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'ZY IS TOCH WEL ZEER BEGAAFDE 
HISTORISCHE BIJDRAGEN OVER VROUWEN 
IN DE BÈTAWETENSCHAPPEN 

IDA H. STAMHUIS* en ANNEMARIE DE KNECHT-VAN EEKELEN** 

'Zy is toch wel zeer begaafd', schreef de hoogleraar in de natuurkunde L.S. Ornstein in 
1930 verongelijkt aan zijn collega hoogleraar in de meteorologie E. van Everdingen.' De 
'zy' in Ornsteins briefis Lili Bleeker die in 1928 cum laude bij hem was gepromoveerd. Van 
Everdingen, die een wetenschappelijk assistent zocht, had haar niet aangenomen, omdat 
hij om 'verschillende redenen de voorkeur' gaf aan 'jongeren'.- Lili Bleeker was toen 33 jaar 
en behoorde daardoor kennelijk niet meer tot de jongeren, maar welke 'verschillende 
redenen' Van Everdingen verder had, blijft voor ons verborgen. 

Deze afwijzing van Lili Bleeker roept vele vragen op; niet alleen over haar persoonlijke 
situatie, maar ook vragen met een meer algemene strekking. Men kan zich bijvoorbeeld 
afvragen of vrouwen die een exacte studie kozen, moeilijkheden hadden bij het krijgen 
van een baan. Waren er rond 1930 veel vrouwen met een exacte achtergrond: hoeveel 
vrouwen studeerden in de medische faculteiten, in de faculteiten wiskunde en natuurwe
tenschappen en aan de technische hogeschool? Welke invloed had het middelbaar onder
wijs op de studiekeuze van meisjes en hoe was de maatschappelijke acceptatie van meisjes 
met belangstelling voor exact? In de bijdragen in dit themanummer van Gewina wordt op 
deze vragen ingegaan. Daarbij is de volgende driedeling gemaakt: het onderwijs aan meis
jes in het algemeen en dat in de exacte vakken in het bijzonder komt als eerste aan de 
orde. Vervolgens worden overzichten gegeven van belemmeringen die vrouwen kunnen 
ondervinden bij het vinden en het behouden van een baan in de 'harde' sector. Ten slotte 
wordt gekeken hoe sommige vrouwen toch carrière hebben kunnen maken. Aan de hand 
van een kort historiografisch overzicht wordt aangegeven hoe dit themanummer kan wor
den geplaatst in de reeds ruim aanwezige literatuur over vrouwen en bètawetenschappen. 

' dr. I.H. Stanihuis, Vrije Universiteit, Vakgroep Algemene Vorming, Faculteit Natuurkunde en Sterrenkunde, De 
Boelelaan 1081,1081 HV Amsterdam; " dr. A. de Knecht-van Eekelen, Vrije Universiteit Amsterdam; Faculteit der 
Geneeskunde; Vakgroep Metamedica/Sectie Medische Geschiedenis; Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amster
dam. Onze dank gaat uit naar drs. Ineke Klinge voor haar stimulerende biidrage bij het opzetten van dit thema-
nununer. 

1. Brief van L.S. Ornstein aan E. van Everdingen, 19 iuni 1930; Universiteit Utrecht, Ornstein laboratorium, 
Archief Bijlhouwer, Correspondentie 1928-1937. Zie ook het artikel van Stamhuis en C~>ffereins in dit nummer. 

2. Brief van E. van Everdingen aan L.S. Ornstein, 17 juni 1930; Universiteit Utrecht, Ornstein laboratorium, 
Archief Bijlhouwcr, Correspondentie 1928-1937. 
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6 Ida H. Stamhuis en Annemarie de Knecht van-Eekelen 

Onderwijs aan meisjes 

De vraag of aan meisjes een andere vorm van opvoeding en onderwijs moet worden ge
boden dan aan jongens is door de eeuwen heen in diverse vormen gesteld en beantwoord. 
Uit de pedagogische literatuur zijn legio voorbeelden te halen, hier kan worden volstaan 
met een citaat uit de achttiende-eeuwse Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche 
moeders van de hand van de bekende schrijfster Betje Wolff (1738-1804) waarin zij het vol
gende onderscheid maakt tussen de seksen: 

Kweekt veel meer in uwe Jongens eene rustige vertrouwenheid, en in uwe Meisjes eene levendige bly-
moedigheid; want ik ben er zeer voor, om van de vroegste jeugd af aan, het onderscheiden doeleinde 
der sexen, zorgvuldig in 't oog te houden - Het zedelyke zo wel als het lichaamlyke schoone, moet, in 
Kinderen van beide sexen, zo zeer verschillen, als in Mannen en Vrouwen - * 

Terwijl de jongens op een gegeven moment naar school gingen, bleven de meisjes bij moe
der: 'De Meisjes zyn geheel voor uwe rekening', hield Betje Wolff de Nederlandse moeders 
voor.'' In deze situatie kwam in de negentiende eeuw langzaam verandering, zoals te lezen 
is in het overzicht van twee eeuwen meisjesonderwijs van Mineke van Essen.' In de eerste 
helft van de negentiende eeuw ontstond een vrij groot aantal - in 1858 waren het er 366 -
specifieke meisjesscholen voor leerlingen uit de bovenste lagen van de samenleving. In de 
scholen werden als belangrijkste vakken Frans en handwerken onderwezen. Nederlands, 
Duits, Engels, aardrijkskunde en geschiedenis behoorden soms tot het 'vakkenpakket', maar 
wiskunde ontbrak en wat het vak 'wetenschappen' inhield kon variëren van onderwijs in 
natuurverschijnselen tot dat in etiquette.*' 

