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DE LESBRIEVEN VAN GERRITJAN MULDER 
AAN MARIE PORREIJ (1875-1897) 

FIA DIETEREN* 

In de zomer van 1898 stond heel Nederland in het teken van de inhuldiging van koningin 
Wilhelmina. Samen met de jonge vorstin werden veel Nederlandse vrouwen voor het voet
licht gehaald, onder wie Nellie van Kol (1851-1931). Zij was bekend als socialiste, feministe en 
schrijfster van kinderboeken en uitgeefster van Ons Blaadje, een van de eerste periodieken 
voor kinderen. In De Hollandsche Revue werd zij uitgebreid geportretteerd als 'de koningin 
der kinderen'. Toen de interviewer, die speciaal voor dit onderhoud was afgereisd naar 
haar woonplaats Aywaille in de buurt van Luik, haar vroeg naar haar jeugd, kreeg hij te 
horen dat Nellie toen het voorrecht had gehad iemand te ontmoeten, die 'een gelukkige 
wending aan haar denkleven' had gegeven. Die persoon - volgens de interviewer heette hij 
'Professor Muller' - liet haar kennis maken 

met ernstiger werken dan gewoonlijk de lektuur onzer jonge meisjes vormen; het waren de boeken van 

denkers en niet van fantasten, boeken over de groote vraagstuki<.en van het mensch-zijn en de pedago

gie. Dit onderlegde haar met feitenkennis, deed haar denken over zaken, die zelden een plaats innemen 

in het gedachten leven van jonge vrouwen op dien leeftijd, en die zij in haar betrekking van goevernan-

te aan den praktijk kon toetsen. 

Zelfs toen zij als gouvernante in Nederlandsch-Indië verbleef 

onderhield professor Muller van uit Holland nog een briefwisseling met haar, waarin hij leiding aan 

haar geestelijke ontwikkeling trachtte te blijven geven.' 

Het is duidelijk dat de interviewer, Jan Netscher, niet wist wie die professor was; hij spelde 
zijn naam verkeerd. In de kantlijn van het overdrukje dat zij ontving, bracht Nellie correcties 
aan: de professor heette niet Muller maar Mulder, Gerrit Jan Mulder. 

Het is niet zo vreemd dat de naam van Mulder bij de interviewer geen beeld van herken
ning opriep. Toen het onderhoud tussen Netscher en Nellie plaatsvond was Mulder al acht
tien jaar dood; hij overleed in 1880 op zevenenzeventigjarige leeftijd. Hij leefde toen al enige 
tijd in Bennekom, waar hij zich in 1868, een jaar na zijn emeritaat, had gevestigd. Mulders 
meest actieve jaren waren op het moment van het interview al enkele decennia geleden.^ 

* drs. F. Dicteren, Sociale Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht; Joris Ivenslaan 9,1325 LV Almere. 

1. J. Netscher, 'Karakterschets Nellie van Kol', De Holkmisclic Rcviie (1898) 541-558, m.n. 546. 
2. Voor de beschrijving van leven en werk van Gerrit Jan Mulder heb ik gebruik gemaakt van: VV'. Labruyère, 

GJ. Mulder (1802-1880) (Leiden 1938); B. Anker & R. Heyting, G./. Mulder en G. Simons. De omwikkeling vtin een 
conservatieve visie op een nieuwe realiteit, 1H48-1856 (ongepubliceerde doctoraalscriptie Utrecht, z.j.); C.B. VVels, 
'Mulder, Gerardus Johannis', in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (Amsterdam 1985) 396-398. 
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44 Fia Dieteren 

Marie Porreij (1851-1931) op negenjarige leeftijd; uit: 
De Hollandsche Revue (n. 1), 543 (Universiteitsbiblio
theek Nijmegen). 

Had Netscher echter geweten op wie Nellie doelde, dan zou hij zeker verbaasd zijn 
geweest dat een in zijn tijd als uiterst conservatief bekendstaande figuur als Gerrit Jan 
Mulder - Mulder was één van de leiders van de Groot-Protestantse beweging die voor 
een sterk koninklijk gezag was en zich kantte tegen het opkomende liberalisme - de leer
meester was geweest van de in de jaren negentig tot de socialistische kring behorende 
Nellie van Kol. Die verbazing zou alleen nog maar gestegen zijn als hij Mulders anti-
emancipatoire ideeën over meisjesopvoeding had gekend. Netscher zou zich dan zeker 
afgevraagd hebben, welke lessen deze geleerde aan Nellie van Kol in haar jonge jaren had 
gegeven. Welke ideeën had deze Mulder over wetenschap en (meisjes)onderwijs en in 
hoeverre liet hij Nellie daarin delen? 

Gerrit Jan Mulder over wetenschap en (meisjes)onderwijs 

Gerrit Jan Mulder (1802-1880) was in 1825 zowel in de geneeskunde als in de farmacie 
gepromoveerd. Hij verwierf in de jaren daarna internationaal aanzien als chemicus, 
onderhield contacten met vermaarde chemici als Berzelius en Von Liebig en werd in 1840 
benoemd tot hoogleraar in de chemie te Utrecht. Zijn wetenschappelijke belangstelling 
was echter veel breder en gold niet alleen natuurwetenschappen, maar ook kwesties van 
metafysica en moraal. Hij ging ervan uit dat alle wetenschappen eenzelfde goddelijke 
basis hadden. Het verwerven van kennis was volgens Mulder voor ieder mens een zede
lijke plicht; de weg daartoe lag voor een ieder open omdat zijns inziens kennis slechts 
langs empirische weg verkregen kon worden en iedereen in staat was tot het doen van 
waarnemingen. Mutatis mutandis gold onkunde in zijn ogen als een zedelijk tekort. 
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Lesbrieven 45 

Mulders overtuiging dat vermeerdering van kennis de mens op een hoger zedelijk plan 
kon brengen, verklaart zijn inzet voor het verspreiden van wetenschappelijke kennis onder 
een grotere kring dan de leerlingen van de Rotterdamse Klinische School waaraan hij kort na 
zijn promotie begon te doceren. Hij gaf 'natuurkundige winteravondlezingen' voor het 
Bataafsch Genootschap in Rotterdam, werkte in zijn Utrechtse periode mee aan de oprich
ting van een technische school ter stede en was actief lid van de 'Vereeniging ter bevordering 
van Nuttige Kennis naar educatie voor ambachtslieden en vrouwen' aldaar. Mulder had al 
vroeg plannen ontwikkeld om de kennis onder vrouwen te vergroten; er kwam echter 
ondanks zijn inspanning weinig van de grond. Volgens Mulder was het (liberale) partij
zucht die zijn 'zuiver plan' tegenhield.' 

