes aan middelbaar en 

hoger onderwijs relatief hoog in Europa, vergeleken met het totale aantal joden 

in de bevolking. In 1930 was in Nederland onder de weinige vrouwen met een 

academische titel 3,8 % joods, terwijl het aandeel van de joden in de bevolking 

boven de 20 jaar 1, 7 % was. xvi 

Lemen en Lehren 

De meeste auteurs verwijzen naar de sterke Intellectualistische traditie in de 

joodse cultuur. Lernen (onderwijzen) en /ehren (leren) hadden in de Joodse 

gemeenschap een hoge status. In de Talmoed staat immers: wie niets weet, kan 

nooit vroom zijn. Joodse jongens dienden in de Joodse leer te worden 

onderwezen om ze voor te bereiden op hun Barmitswa, voor meisjes was het 

huis de plaats om dingen te leren die met het geloof te maken hadden, zoals de 

manier waarop met voedsel diende te worden omgegaan. Vrouwen waren 

immers diegenen die verantwoordelijk waren voor de continuïteit van de Joodse 

tradities in de diaspora. 

In de ambitie, gedrevenheid, het verlangen naar én de verwezenlijken van een 

hogere ontwikkeling, tegen de stroom van de tijd in, plus de steun van de vader 

en zijn (Joodse) vrienden kan een relatie met de Joodse achtergrond van de 

zusters Jacobs nauwelijks ontkend worden. Een andere connectie valt te 

ontwaren in buitenshuis werkende vrouwen; onder joden geen onbekend 

fenomeen. Het investeren in kennis en opleiding werd door joden gezien als het 

belangrijkste vehikel om de emancipatie van de Joden te realiseren. Bijzonder is 

wel dat Abraham Jacobs zich wel bestuurlijk inzette voor de belangen van het 
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Joodse godsdienstige en maatschappelijke leven, maar zich als persoon niet 

gebonden voelde zich aan de Joodse traditionele gebruiken te houden. Hij was 

zoals Bosch beschrijft een geassimileerd man; als bestuurder Joods, in de 

buitenwereld niet Joods. xvii 

Tot slot 

De keuze om voor de farmacie te kiezen betekende voor Charlotte Jacobs een 

stap uit de schaduw van haar beroemde zus. Maar terwijl Aletta met volharding, 

bravoure en ijver actief haar eigen geschiedenis naar haar hand zette en naam 

vestigde als ' an international leader in health, suffrage and peace' xvrn zette 

Charlotte eerder een beeld neer van de manier waarop de mens zich vormt door 

de aanraking van geschiedenissen om hem heen. Achter haar 

levensgeschiedenis tekenen zich dieper gelegen geschiedenislagen af: de 

geschiedenis van de koloniale overheersing, de emancipatie van de vrouw, de 

literatuur, de politiek, de gezondheidszorg en het onderwijs. Haar levensverhaal 

is het verhaal van de balans die de mens altijd weer weet te vinden tussen 

vooruitgang en tegenslag, tussen continuïteit en samenhang, tussen plicht en 

ambitie. 

Java apotheek, Noordwijk ca. 1895-1905 

1 C. Jacobs, "Een baanbreekster" -Evolutie 11/14-1906 
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2 Evolutie werd in 1893 opgericht door Wilhelmina Drucker en Dora Schook-Haver, aanvankelijk als orgaan van de 
Vereniging voor Vrouwenkiesrecht en de Vrije Vrouwenvereniging, na 1879 met een iets bredere doelstelling 
getuige de ondertitel: Weekblad voor de Vrouw. 
3Wetswijzigingen van de wetten van 1 juni 1865; Missive van de Minister van Binnenlandse Zaken van 21 mei 
1867;. Zie ook: Pharmaceutisch Weekblad 9 juni 1867. Deze toezegging deed de minister na herhaalde verzoeken 
vanuit de (farmaceutische) samenleving en op aandringen van Mevrouw A.M.Storm-van der Chijs. 
4 Ibidem. 
5 RA, archief Koloniën 1850-1900, brief aan Charlotte Jacobs 8 november 1881, nr 325. 
6 Pharmaceutisch Weekblad, 3 juli 1881. 
7 RA,, archief Koloniën 1850-1900. Bij besluit van 21 oktober 1884 gaf de Gouverneur Generaal Charlotte Jacobs 
toestemming de artsenijbereidkunst uit te oefenen in Nederlands Oost-Indië. Cf Pharmaceutisch Weekblad 21/32, 
7 december 1884. 
8 l.de Wilde, Nieuwe deelgenoten in de wetenschap, Van Gorcum, 1998. 
9 Voor meer inzicht in de medische wet- en regelgeving in de 19e eeuw verwijs ik naar de dissertatie van 
A.I.Bierman: Van artsenijmengkunde naar artsenijbereidkunde. Ontwikkelingen van de Nederlandse farmacie in de 
negentiende eeuw, Amsterdam, Rodopi, 1988 en haar essay "De farmacie en het apothekersberoep in Nederlands
Oost Indië "tgv de Farmaceutisch Historische dag 14 september 2004. 
1°Testament Charlotte Jacobs 17 april 1914 ten overstaan van notaris Mr. S.K.D.M van Lier, Den Haag. 
11 Volgens opgave website Charlotte Jacobs Studiefonds http://www.hetcharlottejacobsstudiefonds.nl/ 
12 A.Jacobs, Herinneringen, 1924. 
13 Ibidem. 
14John Stuart Mill, The subject of women, Londen, 1929. Cf. Eva Wolff e.a. De onderwerping van de vrouw. Boom, 
Meppel/ Amsterdam, 1981. 
15 M.Rietveld - van Wingerden e.a., Education and the emancipation of Jewish girls in the nineteenth century: the 
case of the Netherlands. History of Education Quarterly 44(2), 202-221. 
16 De Wilde, 1998; 46. 
17 M.Bosch, Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid, Aletta Jacobs 1854-1929. Balans, Amsterdam, 2005. 
18 Aletta Jacobs, Memories. My Life as an international leader in health, suffrage and peace. New York, 1996. 

Vermoedelijk woonhuis van Charlotte Jacobs 

Noorderstraat 17 en hoger doktershuis 
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