De inhoud van het onderwijs voor meisjes werd weer actueel na de invoering van een 
nieuwe wet op het lager onderwijs in 1857 en de inrichting van de Hogere Burgerschool 
(HBS) in 1863. Op de HBS werden wis- en natuurkunde, scheikunde en biologie onderwe
zen, maar de HBS was aanvankelijk alleen toegankelijk voor jongens. De eerste meisjes 
werden in 1871 tot de HBS toegelaten, maar tot 1906 bleven allerlei bepalingen van kracht 
waardoor meisjes ook geweigerd konden worden. Bijna de helft van de meisjes koos in 
deze periode de HBS-opleiding echter met het oog op een algemene vorming en niet als 
basis voor verdere studie. Uit enquêtes uit 1881 en 1898 over de prestaties van meisjesleer-
lingen op de HBS komt bovendien naar voren dat zij 'gebrek aan belangstelling' voor en 
'slechte resultaten' in de exacte vakken hadden, zodat ze deze vakken na een paar jaar lieten 
vallen.' 

Over het onderwijs aan meisjes werd zeer verschillend gedacht. Volgens sommigen zou 
het verschil in geaardheid tussen jongens en meisjes zo groot zijn dat aangepast onderwijs 
onvermijdelijk was. Elise van Calcar was rond 1870 de spreekbuis van deze opvatting dat 
'de vrouwelijke geest anders is dan de mannelijke geest'.' Deze mening zien wij enkele 
decennia jaar later opnieuw verwoord door de hoogleraar in de neurologie en psychiatrie 

3. Betje Wolff, Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders. Met een inleiding van H.C. de Wolf, 
naar de vermeerderde tweede druk van 1780 (Meppel/Amsterdam 1977) 76. 

4. Ibid., 57. 
5. Mineke van Essen, Opvoeden met een dubbel doel. Twee eeuwen meisjesonderwijs in Nederland (Amsterdam 

1990). 
6. Ibid., 42-43. 
7. ibid., 77. 
8. Ibid., 68. 
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Cornells Winkler (1855-1941). In zijn Herinneringen verhaalt Winkler hoe zijn spraakma
kende voordracht tot stand kwam: 

Op een dinertje van professoren ten mijnen huize kwam de Vrouwenbeweging ter sprake en Treub, die 

een voorstander was van het ultra-feminisme, deelde ons mede dat hij in ene voordracht eens duidelijk 

zou maken, dat vrouwen schandelijk waren achtergesteld bij de mannen, van wie zij toch stellig de 

gelijken waren in intelligentie, in wilskracht en in originaliteit. Hij eischte voor hen een gelijk recht van 

studie op. Wij raakten over dit onderwerp heel genoeglijk aan het kibbelen ... 

De hier genoemde Hector Treub (1856-1920), hoogleraar verloskunde en gynaecologie, 
daagde Winkler uit om met hem in debat te gaan op een bijeenkomst van de Vereeniging 
voor Vrouwenkiesrecht. Winkler nam de uitdaging aan en betoogde dat 

... de vrouw psychologisch een geheel ander persoon is dan de man. Haar meerdere sensibiliteit en 

subjectiviteit zouden haar steeds bij intellectueel werk van hoogere orde in den weg staan ... 

Meer nog dan het standpunt van Winkler valt in deze passage op, hoe badinerend hij jaren 
later nog over de vrouwenbeweging schreef als een onderwerp waarover men gezellig kan 
'kibbelen'. Een indruk die wordt versterkt door een volgende passage waarin hij memo
reerde dat de bijeenkomst zo'n financieel succes was geweest dat de feministen hem had
den aangespoord tot 'meerdere bestrijding van de vrouwenbeweging', maar hij moest hen 
teleurstellen: 

Onze anti-feministen-dag had echter geen verdere gevolgen.'' 

Inmiddels had de opvatting dat de vrouw aan de man gelijk is, de overhand gekregen. In 
de jaren zeventig was het de weduwe Anna M.M. Storm-van der Chijs geweest die deze 
mening propageerde, rond 1900 was dit de 'heerschende meening' als men Winkler mag 
geloven.'" 

Inderdaad was er voor de eeuwwisseling veel veranderd in het onderwijs. In 1871 werd 
Aletta Jacobs als eerste vrouwelijke student tot de universiteit toegelaten en vanaf 1880 
konden meisjes naar het gymnasium, de passende vooropleiding voor de universiteit. Van 
deze eerste generatie vrouwelijke studenten koos een belangrijk deel voor een studie in de 
faculteit wis- en natuurkunde of in de geneeskunde. Hiermee kwam een kentering in de 
negentiende-eeuwse situatie waarin vrouwen weinig waardering hadden voor de 'achter
haalde vrouwengeleerdheid', zoals zij die kenden van de zeventiende- en achttiende-eeuwse 
'savantes', de vrouwen die zich begaven op het terrein van de exacte wetenschappen; een 
geleerdheid die niet bijdroeg aan de vervulling van hun taak als vrouw en moeder conform 
het negentiende-eeuwse opvoedingsideaal." 

