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KIES EXACT! IN HISTORISCH PERSPECTIEF: 
VERANDERENDE VISIES OP MEISJES-
ONDERWIJS EN DE EXACTE VAKKEN, 
1650-1880 

MINEKE BOSCH* 

Wie zal op de kinderen 

passen, terwijl de moeder 

zich in de sterren 

verdiept? Wie de 

huishouding besturen, 

terwijl de huisvrouw 

chemische proeven neemt?' 

In 1867 schetste Betsy Perk, die zich enkele jaren later zou ontpoppen tot een even gedreven 

als getergde woordvoerster van het ontluikende feminisme in Nederland, in De Tijdspiegel 

een gesprek tussen drie heren over meisjesonderwijs. Het onderwerp werd het gezelschap 

ingegeven door een kortstondige interruptie van de conversatie door de dochter van de 

gastheer, die mede namens haar moeder kwam vragen hoever Saturnus en Uranus van el

kaar verwijderd lagen. Een van de bezoekers, de heer B., laat daarover zijn verwondering 

blijken, waarna de gastheer uidegt dat hij het plan had opgevat haar 'het wereldsysteem' 

op het terras te laten maken, zodat zij zich de beginselen van de astronomie goed eigen 

zou maken. Daarop slaat de verwondering om in spot: 

"Och kom C. gij schertst toch hoop ik. Wat heeft uw dochter met de astronomie te maken?" 

"Wat zij met elke andere wetenschap te maken heeft. Wat doet ze met geschiedenis, met natuur- of schei

kunde?" 

"Leert ge haar die ook?" 

"Waarom niet?" 

"Dan ontbreekt er het Latijn maar aan." 

"Daarmee is zij reeds geruime tijd bezig." 

"Wat?! met Î atijn? zij kent Latijn?!" 

"Leeren de meisjes dan geen Engelsch, Duitsch, ItaUaansch?" 

"Dat 's iets heel anders; levende talen komen nimmer te onpas. Men spreekt Engelsch, Fransch, Duitsch -

men zingt Italiaansch - maar Latijn, een doode - een studenten-taal? Wel! Wel! dat aardig deerntje, conju

geert en declineert en repeteert dus dat afgrijselijke ire en ure, dat zoo veel jongenshersenen heeft ver

stompt. 't Is bijna ongelooflijk. Maar goede vriend, voelt ge dan niet dat ge het arme kind totaal ongeluk

kig maakt? Vaarwel natuur en vrouwelijke lieftalligheid! Wat maakt een vrouw zo beminnelijk? Haar 

volslagen gebrek aan logika. |.,. ] Enfm, een vrouw die Latijn kent... zij kan niet beminnelijk zijn."^ 

' dr. M. Bosch, Valeriu.sstraat 255 h.s, 1075 GB .Amsterdam; U\4, PZ, Pcstbus 616, 6200 MD Maa.stricht. 

1. Betsy Perk, 'Een gesprek.' Mengelwerk, De Tijdspiegel 1 (1867) 682-690. 
2. Ibid., 683. 
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Het afgrijzen waarmee vooral de kennis van het Latijn voor een meisje wordt bezien, kan 
voor de laat twintigste-eeuwse lezer wellicht bevreemding wekken; de lerares oude talen is 
immers geen onbekend verschijnsel in onze tijd. Voor de tijdgenoten van Betsy Perk lag de 
filippica tegen het declinerende deerntje echter wel degelijk voor de hand, en waarschijnlijk 
ook meer dan het spottende oordeel dat de bezoeker uitspreekt over de exacte vakken die het 
meisje van haar vader krijgt onderwezen. Kennis van het Latijn was immers onbetwistbaar 
onderdeel van het universitaire neohumanistische wetenschapsideaal, en deze passage zou 
dan ook gelezen kunnen worden als een bedekte toespeling op de mogelijke toegang van 
vrouwen tot gymnasium en universiteit. Voor wat betreft de natuurwetenschappen is het nog 
maar de vraag in hoeverre die als strijdig met vrouwelijkheid en de meisjesopleiding werden 
bezien. Wellicht is B.'s afgrijzen over deze vakken ons vertrouwder dan de tijdgenoten. 

Niettemin staat Perks 'mengelwerk' ook en misschien zelfs vooral in het teken van een 
verdediging van de beoefening van de natuurwetenschappen door vrouwen. De argumen
ten die de vader aanvoert, ontleent hij voor een deel aan oudere (fysico-theologische) 
denkbeelden over het belang van de studie der Natuur voor een direct contact met de 
Schepper: 'Onwetendheid verwijdert van God. Kennis voert tot Hem', aldus een citaat van 
'Baco', waarmee de vader naar ik aanneem naar Francis Bacon verwijst, een van de grond
leggers van de nieuwe 'experimentele filosofie' of'proefondervindelijke wijsbegeerte' in de 
zeventiende eeuw. Juist voor vrouwen werpt de bestudering van de grote natuurverschijn
selen vruchten af, zoals de vader zelf eens met eigen ogen had kunnen constateren toen hij 
de reacties van een broer en zus zag op een eerste les in de astronomie: 

Zonnen, ontelbaar als het zand der zee, werelden van wier bestaan zij niets vermoedden. God, in zijne 

oneindige grootheid en majesteit, ziedaar de bladzijden die de meester voor hen opsloeg en verklaarde. 

Beiden waren verrukt. De knaap hing aan zijn lippen en .staarde hem aan met blikken die ontegenzeg

gelijk meer of juister verklaring eischten. 't Was hem aan te zien dat hij boven alles wilde begrijpen, dat 

hij zich rekenschap moest kunnen geven van 't geen hij hoorde, dat hij die verborgenheden wilde 

doorgronden. Het meisje daartegen was louter gevoel. Doodsbleek, met vochtige oogen, staarde zij den 

spreker aan. Onwillekeurig stond zij op en naderde hem al meer en meer als werd zij onwederstaan-

baar tot die bron van kennis aangetrokken. Haar hart klopte versneld, en geheel hare tlguur zeide dat 

zij haar dorst Icschte aan die bron. De knaap zocht den Oneindige, zij zag Hem." 

De astronomie nam in dezen - wegens de blik naar het hogere - natuurlijk een bijzondere 
plaats in, voor het nut van scheikunde, meetkunde, de natuurlijke historie en geneeskun
de voor vrouwen voert de vader praktischer, of zo men wil huishoudelijker argumenten 
aan: hoe nuttig is scheikundige kennis immers voor het doen van de was en het bereiden 
van voedsel, meetkunde voor de broodnodige ordening van het vrouwenverstand. Wat de 
natuurlijke historie betreft is het trouwens eerder het vak dat kan profiteren van vrouwe
lijke beoefenaars dan omgekeerd, en met geneeskunde kunnen vrouwen oneindig veel 
goed doen bij de verzorging van haar kinderen. 

Dit onderhoudende gesprek stond niet op zichzelf; het kan worden gezien als een bij
drage aan het debat over meisjesonderwijs dat - onder andere in de kolommen van De 
Tijdspiegel - werd gevoerd nadat Thorbecke in de Wet op het Middelbaar Onderwijs uit 
1863 de mogelijkheid van de oprichting van Middelbare Scholen voor Meisjes (MSvM) 
had opgenomen, al bleef dit onderwijs een zaak van het particulier initiatief. In schril con
trast met Thorbeckes grote trots, de Hogere Burgerschool, die met alle mogelijke middelen 

3. Ibid., 687. 
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werd opgetuigd, regelde de staat verder niets met betrekking tot de MSvM. Er ontstond dan 
ook een uitgebreide discussie over het doel en, daarmee samenhangend, de inrichting van dit 
middelbare-meisjesonderwijs."' 

In dit debat mengden zich enerzijds de voorstanders van meisjesonderwijs als opvoeding 
tot het moederschap, waarbij gescheiden onderwijs en een specifiek 'vrouwelijk' curriculum 
hoorden. Anderzijds roerden zich de voorstanders van coëducatie en seksegelijkheid met 
betrekking tot onderwijsdoel en -inhoud. Ter vergelijking zowel voor het specifiek vrou
welijke als voor het 'gelijke' onderwijs diende uiteraard de nieuwe HBS met haar moderne 
leerplan, waarin de nadruk lag op de exacte vakken, aangevuld met moderne talen. Wie 
voor meisjesonderwijs als voorbereiding op een beroep was, koos voor coëducatie en 
daarmee ook voor een curriculum met veel natuurwetenschappelijke vakken. 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de brochure van Marie Delsey, die vanuit Parijs de gezagheb
bende onderwijsinspecteur Steyn Parvé van repliek diende, nadat hij in 1870 in De Econo
mist zijn ideeën over doel en leerplan van de MSvM had geopenbaard.' Hoewel hij niet 
van mening was dat het onderwijs voor meisjes moest voorbereiden op een (mannelijk of 
vrouwelijk) beroep, vond hij toch dat in het onderwijsprogramma plaats moest worden 
ingeruimd voor de exacte vakken. Desondanks kwam hem zijn opmerking dat het geen 
streven moest zijn vrouwen 'een menigte positieve kennis' te doen verwerven op kritiek 
van Delsey te staan. Een dergelijke opvatting voedde naar haar mening het vooroordeel 
dat vrouwen niet in staat zouden zijn tot grondige studie van de exacte wetenschappen. 
En juist met dat vooroordeel lieten de tegenstanders van goed en veelzijdig meisjesonder
wijs zich kennen als lieden die in hun conservatisme niet onderdeden voor bijgelovige en 
gezagsgetrouwe rooms-katholieken: 

Bij beiden vindt men denzelfden afschrik voor exacte wetenschappen, die, volgens hen, langs den weg 

van het gruwzaam materialisme onmisbaar tot de afgrijselijkste zedeloosheid voeren, bij beiden dezelf

de zoetsappigheid in het aanprijzen der zaligheid van stille berusting in het beter oordeel van anderen, 

en bij beiden ook denzelfden kordaten onwil om de heillooze gevolgen hunner leer te erkennen.'' 

Delseys tekst vormt met haar 'moderne' nadruk op de wetenschap als remedie tegen religie 
en vooroordeel en als middel tot emancipatie van de mens uit zijn onmondigheid een 
contrast met de wat vroom aandoende argumenten van Perk. Belangrijker lijkt mij echter de 
constatering dat beide teksten duidelijk maken dat het debat over meisjesonderwijs voor een 
deel gevoerd werd in termen van de mannelijkheid of vrouwelijkheid van het vakkenpak
ket. Het is aannemelijk dat deze seksualisering van het leerplan het directe gevolg was van 
de situatie die de voortdurende vergelijking tussen MSvM en HBS met zich meebracht. 
Juist in en door die vergelijking werd de HBS immers zichtbaar als jongensschool, en werd 
- bij implicatie - doel en inhoud van het daar gegeven onderwijs bij uitstek geschikt voor 
jongens. Anders gezegd, de exacte vakken verkregen waarschijnlijk pas in de context van 
de onderwijsvernieuwingen van de jaren zestig van de vorige eeuw een uitgesprokener 
mannelijk (of'onvrouwelijk') imago. 

4. Zie voor dit debat; Mineke van Essen, Opvoeden mei een dubbel doel. Twee eeuwen meisjesonderwijs in Neder
land (Amsterdam 1990); Ulla lansz. Denken over sekse in de eerste/emimsosche go//(Amsterdam 1990); Mineke 
Pouwelse, Haar verstand dienstbaar aan hel hnri. Middelbaar onderwijs voor meisjes, debatten, aelies en beleid 
ifiöo-jg;/(Tilburg 1993). 

5. Marie Delsey (pseudoniem voor Hcnriëtte van der Sleijden), Opvoeding, onderwijs en emaneipatie der vrou
wen (ie druk 1870; overdruk (selectie) in Coinctiins S (1988) 37-50); l^.). Steijn Parvé, 'Het middelbaar onderwijs 
voor meisjes'. De Economist i (1870) 145-181. 