Mulder staat te boek als een onaangename persoonlijkheid, maar ook als een inspirerend 
docent. Bij Mulders dood werd vooral dat laatste gememoreerd. Zijn voormalig assistent J.W. 
Gunning (1827-1900) bijvoorbeeld, die al lang tevoren met Mulder had gebroken, schreef 
in zijn 'in memoriam' over de meeslepende colleges, die hij bij Mulder had gevolgd en 
bleef in hem de leermeester zien 'die mij in de wetenschap en de maatschappij zou inlei
den'.•• 

Pedagogisch uitgangspunt van Mulder was dat elke student een brede basis diende te 
hebben. De student moest niet alleen een oordeel kunnen vellen over de aangelegenheden 
van zijn specialisme, maar ook over de aangrenzende gebieden. Tevens diende hij een 
goed begrip te hebben van de klassieken en de daarin vervatte waarheden en filosofieën. 
Daarbij ging karaktervorming vóór kennisverwerving. Zelf beperkte hij zich ook niet tot 
zijn eigen specialisatie. Hij had grote belangstelling voor de taalkunde en hield zich graag 
bezig met vraagstukken over de ontstaansmogelijkheden van woorden en hun betekenis
veranderingen.' Ondanks deze brede belangstelling moet terugblikkend geconcludeerd 
worden dat Mulders invloed vooral in het onderwijs van de exacte vakken is doorgedron
gen. In deze sector bracht hij het hoger onderwijs volgens zijn biograaf Labruyère op een 
hoger plan, 'door zeer den nadruk te leggen op het belang van de beoefening door den 
student zelf; niet het zien van demonstratie-proeven, maar het verrichten van eigen waar
nemingen' behoorde volgens hem de hoofdzaak te zijn.^ 

Andere pedagogische ideeën van Mulder vonden in die tijd minder gehoor. Hij was 
onder andere van mening dat bij de inrichting van het lesprogram rekening moest worden 
gehouden met de geestelijke en fysieke ontwikkeling van de leerling en pleitte voor 
lichaamsbeweging in combinatie met intellectuele inspanning. De achterliggende gedach
te van dit idee was dat onderwijs in dienst moest staan van de harmonische ontwikkeling 
van de persoon. 

Gezien tegen de achtergrond van zijn ideeën over de zedelijke betekenis van kennisver
werving en het belang daarvan voor de karaktervorming is het niet zo verwonderlijk dat 
Mulder het een ernstig gebrek vond, dat meisjes geen middelbaar onderwijs konden 
genieten. Daarin stond hij niet alleen: in de jaren omstreeks 1870 was meisjesonderwijs 
een veel bediscussieerd onderwerp. Die discussie werd gevoed door twee ontwikkelingen; 
enerzijds opende de invoering van de wet op het middelbaar onderwijs in 1863 de moge
lijkheid nieuwe scholen op te richten, waarop anderzijds de beweging voor vrouweneman
cipatie als het ware zat te wachten. Pogingen tot het oprichten van MMS-en en HBS-en 

3. Anker & Heyting (n. 2), Mulder, 79, 71; Labruyère (n. 2), Mulder, 20. 
4. Labruyère (n. 2), Mulder, 27-28, 44. 
5. Ibid., 36. 
6. Ibid. 
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voor meisjes, meisjes die toegang vroegen en kregen tot HBS-en, dat waren de wapenfei
ten op het gebied van meisjesonderwijs in de vroege jaren 1870, die - ook al volgden aan
vankelijk slechts weinig meisjes dat onderwijs - in de pers veel aandacht kregen. 

Mulder kon weinig waardering hebben voor deze plannen. Als meisjes werden toegela
ten op de HBS dan betekende dat immers dat meisjes onderwijs zouden volgen dat zich 
niet onderscheidde van dat voor jongens. Zulk onderwijs kon volgens hem nooit in over
eenstemming zijn met haar persoonlijkheid. Overigens waren er onder de pleitbezorgers 
van de nieuwe onderwijsmogelijkheden voor meisjes wel personen die zich daar ook zor
gen over maakten en zich afvroegen of men meisjes wel hetzelfde curriculum kon laten 
volgen als jongens of dat het wellicht toch beter was het vakkenpakket aan te passen. Al 
snel na oprichting van HBS-en voor meisjes kwam er dan ook binnenshuis kritiek op de 
'materiele inslag' van het vakkenpakket van het middelbare meisjesonderwijs en daalde 
het relatieve aandeel van de 'positieve wetenschappen' in de curricula van meisjesscholen. 
In de ogen van Mulder zullen dat echter slechts lapmiddelen zijn geweest en zullen ze zijn 
essentiële bezwaren niet hebben kunnen wegnemen. 

Mulders streven naar meisjesonderwijs werd niet gevoed door emancipatoire ideeën, 
zoals onder andere blijkt uit het fragment 'De Vrouw' dat hij opnam in zijn Levensschets.' 
Hij schreef dit fragment waarschijnlijk in de vroege jaren 1870 en uit de gehanteerde ter
minologie valt op te maken dat het stuk in de eerste plaats bedoeld was als reactie op de 
beweging voor vrouwenemancipatie, omdat Mulder zich vooral afzette tegen de stroming 
binnen de vrouwenbeweging die de 'onderwerping van de vrouw' - in navolging van de 
Engelse filosoof John Stuart Mill - zag als een maatschappelijke misstand. Diens pamflet 
'the subjection of women' werd snel in het Nederlands vertaald en heeft hier veel invloed 
gehad.* Hoe fundamenteel hij met Mill van mening verschilde, blijkt wel uit zijn overtui
ging dat 'de onderwerping van de vrouw' volgens hem niet als een misstand beschouwd 
diende te worden. Haar zwakte viel volgens Mulder niet in ernst te ontkennen en het was dan 
ook niet haar positie die volgens hem zou moeten veranderen; zij was immers geschapen 'om 
hem bij te staan en door zijn bijstand te leven'. Wat wel kwalijk was, was een situatie waarin 
de man door misbruik van zijn kracht de ontwikkeling van de vrouwelijke deugden onder
drukte. 

Met andere woorden: niet de onderdrukking van de vrouw, maar de onderdrukking 
van de ontwikkeling van de vrouwelijke deugden diende bestreden te worden. Het is daar
om niet verwonderlijk dat Mulder het als een dwaling beschouwde dat vrouwen de kennis, 
de invloed en het gezag - zelfs op politiek gebied - van een man wilden hebben. Daardoor 
zouden haar sterke kanten onvoldoende benut worden. Die sterke kanten lagen volgens 
Mulder in de beschavende kracht van de vrouw. Mulder stond niet alleen in deze visie; 
velen en niet alleen conservatieve personen waren het met hem eens dat 'wat er aan be
schaving op aarde leeft, daar door de vrouw is gebracht'.'^ Zij deed dat volgens Mulder 
door een 'liefderijke verzorging en opvoeding' aan haar kinderen te geven,'" 

Wilde de vrouw haar maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen, dan moest zij 
daar naar behoren op zijn voorbereid door een goede opvoeding, bij voorkeur verzorgd 

7. G.J. Mulder, Levensschets van G.J. Mulder, door hem zelvcn geschreven en door drie zijner vrienden uitgegeven. 
2 din. (Utrecht 1S83-) deel 2,186-200. 

8. Zie over de invloed van Mill op het denken over de emancipatie der vrouw in Nederland: Ulla Jansz, Denken 
over sekse in de eerste feministische golf (\m^\erAim 1990) 46, 70-72. 