9. C. Winkler, Herinneringen (Arnhem 1947) 98-99. Het betreft hier de voordrachten van Treub en Winkler die 
zijn gepubliceerd als: H. Treub en C. Winkler, De vrouw en de studie. Voordrachten en debatten gehouden in de 
vergaderingen van 3 maart en 10 november 1898 van de 'Vereeniging ter behartiging van de belangen der vrouw' 
te Rotterdam (Haarlem 1898); zie ook het artikel van Mulder en De long in dit themanummer en de bredere con
text van het debat in: Mineke Bosch, Het geslacht van de wetenschap. Vrouwen en hoger onderwijs in Nederland 
1878-1^48 (Amsterdam 1994) 131-156. 

10. Winkler (n.9), Herinnerifigen, 99. 
11. Van Essen (n. 5), Opvoeden, 62. 
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8 Ida H. Stamhuis en Annemarie de Knecht van-Eekelen 

Vrouwen en natuurwetenschappen 

Wij worden tegenwoordig voortdurend geconfronteerd met het geringe aantal meisjes dat in 
Nederland kiest voor een exacte studie, waardoor het voor de hand ligt te veronderstellen dat 
dat altijd wel zo zal zijn geweest. Uit het feit dat de deelname van vrouwen aan de medi
sche opleidingen wel groot is - reeds meer dan de helft van de medische studenten in 
Nederland is vrouw — kan echter al meteen een nuancering in het eenzijdige beeld 'meisjes 
kiezen geen exact' worden aangebracht. Wie dan nog even buiten onze landsgrenzen kijkt, 
ziet dat in veel andere landen in Europa helemaal niet zo'n fobie voor exact onder vrou
wen bestaat. Culturele factoren zijn kennelijk meer bepalend voor de keuze van vakken en 
beroepen dan een verondersteld 'gemis aan exact denkvermogen' van vrouwen. Is er in 
Nederland een verandering in deze factoren aan te wijzen? Het is hier niet de plaats om 
deze vraag in e.xtenso te beantwoorden, maar een overzicht van aantallen vrouwelijke stu
denten in verschillende studierichtingen geeft wel een indicatie van de richting waarin wij 
kunnen denken. 

Dankzij het onlangs verschenen boek van G. Jensma en H. de Vries, Veranderingen in het 
hoger onderwijs in Nederland tussen 1815 en 1940 (Hilversum 1997), is snel een beeld te krij
gen van aantallen en percentages vrouwelijke studenten vanaf 1895/1896, het jaar waarin 
voor het eerst vrouwelijke studenten apart in de Verslagen onderwijs werden opgegeven. 
Deze cijfers kunnen worden vergeleken met die uit de jaren 1981/1982 en 1991/1992 zoals 
die door het Project Wiskunde en Emancipatie zijn berekend. 

Tabel 1. Percentage vrouwen in een aantal verschillende studierichtingen aan universiteiten 
en hogescholen 1895-1940,1981/82 en 1991/92 

studiejaar 

1895/96 

1900/01 

1905/06 

1910/u 

1915/16 

1920/21 

1925/26 

1930/31 

1935/36 

1939/40 

1981/82 

1991/92 

MED 

1,0 

3,0 

7,1 

10.3 

13,7 

11,4 

11,1 

14,4 

15,7 

18,3 

33 

54 

W&N 

7,8 

14,6 

22,4 

31,7 

44,9 

32,8 

27,0 

29,0 

24,5 

29,1 

20 

30 

W&L 

9.1 

13,7 

28,8 

32,8 

48,7 

41,4 

44,6 

46,7 

41,5 

43,9 

53 

70 

THD 

2,0 

3,3 
5,0 

4 ,4 

4.3 

4 .4 

3.3 

2,1 

6 

13 

Totaal 

2,0 

4,8 

8,2 

11,0 

15,9 

12,7 

14,6 

17,6 

16,3 

18,2 

32 

4 4 

MED = medicijnen 
W&N - wis- en natuurkunde 
W&L = letteren en wijsbegeerte 
THD = Technische Hogeschool Delft (later TUD) 
Totaal = alle studierichtingen aan universiteiten en hogescholen 
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'Z/ is toch wel zeer begaafd' 9 

Uit deze getallen is te zien dat het percentage vrouwelijke studenten in de periode 1895-
1940 geleidelijk toenam, maar onder de 20% bleef De deelname van meisjes aan het 
wetenschappelijk onderwijs is de laatste decennia spectaculair gestegen. Zij kiezen steeds 
meer voor geneeskunde, een trend die al voor de oorlog was te zien, maar toen kwam het 
deelnamepercentage nog niet boven de 20 uit. Het aantal meisjes dat een studie in de wis-
en natuurkundefaculteit koos is tussen 1910 en 1920 op zijn maximum geweest. Sindsdien 
is het gedaald en pas in het laatste decennium wordt weer een percentage van 30 bereikt. 