6. Delsey (n. 5), Opvoeding, 45. 
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Met dit artikel beoog ik reliëf te geven aan de in mijn proefschrift geopperde stelling dat de 
zo belangrijke artikelen van Helene Mercier, 'Bergopwaarts' (1878) en 'Karaktervorming der 
vrouw' (1881) bijdroegen aan een verslechtering van de relatie tussen vrouwen en de natuur
wetenschappen.'' Aan de vooravond van de tweede wetenschappelijke revolutie had zij 
immers de oppositie tussen karaktervorming op basis van de klassieken en beroepsopleiding 
op basis van de 'materiële wetenschappen' geseksualiseerd om daarmee de gepastheid van 
hoger onderwijs voor vrouwen te betogen. De in het proefschrift slechts vluchtige verwijzing 
naar enkele aanwijzingen voor een vroeger vanzelfsprekender omgang van vrouwen met de 
exacte vakken wil ik in deel I van dit artikel vervangen door een meer systematische bespre
king van de literatuur. Vervolgens zal ik in deel II de vraag beantwoorden hoe in Nederland 
de relatie tussen vrouwen en de natuurwetenschappen zich sinds de wetenschappelijke revo
lutie heeft ontwikkeld; of er wellicht ook in Nederland sprake is geweest van deelname van 
vrouwen aan de publieke wetenschapscultuur, van geleerde dames sterrenkundigen of suc
cesvolle natuurwetenschappelijke leerboekenschrijfsters; en of ook in ons land in de context 
van verbeteringen van het meisjesonderwijs de exacte vakken voor hen teloor zijn gegaan. 

ƒ. De moderne natuurwetenschappen en de uitsluiting van vrouwen: bestaande historiografie 

Het vermoeden dat de relatie tussen vrouwen en de natuurwetenschappen pas in de loop der 
tijd is verslechterd, wordt bevestigd door de historiografie over vrouwen en wetenschap. 
Een van de eerste werken, althans in de recente opbloei van vrouwen- en gendergeschiedenis, 
waaruit dat naar voren komt, is het boek van Margaret Alic, Hypatia's Heritage^ uit 1986, 
dat vooral van belang is vanwege het zichtbaar maken van een fascinerende reeks van 
vrouwelijke natuurwetenschappers door de eeuwen heen: vrouwen als Lady Ada Byron 
Lovelace, die met Charles Babbage aan de wieg stond van de hedendaagse computer, de 
beroemde Franse wiskundige Sophie Germain,'̂  die in 1816 de eenmalig uitgereikte prix 
extraordinaire won die nog op voorspraak van Napoleon werd uitgeschreven, en vele 
anderen die in kennis en roem konden wedijveren met de mannelijke groten van haar tijd. 
Wedijveren lijkt trouwens geen goed woord gegeven de vele echtparen, broers en zusters, 
zwagers en schoonzusters die zich samen aan de sterren, de chemie of de geologie wijdden. 

Een tweede studie van betekenis is Londa Schiebingers The Mind Has No Sex? dat in 
1989 verscheen.'" Schiebinger deelt met Alic het uitgangspunt dat de geschiedenis van 
vrouwelijke wetenschappers niet pas in de negentiende eeuw - met de intrede van vrou
wen in de universiteiten - begon. Maar ze wil het niet laten bij het opnieuw zichtbaar 
maken van vergeten vrouwen, ze wil weten hoe sekse werkt in de geschiedenis van de 
wetenschap. Want hoewel volgens Schiebinger sprake is van een langdurige onenigheid 
tussen vrouwen en wetenschap, en uitsluiting ook een constante vormt in de geschiedenis 
ervan, lag die niet bij voorbaat vast. In de verschillende historische verschijningsvormen 

7. Mineke Bosch, Het geslacht van de wetenschap. Vrouwen en hoger onderwijs hi Nederland, 1S7S-1948 (Amster
dam 1994) 100-104; Merciers artikelen verschenen in Vragen des Tijds, en werden herdrukt in Hélène Mercier, 
Verbonden schakels (.Amsterdam | i9u | ; oorspr. 1888). 

8. Margaret Alic, Hypatia's Heritage. A History oj'Women in Science from Antiijiiity through the Nineteenth 
Century (Boston 1986). 

9. Zie ook: Ulrike Kiens, 'Wissen.schaftlerin am Rande. Die Mathematikcrin Sophie Germain im nachrevolu-
tioniiren Frankreich', in: Angelika Ebrecht e.a. eds., Gelehrsamkeit und kuhurcUe Emanzipation. Querellcs: lahr-
bnchjur Frauenforschimg 1 (Stuttgart/Weimar 1996) 105-122. 

10. Londa Schiebinger, The Mind Has No Sex? Wonjen in the Origins oJ Modern Science (Cambridge (Ma)/ 
Londen 1989). 
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en organisaties van wetenschap hebben vrouwen op diverse manieren een aandeel gehad. 
Zo stond de Parijse Académie Fran^aise, die, opgericht in 1635, een voorloper was van de 
Académie Royale des Sciences (1666), de Royal Society (1662) in Londen en de Berlijnse 
Akademie der Wissenschaften (1700), voor een deel in de traditie van de naar sekse gemeng
de geleerdencultuur van de Renaissance-hoven. Er waren vele vrouwen als acadéiniciennes 
verbonden geweest aan de hofacademies, en ook namen ze deel aan de meer informele 
salons en geleerdenbijeenkomsten. Dat maakt begrijpelijk waarom aanvankelijk ook enkele 
vrouwen werden voorgedragen voor het lidmaatschap van de Académie. Maar hoewel zij 
prijzen konden winnen, en dat ook deden, konden zij tot ver in de twintigste eeuw niet wer
kelijk toetreden als lid." 

De grote overlap tussen academieleden en salonbezoekers in Parijs is een van de ver
klaringen voor de bijdragen die met name Franse vrouwen aan de wetenschap hebben 
kunnen leveren. In Duitsland bleef door de invloed van het gildewezen op de organisatie 
van wetenschappen als de sterrenkunde, en de niet onbelangrijke rol van vrouwen daarin, 
ook daar de be.slissing om geen vrouwen toe te laten tot de Berlijnse Akademie aanvanke
lijk niet onweersproken.'-

Schiebingers uiterst genuanceerde weergave van deze geschiedenis is zeer goed onder
bouwd, en het argument dat er sprake is van een illustere voorgeschiedenis van vrouwen 
die een actieve rol, zij het geen hoofdrol speelden in de wetenschap, is dan ook heel over
tuigend. Toch blijkt haar oordeel bij nadere analyse vooral positief over de vroegere periode, 
van de Middeleeuwen tot in de zeventiende eeuw, dat wil zeggen tot de oprichting van de 
(staats)academies van (natuur)wetenschappen die na en met de universiteiten een verdere 
marginalisering van vrouwen teweegbrachten. Schiebingers beschrijving van de daarop 
volgende periode staat heel duidelijk in contrast hiermee. Zij brengt met andere woorden 
een cesuur aan in de geschiedenis van vrouwen en wetenschap, waarbij zij de opkomst van 
de moderne (natuur)wetenschap aanwijst als beslissend voor het proces van toenemende 
uitsluiting. 

Zo laat Schiebinger, in navolging overigens van feministische wetenschapsonderzoekers 
als Evelyn Fox Keiler en Carolyn Merchant, aan de hand van enkele belangrijke teksten zien 
hoe Francis Bacon en anderen de nieuwe, experimentele filosofie expliciet als mannelijk 
duidden en afzetten tegen het traditionele, speculatieve weten.'-' Tegelijkertijd werd een 
subject-objectscheiding in de wetenschap geïntroduceerd, waarbij de te onderzoeken 
natuur werd gefeminiseerd en vrouwen als object van wetenschap werden genaturaliseerd. 
Toenemende professionalisering en de daarmee gepaard gaande fysieke scheiding tussen 
openbaar en privé leidden vervolgens door de oprichting van laboratoria en onderzoeks
instituten tot steeds verdergaande marginalisering van vrouwen in de wetenschap. Niet 
toevallig laat Schiebinger daarbij Kant opdraven met zijn ridiculisering van Mme Dacier, 
die als klassiek-Grieks geleerde bij uitstek het onverlichte zo niet 'babbelachtige' weten van 
de traditionele, op de klassieken geba.seerde, humanistische geleerdheid representeerde.'•* 
Het sluitstuk van deze geschiedenis vormt ten slotte de iconografische opkomst van de 

11. Zie voor de verschillende academies van wetenschappen: Schiebinger (n. 10), Mind, 20-32; Frits H. Brook-
man, The making oj a science policy. A historical study of the inslilutioiml and conccptiuil background to Dutch 
science policy in a West-European per5pecffvc (Amsterdam 1979). 

12. Zie verder Schiebinger (n. lo). Mind, 79-101. 
13. In respectievelijk: Evelyn Fox Keller, Reflections on Geiuler and Science (New Haven 1985) en Carolyn Mer

chant, The Death of Nature: Women, Ecology atid the Seicfitific Revolution (San Francisco 1980). 
14. Zie voor Dacier: Suzan van Dijk, 'Madame Dacier, of de vrouwelijke plicht van bescheidenheid', in; Tineke 

van Loosbroek e.a. eds.. Geleerde vrouwen, jaarboek voor Vrouwengeschiedems 9 (Nijmegen 1988) 65-85. 
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negentiende-eeuwse 'man van wetenschap' in de realistische (want fotografische) gedaante 
van geniale, eenzame, op zichzelf staande onderzoeker in het laboratorium en de verdwij
ning van de vele aardse en mythische vrouwenfiguren die zo lang de titelpagina's van 
geleerde en wetenschappelijke verhandelingen bevolkten. 

In overeenstemming met deze historiografische visie die de relatie tussen vrouwen en 
de moderne natuurwetenschappen als van meet af aan getroubleerd beoordeelt, is door 
diverse andere onderzoekers op het gebied van de historische pedagogie geconstateerd dat 
de nieuwe meisjesscholen die vanaf het begin van de negentiende eeuw in vele westerse 
landen ontstonden, en de iets later in de Verenigde Staten en Engeland opgerichte vrou
wencolleges, in het leerplan dikwijls een zwaar accent op de natuurwetenschappen legden. 
Volgens hen was dat de wijze waarop de onderwijshervormsters die aan de wieg stonden 
van deze scholen, uitdrukking hadden gegeven aan een zelfbewust streven naar gelijkheid 
op het gebied van onderwijs en wetenschap. Afgezien daarvan werden in de beslotenheid 
van de exclusieve vrouwengemeenschap traditionele definities van sekse voor een deel 
irrelevant, zodat vrouwen zich onbekommerd aan dit 'mannelijke' vermaak konden over
geven, waarin ze trouwens - en niet tot verrassing van genoemde vooruitstrevende onder
wijshervormsters - dikwijls ook heel goed bleken te zijn. Volgens Margaret Rossiter, die 
een baanbrekend onderzoek deed naar vrouwen in de natuurwetenschappen vanaf de 
(her)intrede van vrouwen in de wetenschap in de negentiende eeuw, was 40% van de 
vrouwen die in 1903 een vermelding kregen in het naslagwerk American Men of Science 
afkomstig van het handjevol vrouwencolleges dat het academische landschap in de 
Verenigde Staten kende.''' Dit aanvankelijke succes werd echter teniet gedaan door de eind 
negentiende-eeuwse professionalisering, die vrouwen niet geheel uitsloot maar wel een 
beperkte plaats toewees. 

Rossiter laat inet gevoel voor detail zien dat de professionalisering in de natuurweten
schappen pas tegen het eind van de negentiende eeuw echt doorzette. Kenmerkend hier
voor waren de oprichting van exclusieve beroepsverenigingen of het scherper afbakenen 
van oude geleerdengenootschappen ten opzichte van (vrouwelijke) amateurs en het ont
staan van grotere onderzoeksverbanden en professionele wetenschappelijk instituties. 
Hoewel Rossiter daarmee de bestaande historiografie over vrouwen en wetenschap impli
ciet ter discussie stelt door het tijdstip van de verslechterende relatie tussen vrouwen en de 
natuurwetenschappen rond 1900 te leggen, heeft tot nog toe niemand daaruit de conclusie 
getrokken dat in de tussenliggende periode de verhouding tussen vrouwen en de exacte 
wetenschappen misschien wel heel anders - en wellicht mooier - is geweest. Uitzonderin
gen hierop zijn het fascinerende boek van Patricia Phillips, The Scientific Lady (1990), dat 
echter nog nauwelijks tot het wetenschappelijk debat is doorgedrongen, en een artikel van 
Ina Schabert, die - onafhankelijk van Phillips - wijst op de kansen die de nieuwe experi
mentele wetenschap aan vrouwen bood.'* Een reden voor de geringe belangstelling voor 
het werk van Phillips is wellicht dat zij haar resultaten te weinig polemisch naar voren 
brengt en zichzelf niet in het historische debat plaatst. Ook kan het zijn dat de afbakening 
van haar onderzoek - zij beperkt zich tot de natuurwetenschappen in Engeland - heeft 
bijgedragen aan de relatieve onbekendheid van haar tegendraadse visie. Omdat haar inter-

15. .Vlargaret W. Rossiter, Scietuists in America: Struggles and Strategics to 1^)40 (Baltimore/Londen 1984^). 
16. Patricia Phillips, The Scientific Lady. A Social History of Women's Scientific Interests iS20-i()iS (Londen 1990); 

Ina Schabert, 'Bürgerinnen in der Republik des Geistes? Gelehrte Frauen im England der Aufkliirung', in: Ebrecht 
e.a. eds. (n. 9), Gelehrsamkeit, 77-104. 
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prefatie echter interessante nieuwe perspectieven opent, wil ik er graag bij stilstaan. Om 
dat te doen keren we eerst even terug naar het begin van de wetenschappelijke revolutie in 
Engeland. 