9. Mulder (n. 7), Levensschets, deel 2,189. 
10. Ibid., 187. 
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door haar moeder. Natuurlijk zou haar ook 'eenige kennis' moeten worden bijgebracht, 
maar in het algemeen 'is het beoefenen van wetenschappen volstrekt niet in overeenstem
ming met het doel, waartoe zij op aarde verschenen is', aldus Mulder." Dat wil niet zeggen 
dat hij de vrouw minder achtte dan de man, in tegendeel. Volgens Mulder stond de vrouw 
juist hoger dan de man, omdat zij dichter bij God stond. En waar de man 'langs den weg 
van rede-besluiten tot nieuwe waarheden' kon komen, verwierf de vrouw 'alle waarheden, 
die zij voor haar leven noodig heeft, niet bij redenering, maar bij intuïtie'.'-

Gezien het verschil tussen man en vrouw in 'roeping' en aanleg, achtte Mulder het 
dwaasheid meisjes dezelfde opleiding te geven als jongens op Hoogere Burgerscholen met 
in het lespakket 'vooral veel natuurkennis, eene ruimere hoeveelheid wiskunde en vooral 
consequent redeneren'.'-' Omdat haar werkplaats niet de vergaderzaal of de vereeniging 
zou zijn, maar het gezin, 'zoo is dan ook het gezin de Hoogeschool voor de jonge vrouw' 
meende Mulder. Dat nam niet weg dat zij daarnaast ook kennis moest verwerven, maar -
zo besluit Mulder zijn fragment over 'De Vrouw' 

geef haar slechts de bruikbare uitkomsten, en laat het andere voor de mannen . Dring haar geen weten

schap op, maar laat haar hart vrij voor de heilige roeping, die zij hier te vervullen heeft."* 

Nellie van Kol alias Marie Porreij 

Met de auteur van deze passages maakte Nellie van Kol kennis halverwege de jaren zeven
tig. In die tijd heette zij nog Porreij en gebruikte ze nog een andere voornaam, Marie.'' 
Marie Porreij - zoals ik haar verder zal noemen wanneer het verhaal in de jaren 1870 speelt 
- was toen ze Mulder ontmoette al enkele jaren onderwijzeres. In 1871 was zij begonnen 
met lesgeven op een meisjesschool in Baarn. Zij was toen negentien jaar. Haar vader was 
overleden toen zij veertien was en haar inkomsten waren broodnodig voor het onderhoud 
van het gezin, bestaande uit moeder, broer, halfzusje en grootmoeder. Toen zij Mulder 
leerde kennen, was Marie juist terug uit het Duitse Gnadau, waar zij sinds 1874 had lesge
geven aan een Hernhuttersschool voor meisjes. Zij moet omstreeks die tijd het plan heb
ben opgevat haar werkterrein andermaal te verleggen. In ieder geval vertrok ze in 1875 met 
de familie Suyk naar Nederlandsch-Indië. Ze hield contact met Mulder door een intensieve 
correspondentie. 

Alleen al op basis van Mulders mededelingen in zijn Levensschets over meisjesonder
wijs, zou geconcludeerd moeten worden dat hij van zijn geloof afviel door als man de 
positie van leermeester van een vrouw op zich te nemen. Mulder was immers van mening 
dat meisjes door hun moeders opgevoed en opgeleid moesten worden. Hoe heeft hij zich 
over dit principe kunnen heenzetten? Hoe zag het vakkenpakket eruit dat zij van hem 
kreeg aangereikt? Liet Mulder zijn pupil delen in zijn kennis van de exacte vakken en zo ja, 
verschilde zijn lesprogram voor haar van dat wat hij mannelijke leerlingen zou voorscho
telen? 

11. Ibid., 191. 
12. Ibid., 193. 
13. Ibid., 196. 
14. Ibid., 198-199. 
15. Een korte biografische schets van Nellie van Kol, alias Marie Porreij, van mijn hand is verschenen in: Biogra

fisch Woordenboek van Nederland, deel 3 ('s-Gravenhage 1989) 462-464. 
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Gerrit lan Mulder (1802-1880); uit: Levensschets (n. 7) 

Jammer genoeg heeft Nellie van Kol later nooit een overzicht gegeven van het onderwijs, 
dat zij van Mulder ontving. Wel maakte zij in haar latere werk opmerkingen die - als je 
weet dat ze les van Mulder heeft gehad - naar hem verwijzen. Een deel van het onderricht 
zal ze ontvangen hebben toen ze bij haar moeder in Bennekom verbleef; daar moet de 
kennismaking met Mulder hebben plaatsgehad. Van het privé-onderwijs aan huis, dat 
daarop volgde, zijn geen directe gegevens bewaard gebleven. Het onderwijs werd, zoals zij 
in het interview aan Netscher vertelde, voortgezet in briefvorm na Maries vertrek naar 
Nederlandsch-Indië en een deel van deze correspondentie werd door Marie bewaard en 
gekoesterd en bevindt zich nu in haar archief in het IIAV. 

Van de correspondentie tussen Marie Porreij en Gerrit Jan Mulder zijn in het archief 
van Nellie van Kol alleen brieven van Mulder aanwezig. Het is onwaarschijnlijk dat haar 
brieven nog ergens anders zijn, want zij vroeg Mulder steeds haar brieven terug te sturen 
en heeft deze naar eigen zeggen steeds verbrand. Ook een groot deel van Mulders brieven 
aan haar werd verbrand; dat vermeldde Nellie zelf toen zij in 1913 haar hele corresponden
tie nog eens doorlas, van commentaar voorzag en ordende voor het nageslacht. Aan het 
begin van de brief die met nummer 80 genummerd was, schreef zij toen: 

Tussen no. 35 en no. 80 lag een hele reeks brieven die ik verbrand heb; zij vermeldden teveel persoon

lijke kwesties en hoogst onaangename familiegeschiedenissen. Dat was een tijd van veel verdriet." 

16. IIAV, Archief Nellie van Kol, correspondentie G.L Mulder, opmerking bovenaan de brief genummerd no. 80, 
gedateerd Bennekom July 1879. [in het vervolg .Mulder, brief d.d....] 
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Van de ruim tachtig brieven die tussen 1875 en 1879 gewisseld werden, zijn er slechts dertien 
bewaard gebleven. Sommige kort of onvolledig, andere uiterst uitgebreid (40 kantjes). 
Mulder kon deze brieven vanwege een oogziekte niet meer persoonlijk schrijven; hij dicteer
de ze aan zijn huishoudster Mina, die ook een eigen correspondentie met Marie onderhield. 
Ook hij nummerde de brieven en vermeldde in zijn antwoord op haar hoeveelste brief hij 
reageerde. Omdat zijn brieven vooral het karakter hebben van antwoorden op door haar 
gestelde vragen, krijgen we indirect een impressie van de brieven die Marie geschreven 
moet hebben. Wellicht ten overvloede wil ik erop wijzen dat de brief ook een veel gebruikte 
didactische vorm was, in die zin dat geleerden hun publicaties presenteerden in de vorm van 
brieven aan leerlingen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de publicaties van de hoogleraar 
Ph. W. van Heusde wiens werk een centrale plaats in de lesbrieven van Mulder aan Marie 
Porreij innam, zoals hierna zal blijken. 