In de wis- en natuurkundefaculteit waren de vakken wiskunde, natuurkunde, schei
kunde, biologie en farmacie ondergebracht. Uit bovenstaande cijfers is niet te zien hoe de 
verdeling van meisjes over deze vakken was. Bekend is dat biologie in het algemeen vrij 
veel vrouwelijke studenten trok. Een indruk daarvan is te krijgen uit de almanakken van 
de vrouwelijke studentenverenigingen waarvan voor de oorlog de meeste studentes lid 
waren. Bijvoorbeeld in Utrecht telde de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging in 
1925 in totaal 240 leden. Daarvan studeerden 9 meisjes wis- en natuurkunde, 11 scheikunde, 
19 farmacie, 46 biologie en 31 geneeskunde, terwijl er ook nog 14 tandheelkunde-studentes 
waren, zodat dus de helft van de studentes een exacte richting studeerde.'- Ook uit het 
aantal promovendae in Utrecht blijkt de voorkeur voor biologie: tussen 1920 en 1936 is 
21% van de promovendi in de biologie van het vrouwelijke geslacht, in de rest van de wis-
en natuurkundefaculteit is dat maar 7,4%.'' De aanwezigheid van een vrouwelijke hoog
leraar, Johanna Westerdijk, was daar zeker debet aan.''t 

De geneeskunde heeft altijd een redelijk aantal meisjesstudenten getrokken. Hun 
beroepsvooruitzichten vs'aren niet slecht. Rond 1925 werkte zo'n 90% van de ruim 200 
vrouwelijke artsen in Nederland.'^ Pas na de oorlog nam het absolute aantal meisjesstu
denten toe, waarbij zij echter procentueel tot in de jaren zeventig op ongeveer 18% bleven 
steken. Daarna nam de instroom steeds meer toe, hetgeen volgens Hermann verklaard kan 
worden door de numerus fixus met gewogen loting: 

Voor de deelname van vrouwen is dit in het algemeen gunstig omdat zij gemiddeld hogere eindexa-

mencijfers hebben bij het e indexamen in de B-richting van het voorbereidend wetenschappelijk onder

wijs dan mannen . Dit is een gevolg van de scherpere (zelfjselectie..."" 

Vrouwelijke artsen bleken bij voorkeur een baan te krijgen in de als 'feminien' te betitelen 
specialismen als anestesiologie, interne geneeskunde, kindergeneeskunde en psychiatrie/ 
neurologie, terwijl de 'masculiene' bolwerken van de heelkunde, keel-neus-oorheelkunde, 
neurochirurgie, orthopedie, radiologie en urologie'' nauwelijks voor vrouwen toegankelijk 
waren, zoals ook blijkt uit de bijdrage van Mimi Mulder en EUa de Jong in dit themanum
mer. In de technische richtingen is de deelname van vrouwen steeds gering geweest, zoals 
Frida de Jong in dit themanummer beschrijft. 

12. ü'.V'S.V' Almanak 1925. 
13. |.G. van Cittert-Eymers, Alhwu Promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album Promotorum der 

Veeartsenijhiitdige Hoogeschool 191S-1925 (Leiden 1963). 
14. Mineke Bosch, 'Een vrouwenhegemonie in Baarn. Profes.sor dr. Johanna Westerdijk, directrice van het 

Laboratorium 'Willie Commelin Scholten', in: Tineke van Loosbroek c.a. eds., Geleerde vrouwen. Negende jaar-
hoek voor vrouwengeschiedenis (Nijmegen 1988) 170-190. 

15. D.C. Nuysink-Steinbuch, 'De vrouwelijke artsen in Nederland en Nederlandsch-lndië, Nederlandsch Tijd
schrift voor Geneeskunde/O IIB (1926) 2091-2096. 

16. Cornelia Hermann, Vrouwelijke artsen in Nederland. Een onderzoek naar opleiding en beroepswerkzaamheden 
van vrouwelijke artsen. Proefschrift KU Nijmegen (.\4eppel 1984) 20-21. 

17. Ibid., 84. 
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10 Ida H. Stamhuis en Annemarie de Knecht van-Eekelen 

Gender 

Lili Bleeker werd niet aangenomen bij meteorologie. Zou haar geslacht bij deze sollicitatie
procedure een rol hebben gespeeld? Mocht dat zo zijn geweest, dan nog is het niet waar
schijnlijk dat de hoogleraar Van Everdingen deze reden naar voren zal hebben gebracht. 
Een negatieve koppeling tussen wetenschappelijke kwaliteiten en vrouwelijk geslacht werd 
in de jaren dertig niet door iedereen als een geldig motief geaccepteerd, evenmin als dat in 
onze tijd het geval is. Maar dat betekent niet dat het vrouwzijn van Lili Bleeker geen rol 
kan hebben gespeeld. In Van Everdingens reactie kan dus gender aanwezig zijn geweest. 