De actieve deelname van vrouwen in de opkomst en verspreiding van de moderne (natmir)-
wetenschap: een tegendraadse visie 

Hoewel ook veel adellijke geleerden zich in de zeventiende eeuw met de nieuwe weten
schappen inlieten, speelde de ontwikkeling van de natuurwetenschappen een belangrijke 
rol in de vorming van een identiteit en een (tegen)cultuur van de opkomende handels- en 
industriële burgerij. Het werd in die kringen dan ook al snel een goede gewoonte om 
lezingen over natuurwetenschappelijke onderwerpen te organiseren en te bezoeken. Het is 
bekend dat Robert Boyle, die een hoofdrol speelde in de beginperiode van de Royal 
Society, nogal wat aandacht besteedde aan zijn openbare optredens en zijn proeven met 
veel gevoel voor theater aan het publiek liet zien. Hij leidde ook de bijeenkomst van de 
Royal Society - die in theorie trouwens openstond voor (mannen van) alle standen - tij
dens het bezoek dat de beroemde hertogin Margaret Cavendish (Mad Madge) aan het 
gezelschap bracht in 1667.'^ Om dat bezoek te kunnen bijwonen nam Samuel Pepys een 
vrije middag, en aan hem danken we een levendige beschrijving van deze gebeurtenis, 
waarin hij een van de gedemonstreerde proeven typeerde als 'very rare'. Dat Boyles lezingen 
vaker door vrouwen werden bezocht, blijkt onder andere uit verslagen van tijdgenoten 
waarin wordt verhaald hoe 'vrouwelijk mededogen' de redding was van het zoveelste labo
ratoriumdier dat bij een van zijn demonstraties van de vacuümpomp werd geofferd op 
het altaar der wetenschap. 

In haar boek legt Phillips veel nadruk op het belang dat vanaf het begin door alle 
belangrijke woordvoerders van de 'proefondervindelijke wijsbegeerte' werd gehecht aan 
de bruikbaarheid en het praktische nut van de wetenschappelijke kennis en de versprei
ding van de nieuwe inzichten. Om het nieuwe tegenover het oude te bepleiten, werden 
tegenstellingen gehanteerd als hedendaags en toekomstgericht versus op het verleden geo
riënteerd; praktisch, met dingen doende versus speculatief of met woorden in de weer; nut
tig versus ijdel in de zin van 'om niets' of belangeloos; vertrouwend op eigen oordeel en 
eigen waarneming versus vertrouwend op klassieke teksten en autoriteiten. Het Latijn 
werd voor de verbreiding van de nieuwe kennis ongeschikt geacht. Robert Boyle liet enkele 
van zijn werken in het Engels verschijnen, hetgeen door de uitgever nog omstandig moest 
worden verantwoord. Naast lezingen door rondtrekkende sprekers, waarbij de grens tus
sen serieuze wetenschap en physique amusante vaak nauwelijks getrokken kon worden, 
kreeg de popularisering van de nieuwe wetenschap gestalte in boeken als Urania Practica 
(1649), het eerste astronomieleerboek in het Engels, en Introduction to Astronomy and 
Geography Being a Plaine and Easie Treatise of the Globes (1675), dat echt een doe-het-zelf-
boek was.'" 

In het kielzog van deze veranderingen werden ook onderwijshervormingen voorgesteld. 
De beroemde pedagoog Comenius, die door enkele grondleggers van de Royal Society in 
Londen werd uitgenodigd, pleitte aldaar niet alleen voor onderwijs in de landstaal, maar 
ook voor een groter aandeel van de natuurwetenschappen in het onderwijspakket. Zijn 

17. Zie voor dit bezoek: Phillips (n. 16), Scientific Lady, 57-58; Schiebinger (n. 10), Mind, 25-26. 
18. De auteurs waren het schrijversduo William Leybourn en Vincent Wing: Phillips (n. 16), Scientific Lady, 83. 
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inzichten werden echter niet gehoord in onderwijskringen waar de zoontjes van de elite 
werden geschoold. Tot ver in de twintigste eeuw gold kennis van de natuurwetenschappen 
in 'Oxbridge' als iets vulgairs en bleven de klassieken het alfa en omega van de opleiding 
van de 'gendeman'. 

Vrouwen profiteerden wél van de nieuwe wind die door onderwijs en wetenschap waaide. 
Haar gebrek aan klassieke scholing en 'ongeleerdheid' werden nogal eens opgevat als een 
voordeel. Vrouwen zouden daardoor onbevangener kunnen waarnemen en zich uitdruk
ken, onbedorven door de jarenlange tirannie van Latijnse en Griekse thema's waar jongens 
aan onderworpen waren. Zo schreef Bathsua Makin, de zuster van een der leden van de 
Royal Society die ook betrokken was bij het bezoek van Comenius aan Engeland, in 1673 in 
An Essay to Revive the Ancient Education of Gentlewomen, dat als bijlage werd toegevoegd aan 
de prospectus van haar meisjesschool: 

Was all Learning in English I think those dead languages would be of little u.se. (...] My opinion is, in 

the education of Gentlewomen, greater care ought to be had to know things, than to get words."* 

De tegenstelling die Makin hier maakt tussen woorden en dingen versterkt het pleidooi 
voor het gebruik van de landstaal in plaats van de internationale geleerdentaal Latijn. In 
Engelse teksten werd overigens ook menig keer naar de Hollandse vrouwen gewezen, die 
door haar praktische kennis van zaken het geheim van ons succes als handelsnatie, i.e. 
onze Gouden Eeuw uitmaakten. Met de woorden van Bathsua Makin: 

To buy Wooll and Flax, to die [dye] Scarlet and Purple, requires skill in Natural Philosphy. To consider 

a Field, the quantity and quality, requires knowledge in Geometry. To plant a vineyard, requires under

standing in Husbandry: She could not merchandize, without knowledge in Arithmetick: she could not 

govern so great a Family well, without Knowledge of Politicks and Oeconomicks: She could not look 

well to the wayes of her Household, except she understood Physick and Chirurgery: She could not 

open her Mouth with Wisdom, and have in her Tongue the Law of Kindness unless she understood 

Grammar, Rhetorick and Logick. 

This seems to be the description of an honest, well bred, ingenious, industrious Dutch-woman.-" 

Bathsua Makins pamflet kreeg een waardig vervolg in het werk van de beroemde geleerde 
Mary Astell. In haar A Serious Proposal to the Ladies (1694) houdt zij niet slechts een plei
dooi voor beter onderwijs voor vrouwen, maar benadrukt zij ook de voordelen van de 
kennis der Natuur, 'the great book of Universal Learning'.^' 

Niet lang na de eerste gepopulariseerde versies van wetenschappelijke verhandelingen 
zag de voorloper van een lange reeks leerboeken voor vrouwen het licht met Bernard Ie 
Bovier de Fontenelles Entretiens sur la pluralité des mondes (1686). (Volgens Schiebinger moet 
trouwens niet Fontenelle, maar Cavendish' Description of a New World, called the Blazing 
World (Londen 1666) worden beschouwd als het eerste populaire wetenschapsboek voor 
vrouwen.-^) In Engeland werd de eerste vertaling van Fontenelle op de markt gebracht 
door Aphra Behn, naar verluidt de eerste schrijfster die van haar pen leefde. Fontenelles 
boek was niet alleen voorbeeldig wat betreft de inhoud van de verhandeling, ook de vorm 
vond navolging in talloze leerboeken: een dialoog tussen een Marquise of Mrs. B. en haar 

19. Geciteerd bij Schabert (n. 16), 'Bürgerinnen', 96. 
20. Phillips (n. 16), Scientific Lady, 39. 
21. Mary Astell, A Serious Proposal to the Ladies, for the Advancement of their True and Greatest Interest. By a 

Lover of her Sex (Londen 1694). 
22. Schiebinger (n. 10), Mind, 38. 
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leermeester, waarbij een extra dimensie werd toegevoegd door het nachtelijke uur waarop de 
gesprekken plaatsvonden gegeven het onderwerp, de astronomie. Al spoedig volgden meer 
boeken die speciaal 'voor dames' waren geschreven, al werden ze ook door geleerde mannen 
veelvuldig gelezen. Bijna zo befaamd als dat van Fontenelle werd het in 1737 verschenen 
boek II Newtonianisnio per Ie dame van de hand van de Italiaanse hartenbreker Francesco 
Algarotti. Dit boek werd in Engeland vertaald door een van de beroemdste 'Bluestockings' 
of 'Blauwkousen', Elizabeth Carter.-' Deze Bluestockings vormden een gezelschap van 
vrouwen en mannen dat in het midden van de achttiende eeuw het initiatief nam om in 
navolging van de Franse salons avondbijeenkomsten te organiseren waar serieus werd 
geconverseerd, zij het dat er in deze Londense salon niet werd gerookt of gedronken. De 
naam Blauwkousen ontleende het gezelschap aan de weinig verfijnde wollen blauwe kousen 
die een van de heren droeg in afwijking van de witte zijden kousen die doorgaans bij uit
gaansgelegenheden werden gedragen.-'* Van het werk van Newton zelf werden in 1726 en 
1735 vertalingen op de markt gebracht, maar deze werden - evenals de vertalingen van W.J. 
's-Gravesandes werk over Newton - over het algemeen te moeilijk bevonden. Hiervan 
profiteerden boeken als die van Algarotti, al verhulde de toevoeging 'per Ie dame' de ware 
aard van het succes. 

23. Zie Schabert (n. 16), 'Bürgerinnen', 88; Phillips (n. 16), Scientific Lady, 150-159. 
24. De vertaling van Carter kwam in 1739 uit onder de titel Sir Isaac Newton's Philosophy explain d for the Use of 

the Ladies in Six Dialogues on Light and Colours, in 1742 en 1765 volgden herdrukken. 
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Dat de popularisering niet alleen langs lijnen van sekse verliep bewijst ook het veelgelezen 
tweedelige werk van Benjamin Martin, Young Gentlemans and Lady's Philosophy uit 1763. 
Naast deze leerboeken verscheen tussen 1704 en 1841 ook de zeer succesvolle Ladies Diary, 
dat volgens de titelpagina uit 1706 vrouwen uitdaagde om haar krachten te beproeven op 
'Writing, Arithmetick, Geometry, Trigonometry, the Doctrine of the Sphere, Astronomy, 
Algebra, with their Dependants, viz. Surveying, Gauging, Dialling, Navigation, and all 
other Mathematical Sciences'.-' Deze uitgave werd later gevolgd door bladen als The 
Female Spectator (1744-1746), The Ladies Magazuie; or Entertaining Companion of the Fair 
Sex appopriated solely to their use and Amusement (1770's) en de Ladies Monthly Museum, 
dat in de laatste jaren van de achttiende eeuw het licht zag. 

Tegen het eind van de achttiende eeuw begonnen vrouwen zich ook als auteur aan het 
genre van het populair-wetenschappelijke handboek te wagen, al waren zij voorgegaan 
door vrouwen als Jane Sharp die met The Midwives Book (1671) een vroege bestseller 
schreef Veel succes had bijvoorbeeld Priscilla Wakefield met het boek An Introduction to 
Botany uit 1796, dat in 1841 nog een elfde druk beleefde en dat in 1805 werd gevolgd door 
haar zo mogelijk nog succesvoller Domestic Recreation; or Dialogues Illustrative of Natural 
and Scientific Subjects. Ook in deze boeken was de dialoog, nu tussen moeder ot leermees
teres en kind, populair. Jane Marcet voerde in haar talloze malen herdrukte Conversations 
on Chemistry, intended more especially for the Female Sex (1806), dat naar de overlevering 
wil Michael Faradays interesse voor de scheikunde wekte, een Mrs. B. en haar leerlingen 
Emily en Caroline ten tonele. Hetzelfde deed zij in haar even succesvolle Conversations on 
Political Economy (1815), dat eveneens vele drukken beleefde, en in Conversations on 
Natural Philosophy uit 1820. In Nederland lijkt - wanneer we afgaan op de Centrale Cata
logus - vooral haar werk over staathuishoudkunde te zijn gerecipieerd, terwijl zij in de 
Angelsaksische landen vooral beroemd werd om haar scheikundig werk. Niettemin wijdt 
de latere hoogleraar Ernst Cohen, in een lezing over de geschiedenis van vrouwen in de 
natuurwetenschappen in 1904, een uitgebreide bespreking aan haar rol hierin.-*' Een werk dat 
ten slotte vermelding verdient is dat van Vlargaret Bryan, Lectures on Natural Philosophy uit 
1806, dat enkele generaties lang vele, vooral vrouwelijke lezers vond. 