In de brieven van Mulder aan Marie kunnen we een aantal hoofdthema's onderscheiden. 
Een groot deel van de correspondentie betreft het reilen en zeilen van Maries familie in 
Bennekom. Maries moeder is na de dood van haar vader gaan samenwonen met ene Antoine 
Beekman; uit die relatie is een dochtertje geboren, Mathilde. Dit deel van de briefwisseling 
is niet direct relevant voor het verdere betoog. Ik concentreer mij hierna op de opleiding 
die Mulder Marie gaf. Het is gezien de bovenbeschreven principes van Mulder niet 
vreemd dat in die opleiding karakter- en intellectuele vorming onlosmakelijk met elkaar 
verbonden waren; dit dient in het achterhoofd gehouden te worden bij het onderscheid 
dat ik hierna maak tussen levenslessen en lespakket. 

Lespakket 

Terwijl in de jaren 1870 steeds explicieter onderscheid werd gemaakt tussen wat wij nu alfa-
en bètavakken noemen, wees Mulder zo'n onderscheid radicaal van de hand. Het onder
scheid en de hiërarchie die hij aanbracht in wetenschappelijke kennis, werden bepaald 
door de mate waarin deze resulteerde in respectievelijk kennis van schoonheid, goedheid 
en waarheid; daarbij werd de laatste als het hoogste gezien. Het was echter niet zo, dat een 
bepaalde wetenschap kennis op een bepaald niveau genereerde. Wiskunde kon zowel 
inzicht geven in de schoonheid van dingen als in de waarheid. Datzelfde gold voor sterren
kunde, letterkunde, natuurkunde, plantkunde en geschiedenis.'^ 

Van veel van deze wetenschappen kreeg Marie de grondbeginselen aangereikt. Mulder 
stuurde haar - in de loop van de vier jaren dat zij correspondeerden - boeken van de klas
sieke Latijnse auteurs en studies over astrologie, kunstgeschiedenis en filosofie. Over zijn 
eigen vakgebieden - voor zover je daar bij Mulder over mag spreken - de scheikunde of 
natuurwetenschappen schijnt hij haar geen afzonderlijke studies te sturen; maar in hun 
correspondentie kwamen deze disciphnes wel aan bod, waarschijnlijk naar aanleiding van 
meer algemene, filosofische werken die hij haar stuurde. 

Op wetenschapsfilosofisch niveau kwamen kwesties aan de orde zoals de verhouding 
tussen natuurwetenschappelijke en andere kennis. Mulder legde uit dat er een duidelijke 
overeenkomst is tussen beide; 'vermoedens of meeningen komen in natuurwetenschappen 
niet te pas en ik heb ze dan ook finaal uit mijn leven gebannen' zegt Mulder in een van 

17. Deze hiërarchie van kennis wordt uitgewerkt in de brief die Mulder begon te schrijven op 24 april, de 
bewuste passage is gedateerd 30 april 1877. 
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zijn eerste brieven.'" Hij betrok deze stelling ook op het terrein van de 'zedelijke weten
schappen' en bestudeerde deze met een 'natuurkundige methode', want 'al wat tot den 
kring van het zedelijk en godsdienstig gevoel behoort, leeft en werkt naar regelen, die | . . . ] 
niet strijden tegen de natuurkundige methode'. Hij distantieerde zich hiermee van wat 
andere wetenschappers 'van onzen tegenwoordige tijd' propageren, namelijk 'dat men aan 
alles de eischen steld (sic) waaraan kennis en wetenschap behooren te voldoen.' Daarmee 
draaien ze volgens Mulder de hiërarchie in de wetenschappen op zijn kop, want 

Er zijn hoogere, er zijn verhevenere toestanden van den geest, die wel kennis en wetenschap gebruiken 

kunnen, maar die zelfstandig kunnen bestaan en die doel zijn van ons bestaan, terwijl kennis en weten

schap middelen zijn. 

Deze hele passage werd door Marie onderstreept."^ Deze omkering van de hiërarchie ging 
volgens Mulder gepaard met een overwaardering van redenering en verstand, die toch 
slechts middel konden zijn, en een onderschatting van de intuïtie, die toch de mens de 
'groote waarheden' aanreikte. Aangezien vrouwen volgens Mulder van nature een sterker 
ontwikkelde intuïtie hadden, hadden zij dus in zijn ogen ook het vermogen daarmee snel
ler tot bepaalde inzichten, tot waarheid, te komen. Zij hadden in dat opzicht een voor
sprong op mannen, die dat doel slechts via de omweg van de redenering konden bereiken. 
Wanneer Mulder aangeeft dat hij het voor vrouwen minder noodzakelijk vindt dat zij zich 
in de bewijsvoering verdiepen, hoeft dat dus niet te wijzen op een minachting van haar 
intellectuele capaciteiten, maar dient dat mijns inziens gezien te worden als een waarde
ring van wat hij als haar aanleg ziet. 

Maar hoe verhield zich dit verschil tussen verstand en intuïtie dan tot het onderscheid 
tussen subjectief en objectief, vroeg Marie in een volgende brief Mulder probeerde dit 
probleem voor haar op te lossen door in plaats van subjectief-objectief het onderscheid 
'het persoonlijke' versus 'de waarheid' te hanteren: 

Een persoon is altoos subjectief, maar daarom is al wat hij denkt niet subjectief: god, onsterfelijkheid, 

een kubus, het getal 5 zijn nooit subjectieve gedachten, 

Hij is zich er blijkbaar van bewust dat dit geen eenvoudige stof is en geeft haar dus wat extra 
literatuur over deze materie van de hand van de Utrechtse hoogleraar in de wijsbegeerte, 
wis- en sterrenkunde Johann Friedrich Hennert (1733-1813)-" om vervolgens over te gaan 
op een prozaïscher onderwerp, de bereiding van mierenzuur. Zo'n plotselinge overgang is 
karakteristiek voor Mulders brieven; algemene uitgangspunten kregen concreter vorm in 
een onderwijsprogram, waarin de meest uiteenlopende disciplines de revue passeerden, 
zoals wiskunde, astrologie, sterrenkunde, biologie van dieren en mensen, de latijnse taal, 
muziek en fysica. Om een indruk te geven van het karakter en de inhoud van de lessen 
volgt hier een aantal voorbeelden. 

In april 1877 zond Mulder een aantal boeken over kunstgeschiedenis, ethiek, logica, wijs
begeerte (o.a. Hennert) naar Indië.^' In het pakket stopte hij ook een wiskundig werk van 

18. Mulder, brief d.d. 3 juli 1876. 
19. Mulder, brief d.d. 13 maart 1877. 
20. Mulder, brief d.d. 7 mei 1877. 
21. Mulder, brief d.d. 4 april 1877. 
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ene Docter Fock." Uit de wiskundige opdracht die hij haar naar aanleiding van Focks 
werk stelde, blijkt weer hoe nauw de wereld van schoonheid en waarheid voor hem met 
elkaar verbonden waren. Hij stelde: 

Zie eens hoe treffend eenvoudig de schoonheid van den Domtoren is: meet maar eens naar zijn voor

schrift dobbelstenen af en plaats ze eens boven elkander; Gij zult verstomt staan van de uitkomst. 