Wat is gender? Het concept 'gender' is in de Engelstalige wereld ontstaan om een onder
scheid te kunnen maken tussen de sociale en politieke betekenissen van 'masculien en 
feminien' en de overeenkomstige biologisch bepaalde begrippen 'mannelijk en vrouwelijk'. 
Door het gebruik van de term 'gender' wordt de aandacht weggenomen van de seksuele ver
schillen tussen mannen en vrouwen en gericht op de vraag hoe verschillen tussen mannelijk 
en vrouwelijk in een maatschappelijke context zijn te verklaren en te rechtvaardigen."* In 
dit themanummer bieden alle bijdragen meer of minder expliciete voorbeelden van de 
invloed die gender op vrouwenlevens heeft. Vaak blijft gender onder de oppervlakte, maar 
het is er wel degelijk en oefent - soms bijna ongemerkt voor de betrokkenen - invloed uit 
op relaties en posities van vrouwen. De aanwezigheid van gender is niet altijd expliciet aan 
te tonen, maar het is dikwijls wel mogelijk om het plausibel te maken en daarmee moet 
dan maar genoegen worden genomen. 

Een frappant voorbeeld hoe gender veel later alsnog zichtbaar kan worden, is eveneens in 
dit themanummer te lezen. In 1923 ontstond in de Vereeniging voor Heelkunde discussie 
over de toelating van Rosalie Wijnberg als lid. Hoewel de vereniging al drie vrouwelijke 
leden telde, werd er tegen haar bezwaar gemaakt met als reden niet haar vrouwzijn, maar 
het feit dat zij een gynaecoloog was. Hier kwam gender dus niet aan de oppervlakte. Ruim 
vijftig jaren later, in 1977, in het gedenkboek van deze vereniging werd deze episode als volgt 
geformuleerd: 'Het verzoek om toelating als lid, ingediend door een gynaecoloog, een vrouw 
nog wel, [cursivering IHS] leidde tot heftige discussies'.'' Voor de chirurg I. Boerema, de 
schrijver van deze opmerking, was het blijkbaar zonneklaar dat er onder de oppervlakte 
meer aan de hand was gevs'eest en dat het geslacht van de kandidaat wel degelijk een rol 
had gespeeld. 

Aan de hand van dit laatste voorbeeld kan bovendien worden geïllustreerd dat gender 
vaak één factor is temidden van een reeks van oorzaken die een gebeurtenis bepalen. Het 
is bijna nooit het geval dat iemands geslacht als enige factor de uitkomst heeft bepaald; 
ook andere omstandigheden hebben hun invloed doen gelden. Mensen die de neiging heb
ben de invloed van gender te ontkennen, leggen dan ook meestal de nadruk op die andere, 
eveneens aanwezige factoren. Soms is men zich van de invloed van de factor gender niet eens 
bewust. De historische werkelijkheid is complex en deze complexiteit wordt versterkt in 
situaties waarin gen der een rol speelt. 

Er is een genre in de bètavrouwenstudies dat in dit themanummer alleen zijdelings aan 
de orde komt; dat is een behandeling van genderaspecten van de wetenschap zelf. Gender-
aspecten zijn het gemakkelijkst aan te wijzen in biologische en geneeskundige theorieën. 

18. Zie voor een bespreking van gender: Evelyn Fox Keiler, 'Gender and science: origins, history and politics, 
Osiris 10 (1995) 27-38. 

19. RJ. Kuijjer e.a. eds., Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 1902-1977 (Utrecht 1977) 138. 

178 



'Zy is toch wel zeer begaafd' u 

Het werk van Nelly Oudshoorn kan daar bijvoorbeeld onder worden gerekend.'" Zij 
beschrijft in haar boek Beyond the natural body hoe in de loop van de tijd een vrouwen
lichaam als hormonaal lichaam werd gedefinieerd in tegenstelling tot het mannenlichaam, 
terwijl in beide lichamen geslachtshormonen circuleren. Zij tracht ook te verklaren hoe 
dat is gekomen. Een ander voorbeeld is de bespreking door Londa Schiebinger van het 
fenomeen dat door de eeuwen heen de wetenschap en ook de verschillende bètaweten
schappen als vrouwen werden afgebeeld.-' Schiebinger tracht te achterhalen, wat het idee 
achter deze afbeeldingen was en waarom in de loop van de negentiende eeuw deze voor
stellingen zijn verdwenen. 

Zijdelings komen genderaspecten van wetenschap wel in dit nummer aan de orde. In 
het artikel over Caroline MacGillavry, in dat over vrouwen in de automatisering en in de 
bespreking van de intrede van vrouwen in de chirurgie komt de gendertypering van deze 
vakgebieden aan de orde als mogelijke verklarende factor voor de inate van aanwezigheid 
van vrouwen in deze vakgebieden. Dat er in dit nummer aan een dergelijke wijze van 
bètavrouwenstudies verder geen aandacht wordt besteed, was geen bewuste keuze, maar 
een gevolg van een samenloop van omstandigheden. Deze benadering achten wij zeker 
van belang. 