Maar niet alle vrouwen die zich verdiepten in de 'wetenschappen' bepaalden zich tot 
populaire geschriften en ook niet allen tot de beoefening van wetenschap als hobby of tijd
verdrijf Enkelen bereikten in het begin van de negentiende eeuw zelfs min of meer de status 
van 'professional'. Zo werd Mary Somerville alom bewonderd om haar vertaling uit 1831 
van het astronomische werk van Laplace, Méchanique Celeste. Zij bracht meermalen via 
haar echtgenoot verhandelingen in de besprekingen van de Royal Society in. Caroline 
Herschel werd eveneens als sterrenkundige serieus genomen, net als de geologe Mary 
Anning die benoemd werd tot erelid van de Geological Society en een onderzoeksbeurs 
kreeg van de staat vanwege haar belangwekkende fossielenvondsten. 

De negentiende eeuw bood aanvankelijk een steeds verdere uitbreiding van mogelijk
heden voor vrouwen om zich op het gebied van de natuurwetenschappen te scholen. Zo wer
den vrouwen zonder enige aarzeling toegelaten tot de in 1799 opgerichte Royal Institution, 
waar wekelijkse lezingen werden verzorgd, aanvankelijk door de populaire romanticus en 
hoogleraar scheikunde Humphry Davy, later door de beroemde scheikundige Michael 

25. Geciteerd bij Schiebinger (n. 10), Mind, 41. Vergelijk Phillips (n. 16), Scientific Lady, 98-104. 
26. E. Cohen, 'Feminisme en exacte wetenschap' (Overdruk uit het GJicmisch Weekblad 1904). 
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Illustratie van de hand van Margaret Bryan bij 
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Lectures on natmvl philosophy, plaat ii; uit: 
Phillips (n. 13), Scientific Lady, 

Faraday. Al in 1800 vormden vrouwen een derde deel van de leden. Vrouwen hadden 
eveneens toegang tot de 'Lit & Phil's', de 'Literary and Philosophical Societies', waarvan 
tegen het eind van de achttiende eeuw ieder zichzelf respecterend Engels stadje er wel een 
bezat, en die een integraal onderdeel vormden van de burgerlijke uitgaanscultuur. Minder 
welkom waren vrouwen bij de in 1831 opgerichte British Association for the Advancement 
of Science. Hier speelde duidelijk de behoefte om de reputatie van de natuurwetenschap
pen te verbeteren en een meer professionele uitstraling te verwerven. Niettemin forceer
den vrouwen op diverse plaatsen de toegang tot lezingen en werden de bijeenkomsten van 
de Association na enkele jaren voor vrouwen opengesteld, terwijl in 1853 de eerste vrouw 
als lid werd opgenomen. Daarnaast maakten in deze periode diverse hoogleraren hun uni
versitaire colleges toegankelijk voor vrouwen. In de loop van de eeuw richtten vrouwen 
ook eigen verenigingen op om de onderwijsbelangen van vrouwen te behartigen. De 
North of England Council for the Education of Women uit 1863 telde in enkele jaren tijd 
talloze lokale branches, waar voor grote aantallen cursisten even zovele 'wetenschapscur
sussen' werden gegeven. In het cursusaanbod lag de nadruk op natuurwetenschappelijke 
onderwerpen, waar bovendien makkelijker docenten voor te krijgen waren.-' 

Paradoxaal genoeg is het juist de wens tot verdere onderwijshervorming geweest die 
uiteindelijk een einde maakte aan deze vanuit hedendaagse optiek opmerkelijke relatie 
tussen vrouwen en de exacte vakken, die kennelijk ook op de goede meisjesscholen in die 

27. Zie voor het rooster etc. van de cursussen in Liverpool; Phillips (n. 16), Scientific Lady, 219-220. 
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tijd terug te vinden was. In 1864, tijdens een debat aan de vooravond van een nationaal 
onderzoek naar de middelbare scholen in Engeland over de inrichting van een curriculum 
dat voldeed aan de eisen des tijds, werd door verschillende auteurs gewezen op het ade
quate curriculum van vele meisjesscholen: 

Schools for girls are free from the hea\'y incubus of an antiquated routine, whereby boys are forced to 
spend the greater part of ten or twelve of their best years in the vain pretence of learning Latin and 

Greek; of neither of which two languages, after all this expenditure of time, do 19/20S of them, at the 

end of their school life, know anything beyond a smattering, inaccurate as well as superficial; while for 

their sake have been neglected, more or less entirely, many other subjects easier for boys to learn, more 

important for them to know, more useful even as educational agencies in the process of learning. I am 

no enemy to Latin and Greek; I should wish much to see one, if not both, taught in the highest classes 

of girls' schools; and I think it would be easy in the course of two years, with two, or at most three les

sons per week, to submit to examination a class of average girls, vastly superior in attainments to the 

great mass of lads who now present themselves at the universities for matriculation, after the usual 

long curriculum of a public school.-* 

Het onderzoek bevestigde de mening van deze auteur: op de jongensscholen ontmoetten 
de onderzoekers een volslagen gebrek aan interesse voor natuurwetenschappelijke vakken. 
Alleen aan de klassieke talen werd een vormende kracht toegekend. Bij meisjesscholen lag 
dit geheel anders. Hoewel de leden van de onderzoekscommissie onaangenaam verrast 
werden door het lage onderwijspeil op de meeste meisjesscholen, waren zij tot op zekere 
hoogte - en ondanks hun eigen klassieke achtergrond - enthousiast over het gevarieerde en 
'moderne' leerplan van enkele zeer goede uitzonderingen en het contrast dat deze scholen 
vormden met de traditionele jongensschool. De conclusie van de commissie was dan ook 
dat meisjes zeker in staat moesten worden geacht deel te nemen aan precies hetzelfde 
onderwijs als jongens, en dat het daarom aanbeveling verdiende om op meisjesscholen 
meer aandacht te besteden aan klassieke talen en minder aan de natuurwetenschappen. 
Het advies voor de jongensscholen was daarentegen dat er veel meer aandacht moest 
komen voor de exacte vakken. 

Deze tamelijk eenduidige en in het licht van de latere geschiedenis zelfs paradoxale 
einduitkomst stond niet op zichzelf. Ook iemand als Emily Davies, een van de groten op 
het gebied van het onderwijs voor vrouwen, was van mening dat zolang de klassieken de 
kern van het onderwijs uitmaakten, vrouwen zich juist daarop moesten toeleggen. In het 
door haar in 1869 opgerichte Girton College te Cambridge werden de meisjes aangespoord 
om examens te doen in de klassieke talen of wiskunde, oftewel die vakken die traditioneel 
tot de artes liberales van de middeleeuwse universiteit behoorden en tot ver in de twintig
ste eeuw de prestigieuze liberal education bepaalden. Girton kreeg dan ook al snel een rigi
de en traditionele uitstraling in tegenstelling tot het 'modernere' Newnham College uit 
1871.-' Barbara Solomon concludeert overigens voor de Amerikaanse vrouwencolleges 
eenzelfde trend: van een gevarieerd onderwijsaanbod met veel plaats voor de exacte vakken 
naar een eenzijdiger curriculum met nadruk op de liberal arts ten koste van de natuur
wetenschappelijke vakken. 

28. Geciteerd uit een artikel in The Times in Phillips (n. 16), Scientific Lady, 238. 
29. Verg. Martha Vicinus, Independent Women: Work and Community for Single Women, 1S30-1920 (Chicago 

1985) hoofdstuk 4: Women's Colleges: An Independent Intellectual Life. 
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Deze trend naar gelijkheid in het onderwijscurriculum gemeten naar toegang tot de klas
sieken bleef niet geheel onweersproken. Het iets jongere Newnham College legde onmis
kenbaar een ander accent, maar dat dat een risico inhield, was voor alle tijdgenoten duide
lijk, zoals uit de volgende citaten blijkt: 

It is not possible to ignore classics in girls' education while the subject holds the place it does in boys' 

schools and at the universities; girls will not leave them alone [...] 

en 
To cut ourselves off abruptly from Latin and Greek would be to break with a tradition of centuries' 

standing - a tradition that unites with each generation of scholars the next generation as it arises |...] *" 

Phillips' interpretatie is niet alleen overtuigend, zij werpt ook een ander licht op de naar 
nu lijkt, presentistische oordelen over het opvallend exacte curriculum van de meisjes
scholen, onderwijzeressenopleidingen en vrouwencolleges in de negentiende eeuw in de 
Verenigde Staten. Anders dan een teken van het streven naar gelijkheid met het onderwijs 
voor mannen kan de begin negentiende-eeuwse nadruk op de exacte vakken wellicht beter 
worden geduid als tekenend voor een toen nog gangbaar 'vrouwelijk curriculum', zeker 
wanneer we bedenken dat het nut van die vakken vaak in religieuze of huishoudelijke ter
men werd bepleit. Hoe dan ook zou nog geen eeuw later bijna niemand zich meer kunnen 
herinneren dat pedagogen eeuwenlang verkondigden dat vrouwen niet in staat waren 
Grieks of Latijn te leren, zoals Barbara Solomon opmerkt." 

In het eerste deel van dit artikel werd de suggestie gedaan dat ook in Nederland pas in de 
fase van institutionalisering van het middelbare jongens- en meisjesonderwijs in de jaren 
zestig van de vorige eeuw een seksualisering plaatsvond van de verschillende vakkenpak
ketten, die steeds meer in termen van A en B tegenover elkaar werden gezet. De vraag is 
dan of in Nederland vergelijkbare ontwikkelingen zijn aan te wijzen als Phillips heeft 
geanalyseerd voor Engeland. Dat wil zeggen, hebben vrouwen ook in Nederland deelgeno
men aan de enthousiaste wetenschapscultuur in de zeventiende en achttiende eeuw? En 
zijn daar dan sporen van terug te vinden in het 'ongeregelde' middelbare meisjesonderwijs 
in het begin van de negentiende eeuw? 

//. De 'wetenschappen' en het onderwijs voor meisjes 

De historisch pedagoge bij wie we voor een antwoord op bovenstaande vragen in ieder geval 
te rade moeten gaan, Mineke van Essen, kwam onlangs in Historica met een bekentenis: tij
dens haar promotieonderzoek naar de ontwikkeling van het onderwijzeressenberoep in de 
eerste helft van de negentiende eeuw, was haar een belangrijke bron ontgaan." Het betrof 
een ontwerp voor een kweekschool voor onderwijzeressen, in 1816 opgesteld door de 
bekende pedagoge en publiciste Barbara van Meerten-Schilperoort. Deze omissie speet 
haar niet alleen omdat eruit bleek dat al voor 1827 een stem was opgegaan om de vorming 
van onderwijzeressen te bepleiten; het speet haar ook omdat zij daarmee de dominee en 
'schoolopziener' die het ontwerp aan het ministerie van Onderwijs had aangeboden met 
het argument dat ook het meisjesonderwijs verbetering verdiende, over het hoofd had 

30. Phillips (n. 16). Scientific Lady, 254, 255. 
31. Barbara Miller Solomon, In the Company of Educated Women (New Haven/Londen 1985) 81-83. 
32. Mineke van Essen, 'De schoolopziener en zijn pedagoge. Over Barbara van Meertens vroeg-negentiende-

eeuwse blauwdruk voor een onderwijzeresenopleiding'. Historica, 20/1 (1997) 3-5. 
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gezien. Bij nader inzien leidde de vondst toch niet tot een substantiële herziening: de 
nobele dominee bleek Barbara van Meertens noodlijdende echtgenoot, die wel brood zag 
in een goede meisjeskostschool, en de hele onderneming was - wellicht mede daarop -
gestrand. De bron bleek dus slechts een voetnoot toe te voegen aan het al vertelde verhaal. 

In de context van dit artikel lijkt de vondst echter wel degelijk belangrijke informatie te 
bevatten, die wellicht kan leiden tot een verschuiving van het bestaande beeld. Zo blijkt de 
'blauwdruk' een leerplan te bevatten dat Van Essen opmerkelijk noemt: 

Niet omdat talen en geschiedenis er deel van uitmaakten, die vakken hoorden bij het gangbare onder

wijs voor meisjes en het is begrijpelijk dat ook aanstaande onderwijzeres,sen daar les in moesten krijgen. 