Bedenk hierbij dat de geheele natuur is opgebouwd naar vaste getallen |...| Fock heeft in navolging van 

Polycleet de kunst teruggeliracht tot denzelfden grondslag waarop de natuurwetten berusten.-' 

Wat opvalt is dat Mulder Marie hier een som liet maken. Blijkbaar achtte hij haar als 
vrouw hiertoe in staat. Het nut van het maken van die som was gelegen in de verbazing, 
het inzicht dat de uitkomst haar zou opleveren. 

Wiskunde vormt geen centraal thema in de correspondentie, maar komt wel met enige 
regelmaat terug. Dan blijkt dat ook voor Marie gold wat hij in zijn Levensschets over 
'Vrouwen en Wiskunde' had gezegd; hij schreef haar namelijk: 

Gij kunt met een zeer groot deel der wiskunde kennismaken door uit goede wiskundige boeken de uit

komsten op te nemen en de bewijzen te laten rusten, dan mist gij wel de geduchte oefening die in het 

leeren kennen van bewijzen gelegen is, maar gij hebt dan toch de uitkomsten. Zoo meen ik moet het 

onderscheid zijn tussen de hooge opvoeding van een vrouw en een man: de man moet de bewijzen 

kunnen leveren en de uitkomsten kennen en voor de vrouw is het genoeg, zoo zij de laatste in haar 

bezit gekregen heeft. Ga over deze meening niet snel heen, maar onderzoek haar. De vrouw heeft een 

andere bestemming dan te bewijzen en een andere aard dan door bewijzen te komen, waar zij wezen 

moet. Werk deze twee punten svp uitvoerig voor u zelven uit en neem erbij op, dat de vrouw van 

hoogere beschaving de uitkomsten zoo goed als de man behoeft te kennen.-'' 

De laatste opmerking lijkt toegevoegd om misverstanden te voorkomen: Marie moet niet 
denken dat ze minder hoeft te weten, maar ze zal als vrouw die kennis anders gebruiken; 
ze hoeft de bewijsvoering niet te kunnen geven om de waarheid te vinden. 

Marie kon met moeite deze aanwijzingen volgen; ze beklaagde zich erover dat ze de uit
komsten niet goed kon onthouden en er zo 'veel geheugen bij positieve wetenschappen' 
gevraagd werd. Hier moest Mulder haar toch even corrigeren: 

Gij vergist u hierin. Zoo men de positieve wetenschappen goed beoefend (sic), ziet men de voorwer

pen, beziet ze, onderzoekt ze, vergelijkt ze. Zonder een spoor van geheugen noodig te hebben, draagt 

men een beeld van hen rond. Gij helaas ziet de voorwerpen niet en hoogstens figuren. Geen beoefe

naar van de natuur behoeft iets te memori.seren. En wat het onderwijs in de wiskunde aangaat: de 

geheele geometrie wordt op het bord aanschouwelijk voorgesteld en de algebra en cijferkunst leert 

men begrijpen en verstaan, en dan is geheugen alweder onnoodig. [...| beschouw u alsnog als student 

en houdt in die periode beoefening van positieve wetenschappen voor het leggen van hechte grond

slagen.-' 

22. In zijn Levensschets noemt Mulder, bij de beschrijving van wat dezelfde opdracht lijkt als hij Marie in deze 
brief geeft, Fock een kunstkenner. Ik heb de identiteit van deze doctor nog niet kunnen achterhalen. 

23. Mulder, brief d.d. 4 april 1877. 
24. Mulder, brief d.d. 24 april 1877. 
25. Ibid. 
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Nellie van Kol-Porreij met dochter Lili (1887) 

Door zich te verdiepen in positieve wetenschappen, zoals de algebra, legde zij volgens 
Mulder - voor wie immers alle wetenschappen met elkaar verbonden waren - een stevige 
basis voor het maken van maatschappelijke beschouwingen. Hij gaf zelf een mooi voor
beeld: wanneer je de deugdzaamheid van mensen zou willen analyseren, zou je van bij
voorbeeld 1000 mensen een schaal kunnen maken van de deugdzaamste tot de slechtste. 
Als iemand op die schaal 'gemiddeld' op 300 stond, stond hij daar bijna nooit precies; nu 
eens is hij op 250 dan op 320 etc: 

Gemiddeld hooger te staan noemt men deugdzaam, weinig van het gemiddelde cijfer af te wijken noemt 

men vastheid. Die veel aftvijkt heet kurig, wispelturig of onbestendig.-'' 

Dit soort ordeningsschema's hanteerde Nellie later ook wel in haar beschouwingen over 
vrouw en maatschappij. 

Naast de wiskunde kwamen van de 'positieve wetenschappen' de sterrenkunde en de biologie 
aan de orde. Opvallend genoeg besteedde Mulder in zijn brieven aan Marie nauwelijks aan
dacht aan zijn eigen specialisatie: de chemie. Wellicht is dit te verklaren uit zijn verminderde 
belangstelling voor de chemie na zijn emeritaat. In zijn Levensschets schreef hij hierover: 'Ik 
lees veel, maar weinig chemie, want daaraan heb ik veel te veel tijd gegeven, wat mij zelven 
betreft.'" Daardoor gaf hij Marie niet de lessen die hij aan zijn studenten had gegeven. Uit 
de literatuur die hij haar opgaf en toestuurde, kan geconcludeerd worden dat hij haar de 

26. Mulder, brief d.d. 25 juni 1877. 
27. Mulder (n. 7), Levensschets, deel 1, 262. 
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lessen gaf die hij zelf als jong student in Utrecht had gevolgd. De geschriften van zijn vroe
gere hoogleraren J.F.L. Schroder (1774-1845) en Ph.W. van Heusde (1778-1839) waren ver
plichte literatuur voor Marie. Schroder was in 1816 in Utrecht benoemd als hoogleraar in 
de Wis- en Natuurkunde, maar verdiepte zich in de loop van zijn hoogleraarschap ook in 
metafysica waarin hij vanaf 1826 tevens doceerde. Van Heusde was op de eerste plaats classi
cus en filosoof, maar had ook een leeropdracht gehad in de geschiedenis, oudheden, wel
sprekendheid en Grieks taal (1804-1815), die vervolgens werd gewijzigd in theoretische 
wijsbegeerte en letteren (1815-1839). 