Historiografie 

De geschiedenis van vrouwen in de bètavakken is geen onontgonnen terrein meer, zoals Sally 
Kohlstedt in een uitstekend overzichtsartikel in 1995 heeft laten zien." Het verschijnen van 
Margaret Rossiters Women Scientists in America in 1982 vormt één van de internationaal 
befaamde 'Landmarks' op dit gebied.'-* In Nederland is sinds de jaren tachtig de aandacht 
voor dit onderzoeksgebied toegenomen: de publicatie van de bundel Een harst in het bolwerk. 
Vrouwen, natuurwetenschappen en techniek in 1986 kan als een eerste inventarisatie worden 
beschouwd. Twee artikelen in die bundel zijn expliciet historisch, enkele andere hebben 
een historische component.'•• Het jaarboek voor Vrouwengeschiedenis dat twee jaar later 
verscheen met als thema Geleerde vrouwen, bevat onder meer een vijftal hoofdstukken 
over vrouwen en gender in de bètawetenschappen.-'' Ten slotte mag hier het proefschrift 
van Mineke Bosch, Het geslacht van de wetenschap, waarin zij uitvoerig op genderprocessen 
ingaat, niet onvermeld blijven.-* 

20. Nelly Oudshoorn, Beyond the natural body. An archeology of sex hormones (Londen/New York 1994). Zie 
voor andere voorbeelden: Fox Keiler, 'Gender and science', 33-36. 

21. Londa Schiebinger, 'Feminine icons: The face of early modern science', Critieol Inquiry 2 (1988). Dit artikel is 
vertaald op biz. 86-114 opgenomen in: Van Loosbroek (n. 14), Geleerde vrouwen. 

22. Sally Gregory Kohlstedt, 'Women in the history of science: an ambigious place', Osiris 10 (1995) 39-58. 
23. Margaret W. Rossiter, Women Scientists in America: Struggles and Strategies to 1940 (Baltimore 1982). 
24. |oke 't Hart e.a. eds.. Een barst in het bolwerk. Vrouwen, natuurwetenschappen en techniek (Amsterdam 1986). 

Hierin zijn de volgende hoofdstukken historisch: Marta Kirejczyk, 'Bètavrouvven in de geschiedenis', 16-31 en 
Frida de Jong, 'Vrouwen die techniek studeren in het Delftse bolwerk', 32-41. 

25. Van Loosbroek (n. 14), Geleerde vrouwen; hierin het vertaalde artikel Londa Schiebinger, 'De vrouw als zinne
beeld. Het aanzicht der vroegmoderne wetenschap', 86-114; Lidy Schoon, 'Catharine van Tussenbroek (1852-1925). 
Een feministische medica', ii5-n9; Marta Kirejczyk, 'Marianne van Herwerden (1874-1934). De eerste vrouwelijke 
lector aan de Rijksuniversiteit Utrecht', 146-151; Bosch (n. 14), 'Een vrouwenhegemonie', 170-190; Frida de Jong, 
'Die aloude aloë toch... ' . A.E. Korvezee (1899-1978), de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Techni.sche 
Hogeschool Delft', 227-234. 

26. Bosch (n. 9), Hetgeslachi van de wetenschap. 
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De vraag dringt zich op of er vóór de jaren tachtig dan geen aandacht voor vrouwen in de 
geschiedenis van de bètawetenschappen was. Het antwoord luidt dat er wel degelijk histo
rische publicaties zijn, maar van een ander genre, met name dat van de biografie. Levens
beschrijvingen van vrouwen die een belangrijke bijdrage aan een bepaald wetenschapsge
bied geleverd hebben, zijn van oudsher geliefde literatuur geweest. Het belang van de 
bijdrage aan de wetenschap van de geportretteerde vrouw was bij voorbaat voor iedereen 
duidelijk: Marie Curie is daarvan één van de meest aansprekende voorbeelden." De vrou
wenlevens werden meestal besproken zoals dat in een wetenschappelijke biografie dikwijls 
gebruikelijk is: de bespreking van de wetenschappelijke prestaties en de carrière maken 
een belangrijk deel van zo'n biografische studie uit. Dergelijke historische bijdragen over 
vrouwen in de bètawetenschappen worden nog steeds geschreven en vormen door hun 
feitelijke overzichten een fundament waarop verder kan worden gebouwd. 

Uit onderzoek van de nieuwe discipline 'Vrouwenstudies' is echter duidelijk geworden 
dat deze biografische traditie niet heeft kunnen voorkomen dat bijdragen van vrouwen 
aan de wetenschappen systematisch onderbelicht zijn. In de oude traditie schijnen alleen 
vrouwen die veel meer dan mannen hebben gepresteerd, voor een biografie in aanmerking te 
zijn gekomen. In de moderne benadering wordt vol energie aan biografieën van anderen dan 
alleen de topvrouwen gewerkt en worden bestaande biografieën kritisch herschreven. Dit 
themanummer plukt de vruchten van deze ontwikkeling. De opgenomen biografieën van 
vrouwen in bètavakken laten zien dat de vragen die tegenwoordig in dit genre worden 
besproken, van karakter zijn veranderd. Naast de feitelijke beschrijving van de carrières en 
een beoordeling van de wetenschappelijke prestaties die de betreffende vrouwen hebben 
geleverd, is het niet meer alleen rozengeur en maneschijn. Welke hindernissen ze op hun 
weg hebben ontmoet, door wie ze zijn geholpen en door wie tegengewerkt, hoe ze zich als 
(bijna) enige vrouw in een mannenwereld hebben gehandhaafd, deze en andere vragen wor
den meer dan vroeger aan de orde gesteld. 