Maar wél vanwege de expliciete aandacht voor de natuurwetenschappen, een discipline die voor meis

jes meestal onnodig werd gevonden.'-' 

Het predikaat 'opmerkelijk' krijgen ook enkele didactische voorstellen opgeplakt: de 
samenstelling van een kleine bibliotheek en 'een kabinetje van Natuurlijke historie, ten 
minsten van de voortbrengselen van het land', alsook de aanschaf van enkele instrumen
ten 'om, althans eenige der eenvoudigste proeven, in de Natuurkunde te doen'. Van Essen: 

Ze wilde de aanstaande onderwijzeressen dus in de gelegenheid stellen om natuurwetenschappelijke 

experimenten uit te voeren, een vorm van zelfwerkzaamheid die destijds in het onderwijs allesbehalve 

gangbaar was.''' 

Voor de opmerking dat de natuurwetenschappen voor meisjes meestal onnodig werden 
gevonden, verwijst de auteur naar haar eigen werk. Opvoeden met een dubbel doel, een 
overzicht van de geschiedenis van het meisjesonderwijs, dat voor de eerste helft van de 
negentiende eeuw steunt op haar proefschrift Onderwijzeressen in niemandsland^'' Wie 
daar echter, met de vondst en de boven beschreven buitenlandse literatuur in het achter
hoofd, opnieuw naar kijkt, ziet misschien evenveel bewijs voor het tegendeel, namelijk dat 
ook in Nederland in het meisjesonderwijs de exacte vakken in ruime mate in het leerplan 
vertegenwoordigd waren. 

Zo berekent Van Essen in haar proefschrift dat in 40 % van alle vacatures die tussen 
1827 en 1863 verschenen in de Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de op
voeding in het Koninkrijk der Nederlanden het vak 'wetenschappen' werd genoemd, dat zij 
als volgt toelicht: 

'Wetenschappen', ook wel omschreven als 'alles wat een beschaafd meisje behoort te weten' of'verdere 

vakken van wetenschap, tot eene beschaafde opvoeding behoorende' werden op stadsscholen vaker 

onderwezen dan op bijzondere scholen. De frequentie waarmee dit 'vak' werd vermeld, nam, evenals 

dat het geval was voor Duits en Engels, voor de stadsscholen in de tijd gezien toe. In deze lessen zullen 

allerlei onderwerpen van algemene aard - zoals de natuurverschijnselen van mevrouw Belcourt uit 

paragraaf 2.5 - zijn behandeld."' 

Elders voegt de auteur aan deze infomatie toe: 

<% 

33. Ibid., 3-4. 
34. Ibid. 
35. Mineke van Essen, Onderwijzeressen in niemandsland. Beroepsontwikkeling in Nederland, ifej-icSScS' (Gronin

gen 1985); Van Essen (n. 4), Opvoeden. 
36. Van Essen (n. 35), Onderwijzeressen, 155. 
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Het is denkbaar dat ook onderwijs in etiquette hieronder viel. Al werd zo via het vak 'wetenschappen' 
enige aandacht besteed aan de natuur, wat het 'echte' onderwijs in de exacte vakken betreft waren meisjes 
stiefmoederlijk bedeeld. Wiskunde kwam in het onderwijsprogramma niet voor en ook rekenen werd 
maar weinig als een apart vak vermeld.''̂  

Dat laatste gold echter evenzeer voor het meeste jongensonderwijs. Volgens Oosterhoff 
werd rond 1870 op het gymnasium een kleine 20% van het lesprogramma besteed aan de 
wiskunde en de natuurwetenschappen, zodat het nog maar de vraag is of de stiefmoeder
lijke bedeling typisch het meisjesonderwijs trof.^" De jonge Jan Pijnappel die tussen 1803 
en 1808 om de andere zaterdag de natuurkundelessen van het Amsterdamse genootschap 
Felix Meritis bezocht, besloot al na twee lessen in de hogere wiskunde - waarbij hij op 
differentiaalrekening werd getrakteerd - dat 'de beoeffening van deeze stukken [niet] 
important veel nut aanbracht' zodat hij zijn neus niet meer liet zien.''^ 

De systematische vertekening en, naar het lijkt, hedendaagse onderwaardering van het 
vak 'wetenschappen' in het negentiende-eeuwse meisjesonderwijs komt voor een deel 
voort uit onbekendheid met de inhoud ervan. Dat het bij het vak 'wetenschappen' gewoon 
om de natuurwetenschappen ging, kan worden afgeleid uit de toelichting die Johan Hui-
zinga geeft op de naam van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, 
Letterkunde en Schoone Kunsten dat - opgericht in 1816 - kan worden beschouwd als de 
voorloper van de huidige Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: 

Gelijk men ziet, heeft Letterkunde hier nog de oudere beteekenis van philologie met inbegrip niet alleen 

van de schoone letteren, maar ook van geschiedenis en oudheidkunde, tegenover Wetenschappen in den 

zin van exacte wetenschap, dat men terzelfder tijd ook behield aan de hoogescholen, waar de oude philo-

sophische faculteit gescheiden werd in een van wis- en natuurkunde en een van letteren.''" 

Kennelijk is net als in het Angelsaksische taalgebied ook in Nederland de term 'weten
schappen' een tijdlang exclusief van toepassing geweest op de natuurwetenschappen. 

Maar behalve onbekendheid met de inhoud van het vak wetenschappen, speelt in de 
genoemde vertekening ook onbekendheid met de 'vreemde' wijze waarop daaraan in boe
ken werd vormgegeven een rol: in de vorm van conversaties, de vraag-en-antwoord-vorm 
of als gezelschapsspelen. De hierboven geciteerde verwijzing naar mevrouw Belcour is 
tekenend voor het onbegrip in dezen. Mevrouw Belcour is de alwetende hoofdpersoon, 
zeg onderwijzeres, in het door Van Meerten-Schilperoort rond 1830 uit het Frans vertaalde 
en bewerkte Magazijn voor jonge jufvrouwen of aankomende meisjes, dat een leer- en lees
boek is en gegeven de voorbeelden nogal wat natuurwetenschappelijke onderwerpen aan
snijdt. Omdat Van Essen het boek echter op grond van de dialoog-vorm interpreteert als 
een 'vermoedelijk onbedoeld' portret van de ideale onderwijzeres, en zij de inhoud van de 
lessen 'naar huidige maatstaven' onvoldoende acht, verdwijnt het feit uit beeld dat het hier 
voor een deel om biologie- en natuurkundelessen ging. Niet toevallig staat de opmerking 
dat Van Meerten-Schilperoort in 1831 een Proeve van Natuurkunde voor meisjes schreef 

37. Van Essen (n. 4), Opvoeding, 43. 
38.1.L. Oosterhoff, 'De opkomst van een "Vaderlandsche Natuurkunde" aan de Leidse Universiteit in de tweede 

helft van de negentiende eeuw', in: W. Otterspeer ed.. Een universiteit herleeft. Wetenschapsbeoefening aan de 
Leidse Universiteit vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw (Leiden 1984) 103-124. 
39. E.P. de Booy, 'De maaltijden van de jongeheer Pijnappel', in: Zeventigste Jaarboek van het Genootschap Am-

stelodamuin: Liber Amicorum LH. van Eeghen (Amsterdam 1978) 312-343, m.n. 320. 
40. I. Huizinga, 'Van Instituut tot .Akademie', in; Verzamelde werken VIII: Universiteit, wetenschap en kunst 

(Haarlem 1951) 438. 
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slechts in een voetnoot. Het boek is helaas niet meer te achterhalen, maar ik zou niet ver
baasd zijn als ook dat in de vorm van een dialoog was geschreven. 

Ongenoemd blijft ook het door Van Meerten geschreven en vanuit onze optiek inte
ressante Het gebruik van het mikroskoop voor jonge lieden, naar eigen oefening met dezelve, 
beschreven en gemakkelijk gemaakt uit 1841. Evenmin, en waarschijnlijk op grond van de 
vorm, wordt een werk als Uitspannings-uren voor ligchaam en geest, der Nederlandsche 
jeugd aangeboden door A.B. van Meerten opgemerkt als een pennevrucht met mogelijk 
pedagogische waarde. Daardoor blijft onbekend dat ook dit boek een zekere voorkeur 
voor natuurwetenschappelijke onderwerpen aan de dag blijkt te leggen. Zo bestaat de 'eer
ste afdeeling' uit 'wetenschappelijke spelen', zoals het spel der natuurlijke historie, het 
aardrijkskundig spel van Europa en idem van het Koninkrijk der Nederlanden, terwijl de 
vijfde en zesde afdeling met 'rekenkundige spelen' en 'vermakelijkheden uit de natuur
kunde' de 'wetenschappen' tot onderwerp hebben. Ten slotte zij opgemerkt dat uit het 
levensverhaal van Maria Johanna van Duinen, dat Van Essen in Onderwijzeressen in nie
mandsland optekent, valt op te maken dat zij een 'leesboek over natuurkennis' samenstel
de, geheten Merkwaardigheden uit de Natuur-, Hemel-, Aardrijks- en Menschkunde.'^^ 

Deze verspreide indrukken bevestigen dat ook in Nederland de 'wetenschappen' waar
schijnlijk een veel gewoner onderdeel vormden van onderwijs en opvoeding van het meis
je dan later veelal is aangenomen. Hoe dan ook hadden zij een duidelijke plaats in de 
pedagogische idealen en praktijken van Barbara van Meerten in haar pogingen tot verbe
tering van het meisjesonderwijs. Om dat te kunnen zien, moeten we bedenken dat het 
verzamelen en in kaart brengen van vlinders, insecten en geologisch materiaal ooit een 
respectabel veld van natuurwetenschappelijk onderzoek uitmaakte.'*- En tevens dat spel en 
ernst, physique amusante en philosophic experimentale of proefondervindelijke wijsbegeer
te vaak dicht bij elkaar lagen. 

Natuurwetenschappelijke kennis en mode in de achttiende eeuw in Nederland 

De vraag of de vroegnegentiende-eeuwse aandacht voor de 'wetenschappen' in de meisjes
opvoeding wortels had in de verbreiding van het natuurwetenschappelijke gedachtengoed in 
de achttiende eeuw, kan in bevestigende zin beantwoord worden. Net als elders speelden in 
Nederland oorspronkelijke en vertaalde uitgaven van populaire werken op het gebied van 
de natuurwetenschappen een rol van betekenis. Fontenelle werd twee keer in het Neder
lands vertaald, de laatste keer door de Leidse hoogleraar Joh. Christ. Gottsched.'" Algarotti 
vond zijn weg naar Nederland als Newtoniaansche wijsbegeerte voor vrouwen, of samen
spraken over het licht, de kleuren en de aantrekkingskracht (Dordrecht 1768; Amsterdam 
1772). Heel populair werd het uit het Frans vertaalde boek van Abbé NoUet, Natuurkundige 
lessen, door proefnemingen bevestigd. Ter opheldering van allerley dagelijks voorkomende zaak-
en (Amsterdam 1859). Zowel de eerder genoemde jongeheer Pijnappel als de leden van het 

41. Van Essen (n. 35), Onderwijzeressen, 93. 
42. Vergelijk over de verzamelingen van Van Swinderen in Groningen: |. Huizinga, Geschiedenis der universiteit 

gedurende de derde eeuw van haar bestaan, 1814-11)14. Eerste deel van Academia Groningiana, MDCXIV-
MC.MXIV. Verzamelde werken VIII: Universiteit, wetenschap en kunst (Haarlem 1951) 104. Zie ook: Bert van de 
Roemer, 'De geschikte natuur: de verhouding tussen kunst en natuur in het rariteitenkabinet van Sinion Schijn
voet (1652-1727)', Bulletin Geschiedenis Kunst Cuhuur'jli (1996) 45-75. 

43. Bernhard van Fontenelle, Redenvocring (by wyze van gesprekken,) over verseheide wacrelden in't geheel-all. 
Etc. (Amsterdam 1804'). Van Fontenelle bevinden zich ongeveer zeventig werken In de UBA, waaronder de oor
spronkelijke uitgave, en de Duitse en Engelse vertalingen. 

199 



32 Mineke Bosch 

(nog te behandelen) Natuurkundig Genootschap voor Dames te Middelburg leerden hun 
lessen uit dit boek, dat in zijn oorspronkelijke uitgave illustraties bevatte die vrouwen als 
actief betrokken bij wetenschappelijke experimenten toonden.'*'* De Amsterdamse Benja
min Bosma, die net als de instrumentmaker Fahrenheit natuurwetenschappelijke lezingen 
hield, baseerde er zijn leerboek Gronden der natuurkunde uit 1864 op. 