Mulder was enigszins van zijn stuk toen Marie hem schreef dat zij meer hield van Schro
der, de wiskundige, dan van de filosoof Van Heusde. Volgens hem waren deze geleerden te 
verschillend voor zo'n vergelijking. Mulder herinnerde zich dat Van Heusde Schroder te 
wiskundig en Schroder Van Heusde te zweverig vond. Bovendien, zo verzekerde hij Marie: 
'Uw vrouwelijk gemoed zal u telkens op van Heusde doen terugkomen, terwijl gij Schroder 
daar als een zuil ziet staan.' Toen Nellie de brieven in 1913 nog eens doorlas, schreef zij bij 
deze passage: 'Ik dank ook zeer veel aan een paar geschriften van deze twee'.̂ ** 

Omdat deze heren over de meest uiteenlopende onderwerpen schreven, boden hun 
geschriften aanknopingspunten voor verhandelingen over de sterrenkunde en de biologie. 
De beoefening van de sterrenkunde in Nederlandsch-Indië bracht daarbij een speciaal 
probleem met zich mee, omdat zij daarvoor eerst 'aan den hemel regts [moest] maken wat 
links was'. Toen haar dat lukte, kreeg zij een pluimpje: 'Ik heb uwe knapheid bewonderd'-' 
en een cadeau van Mulder: een boek van de Leidse astronoom Friedrich Kaiser (1808-1872) 
over de planeten.'" 

Door het vraag-en-antwoord karakter van de briefwisseUng sprong Mulder van de hak 
op de tak. De meest uiteenlopende aspecten van de menselijke biologie en het dierenrijk 
passeerden de revue. Marie vroeg of hersenen door hitte konden verdrogen en wat er zich 
in het lichaam afspeelde als mensen rood of bleek werden." En Mulder beantwoordde haar 
vragen met korte uiteenzettingen over de werking van hart en bloedsomloop. Terloops kwam 
hun beider afkeer van spinnen aan de orde; dat gaf Mulder de gelegenheid om te verwijzen 
naar de voorliefde voor spinnen van een andere (geleerde) vrouw, 'juffrouw Schuurman'. 
Hij doelde hiermee op Anna Maria van Schuurman en de mythe dat zij gek was op spinnen 
en ze zelfs opat. Dit beeld werd in de negentiende eeuw gebruikt om de ongerijmdheid van 
de combinatie tussen vrouwelijkheid en geleerdheid aan te geven.-'-

Maar hoe belangrijk en interessant Mulder al deze natuurwetenschappelijke kwesties 
ook vond, voor een gedegen opleiding was een bredere basis noodzakelijk, een opleiding 
in de klassieken. Mulder hield zich zelf graag bezig met kwesties betreffende de betekenis
verschillen van woorden en hij gaf Marie opdrachten die hierop betrekking hadden. Hij 
vroeg haar bijvoorbeeld eens na te denken over het verschil tussen loquere en dicere^-\ of 

28. .Vlulder, brief d.d. 24 april 1877. 
29. Ibid 
30. Mulder, brief d.d. 11 mei 1877. In eerdere brieven had Mulder al zijn bewondering voor oude astronomen als 

Kepler geuit, bijvoorbeeld in zijn brief d.d. 8 april 1877. 
31. Mulder, brief d.d. 24 april 1877; passage over rood en bleek worden staat in later fragment van deze brief dat 

gedateerd is 1 mei 1877. 
32. Over deze negentiende eeuwse mythe zie: Mirjam de Baar & Brita Rang, 'Minerva of savante, heilige of dweep-

ster. Receptiegeschiedenis van Anna Maria van Schurman sedert de zeventiende eeuw', in: Mirjam de Baar e.a. eds.. 
Anna Maria van Schurman (1607-1678). Een uitzonderlijk geleerde vrouw (Zutphen 1992) 9-28, m.n. 13. 

33. Mulder, brief d.d. 12 juni 1877. 

221 



54 Fia Dieteren 

het verband tussen woorden als peccare, pecus, pecunia en peculiaris.^'* Dat het niet alleen 
om woordspelletjes ging, maar om serieuze bestudering van de klassieke literatuur, blijkt 
wel uit de boeken die hij haar stuurde: 'Cicero compleet, Horatius, Suetonius, Virgilius, 
Martialis Salustius, Terentius, Curtius'. De Latijnse auteurs lijken de overhand te hebben, 
maar waarschijnlijk kwam de Griekse filosofie ook wel ter sprake, gelet op het werk van 
Van Heusde, een favoriet van Mulder en Marie, die veel over Socrates had gepubliceerd. 
Wat Mulder niet stuurde, was het werk van Ovidius, dat hij voor haar als vrouw minder 
geschikt achtte: 

In degenen welke ik u gezonden heb komen hier en daar ook wel zaken voor, die een vrouw niet 

behoeft te weten, maar toch niet dezulke |...] waarover ik mij behoefte schamen, ze u in handen gege

ven te hebben. Terentius is in dezen het minst te vertrouwen." 

Ook hier werden dus voor meisjesonderwijs andere criteria gehanteerd dan voor jongens
scholen, maar anders dan bij de bestudering van de 'positieve wetenschappen' waren het 
hier geen argumenten van aanleg, maar van zedelijkheid die het onderscheid maakten. 

Bij de lessen Latijn en wetenschapsfilosofie is het duidelijk dat Marie de leerlinge was, 
maar soms - zoals bij de vragen over rood worden etcetera - waren de kwesties die werden 
aangesneden van een zo grote eenvoud dat men de indruk krijgt dat Marie de vragen van 
haar pupillen, waarop ze zelf geen antwoord wist, aan Mulder doorgaf. Dat ze Mulder van 
haar werkzaamheden als gouvernante op de hoogte hield is zeker. Zij vroeg hem om prak
tische didactische adviezen, en dan bleek Mulder nog steeds de bevlogen docent die graag 
bereid was deze aspirante in zijn ervaring te laten delen. Hij deed suggesties voor proeven 
die ze in haar lessen 'physica' zou kunnen uitvoeren, want 'Het geeft geene uitkomst zoo 
gij de dingen niet ziet en laat zien'. Mulder, die zelf als jonge hoogleraar het laboratoriumon
derzoek had bevorderd, raadde Marie aan een klein schoollab in te richten. Aangezien de 
familie bij wie zij in dienst was niet onbemiddeld was, zou zij haar broodheer best kunnen 
vragen 'om een collectie kleine natuurkundige werktuigen te bestellen'. Een klein kabinetje 
kon in een kist geleverd worden en kostte ca. 200 gulden dacht Mulder. Hij leverde een 
aantal adressen erbij. Zolang ze nog niet de beschikking over zo'n kleinood had, kon ze 
zich behelpen met een aantal eenvoudig te fabriceren apparaten, zoals een balans, een hef
boom, een slinger, een thermometer, een magneet, een galvanometer en een piano. Verder 
legde hij haar uit hoe ze de 'drukking van lucht' kon bewijzen (met een glas vol water en 
een papiertje) en hoe zij de verschillen in soortelijke gewicht aan haar leerlingen kon 
tonen.^* 

Of Marie zijn raad heeft opgevolgd kunnen we uit de bewaarde correspondentie niet 
opmaken, want de brieven die na deze volgden zijn door Nellie verbrand. De eerstvolgende 
brieven die weer wel bewaard zijn, stammen van twee jaar nadien en gaan grotendeels 
over familie-aangelegenheden. 