De invulling van het thema 

De artikelen kunnen in drie groepen worden verdeeld: in de eerste groep vallen de bijdragen 
van Mineke Bosch en Fia Dieteren over onderwijs in de exacte vakken; de tweede groep 
bevat stukken van Frida de Jong, Ellen van Oost, Ida Stamhuis en Marianne Offereins, en 
Mimi Mulder en Ella de Jong over respectievelijk de maatschappelijke positie van vrouwen 
met een opleiding in een technische, exacte of medische richting. In het laatste deel worden 
portretten geschetst van vrouwen die een carrière in een bètavak hebben gemaakt. Annette 
Bierman, Marianne Offereins, en Marjan Bruinvels en Annemarie de Knecht bespreken 
achtereenvolgens het leven van Alide Grutterink, Lili Bleeker en Caroline MacGillavry. 

Mineke Bosch verdedigt de prikkelende stelling dat de relatie tussen vrouwen en de 
natuurwetenschappen pas in de loop van de tijd is verslechterd en dat aanvankelijk en 
gedurende een lange periode de klassieke talen als de echte mannenvakken werden 
beschouwd. Ze bespreekt de vraag wanneer deze verslechtering heeft plaatsgevonden: tijdens 
de wetenschappelijke revolutie of pas in de loop van de negentiende eeuw, toen de natuur
wetenschappen zich professionaliseerden. De Amerikaanse meisjesscholen uit de vorige 
eeuw spelen in haar betoog een belangrijke rol en het is een onderwerp van discussie in 
hoeverre de situatie aldaar voor Nederland opgaat. 

27. Susan Quinn, Marie Curie. .4 life (New York 1995). 
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Het artikel van Fia Dieteren benadert de problematiek van vrouwen en de bètavakken op 
geheel andere wijze. Er is een deel van de briefwisseling bewaard gebleven tussen de con
servatieve hoogleraar in de chemie Gerrit Jan Mulder (1802-1880) en de socialistische en 
feministische Nellie van Kol, met als meisjesnaain Marie Porreij. We krijgen een kijkje in het 
lespakket dat Mulder adviseerde aan Marie Porreij, toentertijd een jonge gouvernante in 
Indië, om bij haar lessen aan meisjesleerlingen te gebruiken. Zo raadde hij Marie aan een 
klein schooUaboratorium in te richten en gaf aanwijzingen hoe ze zich eventueel met een
voudig zelf te fabriceren natuurkundige apparaten kon behelpen. Verder wordt de visie 
van Mulder op de vrouw, zoals hij die in zijn Levensschets beschrijft en die zeer conser
vatief was, getoetst aan zijn visie op Marie Porreij, zoals die uit de briefwisseling naar 
voren komt. Deze visies staan ogenschijnlijk haaks op elkaar. 

Ellen van Oost behandelt de gendertypering van het jonge vakgebied van de informati
ca. Leek het aanvankelijk dat vrouwen daarin een ruime plaats kregen, al spoedig eigenden 
mannen zich dit nieuwe domein toe. De auteur heeft de invoering van computers in de 
administratieve sector bestudeerd. De vormgeving en de invulling van de nieuwe automati
seringsfuncties die daar ontstonden, was zodanig dat er maar weinig vrouwen in werkzaam 
waren. De vraag wordt behandeld hoe de vrouwen die ondanks dat toch in de automatise
ring terecht zijn gekomen, hun situatie hebben beleefd, hoe hun loopbaan was en welke 
barrières ze op hun weg hebben ontmoet. 

Frida de Jong bespreekt wat vrouwen heeft gedreven om te kiezen voor wat nu de Tech
nische Universiteit Delft heet en in het bijzonder hoe zij in dit mannelijke bolwerk standhiel
den. Dit doet ze door twee carrières de revue te laten passeren, namelijk die van de eerste 
vrouwelijke hoogleraar Antonia Korvezee en die van de privaatdocent in de psychotechniek 
Betty Biegel. Verder bespreekt ze de rol die organisaties van vrouwelijke studenten hebben 
gespeeld. 

In het artikel van Miiiii Mulder en Ella de Jong wordt de binnenkomst van vrouwen in 
het mannelijke domein van de chirurgie behandeld. Twee ijkpunten in de ontwikkeling 
van de heelkunde als medisch specialisme zijn gekozen: de oprichting van de Vereniging 
voor Heelkunde in 1902 en de totstandkoming van de lijst van de Specialisten Registratie 
Commissie (SRC) in 1931. De eerste vier vrouwen die lid werden van de Vereniging voor 
Heelkunde en de eerste vier vrouwen die als chirurgen voorkomen op de lijst van de SRC 
worden kort besproken. De nauwe band tussen heelkunde en gynaecologie en de stimule
rende rol van de hoogleraar Hector Treub in de eerste decennia van deze eeuw zijn daarbij 
opvallende factoren. 