Een heel beroemd werk van Nederlandse bodem was de door Betje Wolff in haar Proeve 
over de opvoeding (1877) geprezen en tot ver in de negentiende eeuw gebruikte Katechisttius 
der Natuur (4 delen, 1877-1879), geschreven door dominee J.F. Martinet, die het onder 
andere gebruikte voor zijn lessen aan een Zutphens vrouwengezelschap.'" Martinet kan 
model staan voor de belangrijke rol die dominees speelden in de verspreiding van de 
natuurwetenschappelijke kennis. Hierbij was enerzijds het fysico-theologisch gedachten
goed van belang, anderzijds het feit dat de theologiestudie een goedkope studie was die 
het onvermogende jongens mogelijk maakte te studeren. Vaak volgden theologiestudenten 
naast het hoofdvak andere vakken, mede vanuit het idee dat een dominee midden in het 
leven staat en zich nuttig moet maken. Zo ook Martinet. Naast zijn theologiestudie liep hij 
colleges sterren- en wiskunde en wijsbegeerte bij J. Lulofs, en volgde hij natuurkundige 
colleges bij P. van Musschenbroek, leerling van de internationaal bekende W.J. 's-Grave-
sande, die de ideeën van Newton in Nederland introduceerde. Martinet combineerde net 
als vele anderen in zijn tijd - onder wie Newton - een romantische en vrome verering 
voor de natuur met een optimistische teleologische visie en een ijverig streven naar maat
schappelijk nut.-*̂  

De combinatie van vroomheid en praktisch nut die een rol speelde in beeld en versprei
ding van de natuurwetenschappen, bood kennelijk in Nederland goede mogelijkheden 
voor vrouwen. De fysico-theologen zelf lijken zonder schroom hun natuurwetenschappelijke 
prediking ook op vrouwen te hebben gericht. Martinet liet zijn Katechismus verluchtigen 
met een titelplaat waarop een vrouw de hemel afspiedt met een telescoop. Het bovenge
noemde Zutphense damesgezelschap was eigenlijk een door hem gegeven catechisatie 
waarin het onderricht in de natuurwetenschappen de traditionele catechisatielessen niet 
helemaal had vervangen, maar wel op de achtergrond had geschoven. Want hoe kon beter 
bewondering voor de schepping worden gekweekt dan door kennis van de natuur? Veel 
meer dan de passage uit een brief die Martinet aan een bevriende dominee stuurde met 
het verzoek om dubbele voorwerpen uit zijn 'kabinet' of verzameling te sturen, is tot op 
heden niet bekend: 

Al wat Ge dubbel bezit, of missen wilt, zal mij een Schat zijn. Veel heb ik noodig, want alle wecken 

geeve ik aan 38 jonge Dames van den eersten rang les over den Katech. Men antwoordt op de voorige 

van mij, gegeven les, en dan geeve ik op tot 't verklaaren van een nieuw stuk. Voor dit aanzienlijke 

Gezelschap, dat oogen heeft en kijken wil, doe ik physische proeven tot verleevendiging van droog 

onderwijs. Zij moeten ook veel zien uit de Nat. Historie. Men heeft mij er toe verzogt, des leeven zij als 

vinken, en kijken mij alles uit den hand. Dit werk heeft haast één jaar geduurd. Gij kunt denken, welke 

44. Schiebinger (n. 10), Mind, 41; Ernst Cohen en W.A.T. Cohen-de Meester wijzen erop dat Nollet zijn werk f 
expliciet tot vrouwen richtte, in: Ernst Cohen en W.A.T. Cohen-de Meester, 'Het Natuurkundig Genootschap der = 
Dames te Middelburg, 1785-1887,' Chemisch Weekblad}9 (1942) 242-246. ' 

45. Zie voor de vele herdukken, vertalingen en bewerkingen van de Katechismus: Bert Paasman, J.F. Martinet. 
Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw (Zutphen 1971). 
46. Vergelijk ook Frans van Lunteren, 'Newtons God en Newtons gravitatie', in: Bert Theunissen, Casper Hak- j 

foort e.a., Newtons God en Mendels bastaarden (.Amsterdam/Leuven 1996) 39-70. 
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Een Zutphense 'femme savante' met telescoop; 
titelplaat van I.F. Martinet, Katechismus der 
Natuur, deel i (Amsterdam 1778-) 

Filosofische Dames ik maak, verstandige Gezellinnen voor braave Heeren, en ervaren moeders, hoop 

ik, voor talrijke Kinderen. Tot welk eenen arbeid komt men niet.' (29 dec. 1778]-''' 

Mogelijk behoorde mejuffrouw Röntgen tot het gezelschap. In het tweede en derde deel 
van de Katechismus, die zich in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam bevinden, staat 
voorin met pen geschreven: 'Mej. Röntgen, Zutphen'. 

Het Middelburgs Natuurkundig Genootschap voor Dames, dat voor zover nu bekend het 
enige echte vrouwengenootschap was, ontstond toen dominee C.H.D. Ballot, de grootvader 
van de beroemde weerkundige Buys Ballot, in 1785 op uitnodiging van het Natuurkundig 
Gezelschap een tweetal lezingen voor dames zou houden. Van de veertig verstuurde uitno
digingen werden er negenendertig door vrouwen beantwoord, waarop werd besloten tot 
oprichting van een eigen genootschap over te gaan. Niet lang na de opheffing ervan, onge
veer een eeuw later, werden vrouwen toegelaten tot het Natuurkundig Gezelschap. Van het 
Natuurkundig Genootschap voor Dames is zo weinig bekend, omdat het archief in 1940 is 
verbrand. Behalve Cohen en Cohen-de Meester heeft de vraag of vrouwen een rol hebben 
gespeeld in de genootschapscultuur tot nog toe niemand beziggehouden. Mijnhardt behan-

47. Paasman (n. 45), Martinet, 41. 
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delt het Genootschap 'gewoon' als elk ander.-*' Op de vraag hoeveel men kon leren in derge
lijke gezelschappen of anderszins georganiseerde lezingencycli, lopen de meningen uiteen. 
Mijnhardt is geneigd hier niet gering over te denken. Eijgenraam slaat het niet hoog aan 
en verlaat zich bij zijn oordeel op de milde spot van Betje Wolff: 

Hy is ook verre in Mechanica, want hy heeft een hok uitgevonden, dat hy over zyn hals doet en er in 

kruipt, en dat hy toesluit, opdat hy gepoeijerd wordende, toch geen stofje op zijn kleren kryge; hy 

maakt ook heele mooije knoopen van paardenhair en glazen kraaltjes.. .Hy heeft ook Tooverlantaarns, 

Illuminatie-Kassen en Luchtpoinpjes, daar hy allerliefst mede kan omgaan; en hy heeft ook eens een 

boterkapelletje ontleed.-*'' 

Geleerde vrouwen in Nederland 

Uit de bovengenoemde gegevens kan worden afgeleid dat de rol van vrouwen in 
Nederland bij de verspreiding van de nieuwe experimentele wetenschap vergelijkbaar is 
met die in landen als Engeland en de Verenigde Staten. Toch heeft Nederland, vooral wan
neer we ons de Engelse lofzangen op de rekenkundige kwaliteiten van Hollandse vrouwen 
in herinnering brengen, weinig 'geleerde vrouwen' voortgebracht, in de zin van wis- en 
sterrenkundigen, natuurkundigen, anatomen of botanicae, al ontbreekt het zeker nog aan 
systematisch onderzoek op dit gebied. De bekendste geleerde vrouw in Nederland in de 
zeventiende eeuw is Anna Maria van Schurman geweest. Maar haar roem was niet zozeer 
gebaseerd op kennis van de moderne 'wijsbegeerte' als wel op haar virtuose toepassing 
van de klassieke disputatio om het recht van vrouwen op ontwikkeling te verdedigen.5° 
Haar roem wordt vrijwel geëvenaard door de entoinologe Maria Sybilla Merian, die tot de 
groten op het gebied van de 'natuurlijke historie' wordt gerekend.''' Merian publiceerde 
onder andere over de insecten in Suriname en een boek over bloemen dat zij zelf illu
streerde. Zij werd in haar werk bijgestaan door haar beide dochters. 

Een eerste poging om systematisch Nederlandse vrouwen van wetenschap in kaart te 
brengen heeft inmiddels aan het licht gebracht dat - naast de verlichte schrijfsters Betje 
Wolff en Aagje Deken en dichteressen als Lucretia van Merken, Juliana Cornelia de Lan-
noy en Petronella Moens - in de achttiende eeuw een aantal vrouwen bekendheid genoot 
op grond van hun natuurwetenschappelijke kennis: Christina Leonora de Neufville (1713-
1781) bijvoorbeeld was thuis op het gebied van de wijsbegeerte, de natuur- en scheikunde, 
de meetkunde, optica, astronomie en stelkunde; zij was bovendien dichteres en vertaalster 
van onder andere Voltaire, terwijl van Catharina Questier (1631/7-1669) is overgeleverd dat 

48. W.W. Mijnhardt, Tot Heil van 't Menschdom. Cuhurele genootschappen hl Nederland, lyw-iSi; (Amsterdam 
1987); hij duidt het consequent foutief aan als Natuurkundig Gezelschap voor Dames. Blijkens een artikeltje in 
Historica (juni 1995) doet Claudette Baar-de Weerd momenteel onderzoek naar vrouwen en genootschappen in 
de achttiende eeuw. 
49. .Mijnhardt (n. 48), Heil, 201; Felix Eijgenraam, 'Felix Meritis en de natuurwetenschappen', Felix Meritis, 17S7-

;y^7(.Am.sterdam 1987) 62. 
50. Zie Brita Rang, 'lm Distanz zur Moderne: Die gelehrte ,^nna .Vlaria van Schurman (1607-1678)', in: Ebrecht 

e.a. eds. (n. 9), Gelehrsamkeit, 23-47; Mirjam de Baar e.a. eds., .Anna Maria van Schurman (160/-16/8). Een uit
zonderlijkgeleerde vrouw (Zutphen 1992). 

51. Alic (n. 8), Heritage, hoofdstuk 8; Schiebinger (n. 10), Mind, 68-79. 
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Titelprent van Martinets Kleine Katechismus der 
Natuur, uit: F. de Haas en B. Paasman, J.F. Martinet in 
de achttiende eeuw (Zutphen 19S7) 68. 

zij een kabinet had waarin zij scheikundige proeven deed.'^ Een andere getuigenis levert 
Von Wolzogen Kühr in haar overzichtswerk van vrouwen in de achttiende eeuw. Zij schrijft 
dat van het geleerde zusterschap Gonne en Keetje van Orsoy 'de oudste zich bovendien nog 
had toegelegd op het verkrijgen van kennis in die wetenschappen, waarin zich hier te 
lande de meisjes weinig gewoon waren te oefenen'.'-' Van Maria Petronella Elter-van 
Woesthoven weet de schrijfster te vertellen dat zij zich drie vreemde talen eigen maakte en 
daarnaast onderricht in de mathematische wetenschappen en de sterrenkunde genoot. 
Dat laatste onder anderen van Pieter Nieuwland, die zijn sterrenkundige bevindingen 
behalve in wiskundige verhandelingen ook in poëtische taal vervatte, zoals blijkt uit een 
gedicht waarin iedere belangrijke ster wordt vereerd met een couplet: 

Zijt gij't, Orion! voor wiens licht 

Der kleiner zonnen tlikkerig zwicht 

Als't licht der maan voor Febus glansen? 

Rijs, grote Orion! rijs omhoog! 

Verruk, verruk ons starend oog! 

52. 'Geleerde vrouwen in Nederland. Verslag van een doctoraal werkcollege vrouwengeschiedenis' (Utrecht 
oktober 1987). Hierin is een lijst van 65 geleerde vrouwen opgenomen op basis van allerlei literatuur en naslag
werken, helaas zonder bij iedere vrouw de bronnen aan te geven. Zie ook: .Vlaaike Meijer, 'Vrome en geleerde 
hartsvriendinnen in de achttiende eeuw in Nederland', in: Mattias Duyves e.a. eds.. Cinder mannen, onder vrou
wen. Studies van Iwmosocialc emancipatie (Amsterdam 1984) 167-181. 

53. S.1. von Wolzogen Kühr, De Nederlandsche vrouw in de tweede helft der iSe eeuw (Leiden 1920) 34. 
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Over Petronella Johanna de Timmerman ten slotte vertelt Von Wolzogen Kühr dat zij zich 
verdiepte in de historische, wijsgerige, natuur- en wiskundige en theologische geschriften 
van haar tijd, alsook dat zij van plan is geweest 'iets tot onderwijs van haar sekse, voor
namelijk in de natuurkunde, de wijsbegeerte en de sterrenkunde, te schrijven in navolging 
van Lettres a une Princesse d'Allemagne van den groten Euler'.''-* Helaas, een zenuwziekte 
belette haar dit uit te voeren. 