34. Mulder, brief d.d. 25 juni 1877 (brief begonnen op 19 juni). 
35. Mulder, brief d.d. 11 mei 1877, begonnen op 6 mei (dit is zo'n lange brief van 48 kantjes A5). 
36. Mulder, brief d.d. 23 juni 1877, begonnen op 19 juni. 
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Als vrouw uitzonderlijk 

Als we de inhoud van Mulders brieven aan Marie Porreij overzien, kan dan gesteld wor
den dat deze bevatten wat op grond van zijn uitspraken in de Levensschets van Mulder te 
verwachten was? Ja en nee. Ja, want in de lesbrieven gaf Mulder regelmatig lucht aan zijn 
idee dat vrouwen bij de beoefening van natuur- en wiskunde andere prioriteiten dienden 
te stellen dan mannen, en gaf hij Marie een aan haar sekse aangepast lesprogram. Nee, 
omdat geconcludeerd moet worden dat het vakkenpakket zeer uitgebreid was, en dat er -
vooral filosofisch - dieper op de stof werd ingegaan dan op grond van het fragment over 
'De Vrouw' in de Levensschets te verwachten was. Bovendien dwongen de opdrachten die 
Marie kreeg haar niet alleen zich de uitkomst eigen te maken, maar ook de bewijsvoering 
te geven; en was dat niet iets wat Mulder in zijn principiële beschouwing voor mannen 
had gereserveerd? En was de instructie voor het opzetten van een laboratorium en het 
advies tot het verrichten van proeven niet in tegenspraak met zijn uitspraak dat vrouwen 
slechts de uitkomst dienden te kennen? Dwaalde Mulder in deze brieven nu en dan van 
zijn principe af en zo ja, hoe is deze afdwaling te verklaren? 

Voor een deel waren het Maries vragen die hem af en toe van de 'rechte weg' afbrach
ten. Toen zij hem vroeg hoe zij de natuurkundige wetten het beste aan haar leerlingen -
voorzover mij bekend waren dat allemaal meisjes - kon uitleggen, kon de fervente labora
toriumonderzoeker Mulder niet anders dan haar proefondervindelijk onderwijs aanraden. 
Zette hij daarmee niet zijn eigen principe overboord dat vrouwen de uitkomst en niet de 
bewijsvoering hoeven te kennen? Tot op zekere hoogte. Door haar zelf proeven te laten 
doen, maakte hij Marie bekend met het proces dat leidde tot de uitkomst; dat betekende 
echter nog niet dat de kennis van het proces centraal stond: door te zien hoe de uitkomst 
tot stand kwam, zou zij hem beter kunnen onthouden - en daar was het bij het onderricht 
van natuurwetenschappen aan vrouwen om te doen. 

De voornaamste reden voor deze uitzonderlijk uitgebreide lesbrieven moet mijns 
inziens echter gezocht worden in het feit dat Mulder Marie niet als een 'gewone vrouw' 
beschouwde. Hij beschouwde haar als 'een bevoorregte','' een uitzonderlijk getalenteerde 
vrouw. Dit rechtvaardigde een uitgebreide opleiding en waarschijnlijk was dit voor hem 
reden genoeg om zich over zijn principe van 'een meisje dient door haar moeder opgevoed 
en opgeleid te worden' heen te zetten. 

Hoewel zij als vrouw uitzonderlijk was, bleef zij op de eerste plaats door haar sekse 
bepaald. Meer dan eens wees hij haar erop dat zij 'als vrouw' een bijzondere maatschappe
lijke plicht te vervullen had: 

Ik heb in u gezien dat Gij de vermogens, die Gij hebt als een dierbaar kapitaal zoudt uitzetten en er 

zulke groote winsten mede zoudt doen, dat Gij eenmaal worden zoudt een sieraad voor uw geslacht. 

Een sieraad is per definitie een uitzondering. Het was daarom ook niet vreemd vond Mulder 
dat hij, die heel zijn leven tussen jongeren had geleefd, zich op onbekend terrein vond nu hij 
met een jonge vrouw te maken had, 

37. Mulder, brief d.d. 1 april 1877. 
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y 
vooreerst omdat ik hiervan [van vrouwelijke leerlingen - FD] zooveel minder ondervinding heb, en 

ten andere, omdat de kwestie zoo zelden voorkomt of eene vrouw de noodige intelligentie heeft voor 

een breeder verstandelijk bestaan. 

Mulder had in zijn werk wel vaker met hoogbegaafde leerlingen te maken gehad en in zijn 
Levensschets behandelt hij ook de vraag 'wat te doen met een uitnemend begaafd kind?'. 
Zo'n 'knaap' moet op de eerste plaats door gerichte opdrachten zelfkennis opdoen.'* Uit de 
opdrachten die hij Marie gaf - waarvan ik er in het voorgaande een enkele heb geciteerd -
mag afgeleid worden dat hij haar tot deze categorie rekende. 

En een uitzonderlijk mens wachtte een uitzonderlijk toekomst. Wanneer Mulder in zijn 
brieven een blik wierp op die 'meer verwijderde toekomst' zag hij haar als een belangrijk 
schrijfster of als directrice van een middelbare meisjesschool, 'als opvoedster of als openbaar 
handelende vrouw in letteren of wetenschap of kunst' zag hij haar een bijdrage leveren 'ter 
bevordering van het goede op een grooter tooneel dan dat van huiselijk leven'." Hoe uit
zonderlijk hij haar achtte, blijkt onder meer uit de vrouwen die hij haar ten voorbeeld stel
de. Daartoe behoorden niet alleen de Zweedse schrijfster Frederika Bremer wier politieke en 
religieuze ideeën in grote lijnen overeenkwamen met die van Mulder, maar ook vrouwen 
van een uiterst revolutionair elan zoals George Sand. In de marge van brief no. 30 d.d. 7 
april 1877 schreef Nellie hier later over: 

In een vorige brief die ik helaas vernietigd heb, schreef hij mij naar aanleiding van den dood van 

George Sand, dat er in mij een schrijfster zat en beschreef mij zelfs de wijze waarop ik schrijven zou. Ik 

zou slechts een kraantje hebben open te zetten en uit de volheid van mijn hart zou alles vanzelf toe

vloeien. Hij heeft juist gezien. Ik wou dat ik dien brief bewaard had! 

Dat zo'n positie voor haar als vrouw specifieke problemen met zich mee zou brengen, 
daarvan was hij zich bewust en meer dan eens gaf hij haar raad hoe zich te gedragen in de 
gemengde gezelschappen waarin ze zich zou moeten bewegen. Hij was onder andere van 
mening 

dat vrouwen onder veel heeren het best doen zeer veel te zwijgen, want zij weten niet wat er straks nog 

volgen zal en dat eindelijk vrouwen in gemengde gezelschappen van heeren en dames liefst om de 

hooghartigheid der heeren en om den naijver der vrouwen onderling, het best doen zich maar aan de 

stille zijde te houden. Dan is het niet tijd en plaats om succes te krijgen bij de dames en krijgt een 

vrouw succes bij de heeren op een partij, dan kost het haar misschien nog bitterheid tien partijen 

later;-'" 

en bovendien 

Vrouwen die zich in de wereld vertoonen op het toneel van wedijver en strijd, hebben het tooneel der 

liefde verlaten en dus afstand gedaan van het beste deel der menschheid, dat is de liefde.''' 

38. Mulder (n. 7), Levensschets, deel 2, 211-213. 
39. Mulder, brief d.d. 17 april 1877. 
40. .Vlulder, brief d.d. 3 april 1877. 
41. Mulder, brief d.d. 7 april 1877. 
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Zoals 'de Latijntjes' tegen elkaar zeiden 'praestat te virum' (Nellie vertaalt in de kantlijn: 
toon dat gij een man zijt), zo zegt Mulder haar 'praesta te foeminam - Dat beteekent in 't 
Hollandsch: houdt u als een oud konijn. En wat een oud konijn is, behoef ik u niet te zeg
gen'**̂ , waarmee Mulder bedoelt dat zij zich aseksueel moet gedragen. 

Kon Mulder het geven van zulke uitzonderlijke lessen en het aanraden een 'onvrouwelijke' 
werkkring te zoeken wel verenigen met zijn principes over de vrouwelijke natuur en roe
ping? Ja, want het verschil tussen man en vrouw dat Mulder zag, was niet van dien aard 
dat de vrouw niets vermocht; zij was zelfs meer dan de man in staat 'waarheid' te vatten. 
Anderzijds was het fysieke onderscheid volgens Mulder niet alles bepalend, maar was het 
eerder zo, 'dat de geest van den mensch een zelfstandig bestaan heeft, maar dat hij, zoolang 
hij in het ligchaam woont, invloed van dat ligchaam ondervindt'. Het ging hem te ver 'de 
grenzenlooze geestelijke verscheidenheid, die er tusschen een man en eene vrouw bestaat, 
uit verschil in organisatie' af te leiden."'-' Uiteindelijk was elke mens een goddelijk schepsel 
met eigen talenten. Marie had uitzonderlijke gaven ontvangen en ze was verplicht daar zo 
goed mogelijk gebruik van te maken door een beschavende kracht in de maatschappij te 
zijn. Mulder zag zijn leven op aarde niet als een doel, maar als een middel om de plicht die 
God hem had opgelegd uit te voeren. Eenzelfde levenshouding zou Marie moeten aannemen: 

Wordt voor de beschaafde wereld, die God daarin van u verwacht. Wees nederig maar arbeid voortdu

rend aan de uitbreiding uwer talenten en laat u door niets ter wereld ook niet door heele of halve 

bloedbanden daarvan aftrekken.'''' 

Deze laatste opmerking verwijst naar Maries moeder. Zij was in principe degene die Marie 
moest opvoeden, maar uit wat Mulder over haar hoorde, concludeerde hij dat zij deze rol 
niet waard was. Dat gaf hem carte blanche. 

Enerzijds waren Mulders lessen zeer rolbevestigend: vrouwen dienden kennis op een 
andere manier te verwerven dan mannen en ze hadden van nature andere werkterreinen 
dan mannen. Het was echter mogelijk dat een vrouw uitzonderlijke talenten had; uitzon
derlijk voor een vrouw, maar daarmee nog niet onvrouwelijk. In dat geval mocht - en 
moest zelfs - van vaste regels afgeweken worden. Voor haar was het vervullen van de 
plicht ten opzichte van God belangrijker dan het vervullen van morele verplichtingen ten 
opzichte van bijvoorbeeld familieleden. Als Marie zich dus afvroeg wat zij in de toekomst 
zou gaan doen, hield Mulder haar voor dat het belangrijker was haar plicht als mens te 
vervullen, haar roeping te volgen en een positie in het openbare leven te vervullen dan 
zich te laten opslokken door de perikelen van haar familie. Hij drukte haar zelfs op het 
hart zoveel mogelijk afstand te nemen van die familieleden die haar naam in diskrediet 
zouden kunnen brengen en dus haar invloed in het openbare leven zouden beperken. 
Zover zouden veel pleitbezorgers van de vrouwenemancipatie in die tijd niet hebben durven 
gaan. 

42. Mulder, brief d.d. 24 april 1877. 
43. Mulder (n. 7), Levensschets, deel 2, 220. 
44. Mulder, brief d.d. 17 april 1877. 
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Slot 

Marie heeft Mulders raad opgevolgd. Omstreeks haar dertigste jaar - Mulder was toen al 
dood - begon zij te publiceren. Aanvankelijk schreef zij vooral reisbrieven en sprookjes, 
ook waagde zij zich aan bewerking van Griekse mythen. Na haar huwelijk met de sociaal
democraat Henri van Kol in 1883 begon zij steeds meer maatschappelijke beschouwingen 
te publiceren, vanaf 1893 in haar eigen blad De Vrouw. Haar eigen onderricht door Mulder 
klonk daar nog in door, niet in de aandacht voor 'positieve wetenschappen', inaar in haar 
grote belangstelling voor opvoeding en onderwijs en in de proefondervindelijke methode 
die zij propageerde. Haar pedagogische interesse was zelfs zo groot dat ze omstreeks 1900 
haar werkterrein geheel verlegde naar het schrijven en uitgeven van kinderliteratuur. 

Dat ze zich daarin gevormd voelde door de lessen van Mulder moge blijken uit een 
opmerking die ze in 1913 bij het doorlezen van zijn brieven in de marge schreef: 'die groote 
brieven aan mij waren cursussen! Ze waren mijn hoogeschool.''*'' Door die hogeschool had 
zij een blik kunnen werpen in een wetenschappelijke wereld die wellicht niet helemaal up 
to date was, maar die haar niet minder kennis had geboden dan de meisjes die toentertijd 
de HBS bezochten. 

SUMMARY 

Letters of instruction from Gerrit Jan Mulder to Marie Porreij (1875-1879) 
Between 1875 and 1879 the emeritus professor of chemistry at the University of Utrecht, 
Gerrit Jan Mulder (1802-1880), probably wrote about 80 letters to Marie Porreij (1851-
1931), who was at that time employed as a governess in the Dutch East Indies. Thirteen of 
Mulder's letters have been kept, Marie burned her own letters to Mulder. The contents of 
Mulder's letters form the basis of this article. 

Mulder taught Marie Porreij his views on the principles of philosophy, Latin, astrology, 
physics, mathematics, et cetera, during a period in which the Dutch women's liberation 
movement was trying to further the educational prospects for women. As a conservative, 
Mulder opposed this movement. Nevertheless he acted as mentor to Marie Porreij, who 
would become one of the leading Dutch feminists in the 1890s. 

The article focuses on Mulder's ideas on education in general and on women's education 
in particular, showing the current conservative ideas on this matter. The question is how 
Mulder could reconcile his conservative ideas on women's education, as he had published 
them in the 1870s, with the lessons he taught Marie Porreij. The answer is sought in his 
conviction that the use of one's God given talents, whether a man's or a woman's, should 
prevail over the everyday roles. As he regarded Marie Porreij as a very talented woman, 
she was allowed to obtain more knowledge than just an ordinary woman. 

45. In de marge van Mulder, brief d.d. 24 april 1877. 
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