Lijken er in Nederland minder vrouwen te zijn geweest die zich actief met de weten
schappen hebben ingelaten en daarover bestsellers schreven, ook meer passief - als toe
hoorders bij lezingen en als leden van plaatselijke genootschappen - hebben vrouwen in 
Nederland waarschijnlijk minder mogelijkheden gehad dan in Engeland. Afgezien van het 
Middelburgs Natuurkundig Genootschap voor Dames en de genoemde dameslezingen 
van Martinet, is tot nog toe althans geen materiaal voorhanden waaruit de aanwezigheid 
van vrouwen tijdens openbare lezingen of in natuurkundige gezelschappen kan blijken. 
Nader onderzoek zal echter moeten uitwijzen in hoeverre vrouwen in andere genoot
schappen niet toch als lid, desnoods als toehoorster, en op welke bijeenkomsten, werden 
toegelaten. Op de beroemde prent van de Zaal der Natuurkunde van Felix Meritis is geen 
vrouwengestalte te ontdekken tussen het talrijke en naar het lijkt ruinoerige publiek. Op 
andere afbeeldingen van andere gelegenheden zijn zij echter wel degelijk te ontwaren (zie 
afbeelding p. 207)." 

De reden voor de mindere aanwezigheid van vrouwen kan zijn dat de (natuurkundige) 
genootschappen in Nederland veel minder een (burgerlijke, utilistische) tegencultuur 
vormden tegen de klassiek georiënteerde universiteiten dan elders, en vooral in Engeland, 
het geval was. Volgens Mijnhardt waren de meeste leden van de geleerdengenootschappen in 
de Republiek universitair gevormd, en speelden de natuurwetenschappen er hoe dan ook een 
veel minder grote rol door de invloed van aristocraten en regenten uit de bestuurlijke elite. 
Daarnaast was er een grote overlap tussen de leden van deze en van de dilettantengenoot
schappen, waaronder de natuurkundige gezelschappen gerekend moeten worden. Dat 
genootschap en universiteit, populaire en academische wetenschap in eikaars verlengde 
lagen, krijgt bevestiging in het feit dat Fontenelle, zoals gezegd, werd vertaald door de 
Leidse hoogleraar Gottsched, waarbij elke verwijzing naar het populaire karakter van het 
werk, laat staan het beoogde vrouwelijke publiek werd weggelaten. We mogen aannemen 
dat hij er zijn colleges op baseerde. Ook Jane Marcets Conversations on Political Economy, 
die in 1825 door de Leidse jurist en hoogleraar H.W. Tydeman werden vertaald, dienden 
waarschijnlijk als grondstof voor de eerste colleges in de staathuishoudkunde in Neder
land, die vanaf 1818 door Tydeman werden gegeven.''•• Het Engelse exemplaar uit 1816 in de 
Amsterdamse Universiteitsbibliotheek bevat bovendien het ex libris van de latere Amster
damse hoogleraar en directeur van de Nederlandsche Bank, N.G. Pierson. Uit een vertaling 
van een ander werk van Jane Marcet, opnieuw vertaald en ingeleid door Tydeman, is de 

54. Ibid., 45. 
55. Zie: LH. van Eeghen, 'In mijn journaal gezet'. Amsterdam i8oyi8o8. Het getekende dagboek van Christiaan 

Andriessen (Amsterdam 1983). 
56. De vertaling werd uitgebracht als: 'Grondbeginselen der staats-buishoudkunde, in gemeenzame gesprekken. 

Naar de vierde druk uit het Engel.sch vert., met eene voorrede en eenige aanmerkingen van H.VV. Tydeman 
(Dordrecht; |. de Vos en Comp. 1825). Vert. van Conversations on Political Economy, 1816. Auteur is Jane Marcet.' 
Zie ook T.). Boschloo, De productiemaatschappii. Liberalisme, economische wetenschap en het vraagstuk der armoe
de in Nederland, (<Soo-7*'75 (Hilversum 1989) 20, noot 30. 
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voornaam van de auteur trouwens weggelaten, zodat voor jonge lezers het geslacht van de 
auteur onbekend zal zijn geweest.''' 

Aan deze meer voor de hand liggende verklaring voor de relatief mindere aanwezigheid 
van vrouwen in de Nederlandse wetenschapscultuur wil ik nog de gewaagde suggestie toe
voegen dat de eerdergenoemde buitenlandse lofzangen op het Hollandse jufferschap er 
wellicht toe hebben geleid dat vrouwen eerder dan elders uit de instituties van wetenschap 
werden geweerd. 

Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat meer systematisch onderzoek zal moeten worden 
verricht naar de deelname van vrouwen aan de wetenschapscultuur in de zeventiende en 
achttiende eeuw. Daarvan kan niet worden verwacht dat er verrassende bestsellers zullen 
worden aangetroffen of nieuwe damesgezelschappen zullen worden ontdekt, maar wel kan 
daardoor meer inzicht ontstaan in de deelname van vrouwen aan het wetenschappelijke 
debat in deze periode. 

Vrouwen en de natuurwetenschappen in de negentiende eeuw 

Dat er ondanks het ontbreken van beroemde geleerde vrouwen en natuurwetenschappelijke 
leerboekenschrijfsters toch ook in Nederland een traditie was waarin vrouwen zich toelegden 
op de 'wetenschappen', is - behalve in het vroegnegentiende-eeuwse curriculum - te zien op 
het rafelige breukvlak van de tijd voor en na de verbetering van het meisjesonderwijs en de 
intrede van vrouwen in de reguliere instellingen van middelbaar en hoger onderwijs. 

Zo blijkt dat in de vele cursussen die rond 1870 in tal van plaatsen, vaak door HBS-
leraren, gymnasiumdocenten of zelfs hoogleraren, werden georganiseerd als substituut of 
als voorloper van een op te richten Middelbare School voor Meisjes, de exacte vakken of 
realia evengoed vertegenwoordigd waren als de humaniora. In Delft bijvoorbeeld werd in 
het jaar 1870-1871, op initiatief van onder anderen de grote onderwijshervormster Mienette 
Storm-van der Chijs, aan zestig a zeventig vrouwen les gegeven in de vakken geschiedenis, 
wis- en natuurkunde en Nederlandse letterkunde.'" Hoe ongebruikelijk deze lessen waren 
blijkt uit de reactie van het gemeentebestuur dat tegen elke vorm van door de overheid 
georganiseerd meisjesonderwijs gekant was, en hen daarom het jaar daarop het gebruik 
van een HBS-lokaal ontzegde. In ditzelfde jaar weigerde de Delftsche Courant een artikel 
op te nemen waarin het nut van scheikunde voor vrouwen werd betoogd. 

In Deventer konden vrouwen in 1870-1871 lessen volgen in staathuishoudkunde en 
natuur- en scheikunde, in Utrecht in de vakken letterkunde, natuurkunde en geschiede
nis. In Den Haag volgde een gemengd publiek van driehonderd a vierhonderd vrouwen 
cursussen in natuur- en letterkunde, terwijl de latere Rotterdamse gymnasiumrector J.B. 
Kan 'Dameslezingen' gaf in Nijmegen over staathuishoudkunde en geschiedenis. Ook in 
Felix Meritis blijkt in het begin van de jaren zeventig niet alleen een door veel vroege femi
nisten geroemde cursus over de klassieken te zijn gegeven door de HBS-docent Doorenbos, 
tegelijkertijd konden de echtgenotes en dochters van de (mannelijke) leden intekenen op 
cursussen scheikunde en natuurkunde, zo blijkt uit het niet gepubliceerde dagboek van 
M.G. Muller-Lulofs, de latere oprichtster van de School voor Maatschappelijk Werk: 

57. John Hopkens; gewigtige waarheden in den vorm van vertelselen / Marcet; uit het Engelsch [vert.j met voor
rede en bijvoegsel van Prof. H.W. Tydeman (Utrecht 1840). 

58. Pouwelse (n. 4), Verstand, 57-58. 
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Nu gold het echter inhoud te geven aan mijn leven. Mijn moeder was er erg op gesteld, dat een jong 

meisje haar leven zou genieten. Dus profiteren van alles wat er was: concerten, coinedies, voordrach

ten, tentoonstellingen enz. En voorts ontwikkeling. Ik wou niets liever. Zoo heel veel gelegenheid was 

daarvoor echter niet. Wel was in 1871 de eerste Hoger|e] Burgerschool voor Meisjes te A'dam opgericht, 

mijn moeder voelde er echter niets voor mij nog 3 jaar op de schoolbanken te laten zitten, al had ik zelf 

het graag gewild. In Felix werden cursussen voor vrouwen gegeven: Matthes: natuurkunde, Hubrecht: 

scheikunde, Doorenbos: geschiedenis, die ik alle volgde.'" 

Nader onderzoek zou moeten uitwijzen hoe groot de deelname aan de verschillende cur
sussen is geweest, maar het is niet onwaarschijnlijk dat het enthousiasme waarmee Elise 
Haighton en Hélène Mercier over de cursus van Doorenbos hebben bericht, behalve met 
de persoon van de leraar, samenhing met het onderwerp van de klassieke oudheid als iets 
dat veel nieuwer en revolutionairder was voor vrouwen dan de natuurkunde. 

Naast de cursussen die speciaal voor vrouwen werden gegeven, blijkt uit het fascinerende 
dagboek van Frederika van Uildriks dat zij in het Groningen van de jaren zeventig van de 
vorige eeuw regelmatig de bijeenkomsten van 'Physica' in de Harmonie bezocht.'̂ " Iemand 
als Catharine van Tussenbroek, de tweede vrouwelijke arts in Nederland, schrijft boven
dien in een terugblik op haar leven dat zij door een lezing van de Utrechtse hoogleraar S. 
Talma over Darwin tot haar besluit kwam om medicijnen te gaan studeren. Kennelijk is in 
deze periode nog steeds sprake van een cultuur van openbare bijeenkomsten waarin een 
verspreiding van natuurwetenschappelijke kennis plaatsvindt en waarin - wellicht op
nieuw - vrouwen welkom zijn. 

Maar ook uit het nog lang door elkaar heen lopen van geleerde amateurs en weten
schappelijke professionals, mannen en vrouwen, in de biologie - een exact vak waarin de 
'professionalisering en schaalvergroting' minder dramatisch verliep dan in de natuur- en 
scheikunde - maakt de traditioneel grote inbreng van vrouwen op dit terrein zichtbaar.''' 
Zo vertelt Mia Boissevain in de (autobiografische) geschiedenis van haar familie dat tot de 
vriendenkring van haar ouders ook mr. J.C. de Vries en zijn vrouw Marie de Vries, een 
nicht van de Amsterdamse bioloog Hugo de Vries, behoorden.*"- Zij was een van de eerste 
vrouwen die in het begin van de jaren tachtig samen met onder anderen Anna Willink van 
CoUen-van Bosse, een jonge weduwe, en Margo Middelberg plaatsnam in de collegeban
ken, om de voordrachten van de hoogleraren Oudemans, De Vries en Weber over botanie 
en zoölogie te volgen.*" Mia's zuster An, die enige tijd geneeskunde studeerde, volgde -
waarschijnlijk iets later - dezelfde colleges, en met haar sprak Hugo de Vries graag over 
zijn onderzoekingen. Volgens Mia Boissevain maakte het huwelijk van An weliswaar een 
einde aan haar academische studie, maar niet aan haar veelzijdige belangstelling voor en 
deelname aan het biologisch onderzoek. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat An 
degene was die Mia in het jaar na haar eindexamen in 1895 meetroonde naar een college 

59. Dagboek van M.G. Muller-Lulofs. Particulier bezit. 
60. Zie voor dit dagboek: Mineke Bosch en Eddy ter Braak, 'Portret van een vrij huwelijk: Frederika van Uil

driks en Vitus Bruinsma', in: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 18 (Amsterdam 1998) te verschijnen. 
61. Zie K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1380-1940 

(Meppel 1985) hoofdstuk 5. 
62. Mia Boissevain, Een Amstcrdamsche familie. Ongepubliceerd typoscript. Z.j. (Aanw. in IIAV en GAA). 
63. W. Minis-van de Geijn, 'Wetenschappelijk werk op exact terrein', in; M.G. Schenk ed.. Vrouwen van Neder

land, 1898-1948. De vrouw tijdens de regering van Koningin Wilhelmina. Uitgegeven onder auspiciën van de stich
ting 'Tentoon.stelling de Nederlandsche Vrouw 1898-1948' (Amsterdam 1948) 261-271. 
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Drie verhandelaarsters op een katheder; uit: Van Eeghen (n. 55), 'In mijn jounrnaalgezet', 

van Hugo de Vries hetgeen leidde tot Mia Boissevains besluit om zelf biologie te studeren -
ondanks het feit dat De Vries een - zachtjes uitgedrukt - niet al te makkelijk persoon was. 

In het levendige (en unieke!) verslag van haar studie-ervaringen rond de eeuwvv'isseling 
besteed Boissevain ruim aandacht aan Max Weber, de zoöloog, die naam maakte met de 
Siboga-expeditie (1899-1900), waarvan zijn vrouw, de bovengenoemde studente Anna van 
Bosse het gepubliceerde reisverslag schreef Boissevain tekent Weber als het tegendeel van De 
Vries. Uitgebalanceerd en onzelfzuchtig, geduldig en kritisch leidde hij zijn laboratorium met 
vaste hand. Zijn houding ten opzichte van studerende vrouwen was dienovereenkomstig: 

Voor de meisjesstudenten waarvan sommigen misschien nog eenige schroom hadden te overwinnen 

maakte Weber alles gemakkelijk door de zuiverheid van zijn wezen. 

Boissevain gaat vervolgens uitgebreid in op de bezoeken aan hem en zijn vrouw op hun 
buiten in Eerbeek, waar alle gasten, na de gebruikelijke grote wandelingen en zoölogische 
excursies, vrij waren zich in zijn of haar laboratorium aan de studie te zetten. Zij besluit 
deze episode met een sfeertekening, die herinneringen oproept aan vrouwelijke geleerden 
van vroeger tijd: 

Aan het andere eind van de gang had mevrouw Weber haar laboratorium, dat door niet minder boeken 

was omringd. Daar stond op de groote werktafel haar microscoop, waaronder zij zoo talloozen algen 

bestudeerd heeft. Daar heeft zij haar standaardwerken geschreven en haar herbariën .samengesteld die 

een unicum in de wereld zijn, daar zij honderden exemplaren bevatten, die de oorspronkelijke typen 
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zijn, door haar benaamd. In die kamer is in alle stilte een stuk werk verricht, dat voor iedere Algoloog 

altijd van het grootste belang zal blijven.*'* 

Anna Weber werd in 1910 de eerste vrouwelijke doctor honoris causa. Niet toevallig waren 
ook de twee volgende vrouwelijke eredoctoren (afgezien van Koninging Wilhelmina), 
Jantina Tammes en Gerda Wilbrink, biologen die allen inin of meer autodidact waren, 
maar zich wetenschappelijk hadden kunnen ontwikkelen mede door het bestaan van een 
klimaat waarin relatief veel vrouwen deel hadden aan het onderzoek en de verspreiding 
van kennis. Mia Boissevain was zelf de eerste vrouw die na een reguliere academische bio-
logiestudie promoveerde, zij het in Zurich omdat haar vooropleiding een Nederlandse 
promotie in de weg stond. Na haar buitenlandse reis zette zij haar onderzoekingen nog 
lange tijd voort in haar privé-laboratorium, voor een deel in samenwerking met een Britse 
biologe, Doris MacKinnon, die later hoogleraar werd. In het archief van Johanna Wester-
dijk, die twee jaar na Boissevain in Zurich haar proefschrift verdedigde, bevinden zich 
enkele collegedictaten van Mia Boissevain, zodat we mogen aannemen dat Westerdijk deel 
uitmaakte van het botanisch netwerk, dat in Amsterdam werd gevormd door professionals 
en amateurs, mannen en vrouwen. Ook de 'kredietbenoeming' in het particuliere labora
torium W. Commelin-Scholten, dat in de (familie)traditie stond van de zeventiende-
eeuwse geleerden Commelin, zal mede aan dit netwerk zijn ontstaan hebben te danken. 
Het werd de uitvalsbasis voor Westerdijks latere (bijzondere) hoogleraarschappen.''' Rest 
mij in dit verband Catharina Cool te noemen, die weliswaar nooit echt de status van pro
fessional bereikte (al werd zij in 1922 benoemd tot vast assistent aan het Rijksherbariuin te 
Leiden), maar als onbetwist grondlegster van de mycologie in Nederland toch zeker enige 
wetenschappelijke faam verwierf. Zij werkte enkele jaren als volontair in het laboratorium 
van Westerdijk, terwijl tevens bekend is hoe zij samen met de eerder genoemde Marie de 
Vries de Canarische Eilanden afstroopte op zoek naar onbekende planten- en fungisoorten.'"'' 

Verbetering van het meisjesonderwijs ten koste van de exacte vakken 

Uit de bijdragen van Betsy Perk en Marie Delsey aan het debat over de verbetering van het 
meisjesonderwijs werd geconcludeerd dat in de discussie een seksualisering van het vakken
pakket plaatshad, mede omdat de beroepsgerichte HBS - die voor 'jongens van de mid
delstand' werd opgericht - tot vergelijking diende. Voorstanders van beter maar speciaal 
onderwijs voor vrouwen legden bij de inrichting van het curriculum dan ook de nadruk 
op algemene vorming door middel van de humaniora. Voorstanders van coëducatie daar
entegen betoogden dat ook vrouwen een beroepsopleiding nodig hadden, waaraan een 
enkeling toevoegde dat zij derhalve geschoold moesten worden in de exacte vakken. Een 
dergelijk pleidooi hield de bekende onderwijshervormer en socialist Vitus J. Bruinsma in 
1875, het jaar van zijn promotie in de natuurwetenschappen, in de Nederlandsche Spectator 
onder de titel 'De vrouw en de natuurstudie'.'''' In datzelfde jaar werd hij leraar aan de 
Middelbare School voor Meisjes in Leeuwarden, in 1880 aan het gymnasium aldaar. 

64. Boissevain (n. 62), Familie, 44; zie ook; lohanna Westerdijk, 'Frau Dr. Anna Weber-van Bosse, Neunzig 
Jahre', Bluniea, Supplement 11, Reprint, 27.3.1942; Interview met Dr. A, Weber-van Bosse, .Algemeen Handelsblad, 
26.3.1932. (IIAV, NBV, inv. nr. 32). Op het materiaal dat tijdens de Siboga-expeditie werd verzameld is tot ver In 
de twintigste eeuw (promotie)onderzoek verricht. 

65. Ikxsch (n. 7), Geslacht, hoofdstuk 11. 
66. Ruth van Crevel, Catharina Cool (z.p. jLeiden] Rijksherbarium z.j.). 
67. Vitus I. Bruinsma, 'De vrouw en de natuurstudie' (Overgedrukt uit de Nederlandsche Spectator 1875). 
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Dat het debat over meisjesonderwijs voor een deel in termen van het soort curriculum 
werd gevoerd, exact of niet-exact, blijkt tevens uit de woordenwisseling die in 1881 op een 
vergadering van de Vereeniging van Leeraren bij Inrichtingen van het Middelbaar Onder
wijs plaatsvond. Aanleiding was een onderzoek dat door Renssen, de directeur van de HBS 
in Hoogezand-Sappemeer, was gedaan naar de ervaringen van zijn collega-directeuren 
met meisjesleerlingen op de jongens-HBS. Hoewel Renssen de eerste was geweest die in de 
persoon van Aletta Jacobs een toehoorster had toegelaten, en in de persoon van haar zusje 
Frederika een reguliere leerlinge, betoonde hij zich weinig positief over de resultaten. De 
enquête onder directeuren van (jongens) HBS-en, waarop hij zijn bevindingen baseerde, 
schoot - ook naar zijn eigen inzicht - te kort, maar toch was zijn conclusie ondubbelzinnig: 
meisjes hoorden niet thuis op de HBS, zeker niet gezien hun geringe belangstelling voor 
de natuurwetenschappelijke vakken. Hierop kreeg hij niet alleen commentaar van de 
heren Vitus Bruinsma en L. Ali Cohen, degene die Aletta Jacobs had aangemoedigd om de 
medicijnenstudie te beginnen, maar ook van Frederika van Uildriks, lerares aan de Mid
delbare School voor Meisjes in Groningen. Zij wist de vergadering ertoe over te halen 
Renssens interpretatie van de gegevens over studievoorkeur en studiemotivatie naast zich 
neer te leggen en aan te nemen dat niet zozeer aanleg alswel vooropleiding doorslaggevend 
was voor de geringere belangstelling van meisjes voor de exacte vakken. Op de lange ter
mijn heeft de interventie van Frederika van Uildriks echter geen invloed gehad op de 
inhoud van het meisjesonderwijs. Het idee dat meisjes niet in de wieg zijn gelegd voor de 
studie van exacte vakken won steeds meer terrein. Het curriculum van de Middelbare 
Meisjes Scholen geeft dan ook een drastische afname te zien van het aandeel van de e.xacte 
vakken. Maakte dit in 1878 nog 28,3 % van het vakkenpakket uit, in 1947 was het geslonken 
tot 15,4 %.'•'' 

De conclusie is gerechtvaardigd dat net als in Engeland pas met de komst van de Middel
bare Scholen voor Meisjes, en als gevolg van alle debatten over nut en noodzaak van meis
jesonderwijs en de vorm die daaraan gegeven moest worden, vrouwelijke en mannelijke 
vakken zijn ontstaan. Juist hun centrale rol in het curriculum van de jongens-HBS droeg 
bij aan het idee dat meisjes - in tegenstelling tot jongens - geen aanleg zouden hebben 
voor de exacte vakken. In deze tijd verschenen ook de eerste verhandelingen waarin juist 
op het nut van de exacte vakken voor vrouwen wordt gewezen. 

Rest mij te benadrukken dat tegen alle ideeën en verwachtingen in vrouwen aan de uni
versiteit in overgrote meerderheid voor exacte studies hebben getekend, zeker wanneer we 
daarbij ook de geneeskunde rekenen. Tot ver in de jaren dertig overtrof het aantal vrouwen 
in de gezamenlijke wis- en natuurkundefaculteiten dat in de letterenfaculteiten, al komt 
deze getalsverhouding voornamelijk op het conto van vrouwelijke studenten in de farma
cie.'''̂  Een verklaring hiervoor is enerzijds te zoeken in de grote verschillen binnen de zoge
naamde exacte en geesteswetenschappen, die vaak heel andere visies op en organisaties 
van sekseverhoudingen met zich meebrengen dan de grote zwart-wittegenstelling sugge
reert; anderzijds kan deze getalsverhouding worden verklaard uit de met de schoolstrijd 
samenhangende weigering om de MSM van staatswege te subsidiëren, zodat vele meisjes 
wel naar de reguliere HBS of het gymnasium moesten. 

De geringe animo van hedendaagse meisjes voor de exacte vakken gaat deels terug op 
deze geschiedenis, deels op de latere professionalisering en emancipatie van de natuur-

68. Van Essen (n. 4), Opvoeding, 168. 
69. Zie Magrita I. Freie, 'In opvoeding en onderwijs', in; Schenk (n. 63), Vrouwen, 89-107. 
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wetenschappen. Gegeven de hardnekkigheid van voorstellingen over vrouwelijkheid en de 
natuurwetenschappen zal er meer aan te pas moeten komen dan een voorlichtingscampagne 
als 'Kies exact' om daar verandering in te brengen. Door feministen is in de afgelopen twintig 
jaar hard gewerkt aan nieuwe definities van vrouwelijkheid; het lijkt me dat nu natuur
wetenschappers aan zet zijn om het imago van het vak te veranderen. Wellicht kunnen 
inzichten uit vrouwen- en genderstudies daarbij goed van pas komen. 

SUMMARY 

Choose science! in a historical perspective: changing views on girls' education and the sciences, 
1650-1880 
According to recent historiography on women/gender and science, the uneasy relationship 
between women and the exact sciences only arose when in the last quarter of the nine
teenth century secondary education for girls was organised and structured in opposition to 
boys' education, stressing the importance of a 'modern' curriculum. Before that moment 
women had taken part in the popular science culture as visitors of public lectures, as ama
teur and rather more professional scientists and as writers of best selling books on botany, 
chemistry or physics. This thesis, as argued most convincingly by Patricia Phillips in her 
book The Scientific Lady (1990), is tested for the Netherlands. Part I deals with recent 
literature on the history of gender and science. Part II explores the extent to which women 
had access to eighteenth-century science culture in the Netherlands, and the traces this left 
on early ninteenth-century education for girls. The author shows that the educational 
reformer Barbara van Meerten-Schilperoort did indeed pay quite some attention to the 
'sciences' in her curriculum proposal as well as in her publications. This confirms the the
sis that only when women gained access to formal education in girls' schools next to the 
state regulated boys' schools for secondary education, were the exact sciencese labelled 
'masculine', and contrasted with the 'feminine' humanities, in part as a reflection of the 
respective curricula. 
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