Het artikel van Ida Stamhuis en Marianne Offereins bespreekt hoe het was om als 
vrouw bij de hoogleraar in de natuurkunde Leonard Ornstein te werken en hoe vrouw
vriendelijk hij was. Er wordt ons een kijkje in de dagelijkse gang van zaken op zijn laborato
rium gegund. Verder behandelt het artikel de rol die Ornstein heeft gespeeld bij de carrières 
van twee van zijn vrouwelijke promovendi, Caroline Bleeker en Geertruida Eymers. Het 
blijkt dat hij zich heeft ingespannen om deze vrouwen een baan te bezorgen die bij hun 
capaciteiten en karakter aansloot, maar dat hij hierin maar zeer beperkt succesvol was; ze 
moesten uiteindelijk onafhankelijk van hem een voor hen bevredigende positie vinden. 

Uit de grafieken die Annette Bierman heeft gemaakt, blijkt dat het aantal afgestudeerde 
vrouwelijke apothekers klein bleef, maar toch niet meer verwaarloosbaar was: vanaf onge
veer 1905 iets onder de 10%. Verder blijkt dat het merendeel van deze afgestudeerde vrou
wen ook het beroep van apotheker is gaan uitoefenen. In 1890 dienden zich tegelijkertijd 
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de tweede en derde vrouwelijke kandidaat voor het apothekersexamen aan, één van hen 
was Alide Grutterink (1869-1927). Het lukte haar, omdat ze ongetrouwd was en genoegen 
nam met een laag salaris, om in 1892 een baan als apotheker aan het Coolsingelziekenhuis te 
Rotterdam te bemachtigen. Dat de vaste benoeming tot 1918 op zich liet wachten, betekende 
niet dat ze niet een gerespecteerd lid van de staf was. Daarnaast werd ze in 1902 gerechtelijk 
deskundige van de Rotterdamse rechtbank. Ze specialiseerde zich in de microchemie, 
waarop ze in 1910 in Bern magna cum laude promoveerde. In 1923 legde zij op haar eigen 
verzoek haar werkzaamheden neer. 

Het tweede biografische artikel, geschreven door Marianne Offereins, is gewijd aan de 
natuurkundige Caroline Bleeker (1897-1985), die reeds eerder in het stuk van Ida Stamhuis 
en Marianne Offereins voor het voetlicht kwam. Na haar studie en promotie cum laude in 
Utrecht richtte ze in 1930 een 'Physisch Adviesbureau' op, welk een jaar later werd uit
gebreid met een instrumentenfabriek. Door contacten met de Nobelprijswinnaar Frits 
Zernike werd begonnen met de productie van hoogwaardige microscopen en later fase
contrast-microscopen. Op het hoogtepunt, in 1955, had het bedrijf zo'n 150 werknemers in 
dienst. Daarna kwam echter het verval, wat resulteerde in een gedesillusioneerd vertrek 
van Caroline Bleeker in 1963. 

De laatste biografie, geschreven door Marjan Bruinvels en Annemarie de Knecht-van 
Eekelen, is gewijd aan Caroline MacGillavry (1904-1993), de eerste vrouw die werd toege
laten tot de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Caroline 
MacGillavry studeerde chemie en promoveerde in 1937 cum laude op een onderwerp uit 
de kristallografie. Het was voor haar niet moeilijk een baan te vinden; al spoedig werd ze 
gevraagd op het Amsterdamse laboratorium voor kristallografie. In 1939 kreeg zij de lei
ding over het lab. In 1950 werd ze zowel hoogleraar, zij het vooralsnog 'buitengewoon', als 
lid van de KNAW. Het artikel behandelt verschillende aspecten; de bijdragen van Caroline 
MacGillavry aan de kristallografie; verder de vraag of, en zo ja waarom, het vak kristallo
grafie aantrekkelijk was voor vrouwen. Verder zijn wij toeschouwer bij één van de vele 
gevechten om prioriteit in de wetenschap, MacGillavry speelde hierbij volgens de auteurs 
een karakteristieke rol. 

Van de GeWiNa-vakken - de geneeskunde, wiskunde, natuurwetenschappen, farmacie en 
techniek - ontbreekt de biologie. De reden voor deze afwezigheid is een positieve: op dit ge
bied is in de afgelopen jaren reeds vrij veel gepubliceerd. Aan de biologen Johanna Wester
dijk-* en Tine Tammes-'', respectievelijk de eerste en de tweede vrouwelijke hoogleraar in 
Nederland, is aandacht besteed, evenals aan de eerste vrouwelijke lector te Utrecht Marianne 

28. Bosch (n. 14), 'Een vrouwenhegemonie'; Bosch (n. 9), Hei geslacht van de wetenschap, 391-428; L.C.R Kerling 
e.a., 'Johanna Westerdijk: Pioneer Leader in Plant Pathology', .Annual Review of Phytopathology 24 (1986) 33-41. 

29. Inge E. de Wilde, 'lantina Tanimes (1871-1947), Nederlands Eerste Hoogleraar in de Erfelijkheidsleer', in: 
G.A. van Gemert c.a., 'Om niet aan Onwetendheid en Barbarij te Bezwijken'. Groningse Geleerden 1614-1989 (Hil
versum 1989) 187-206; Ida H. Stamhuis, 'Statistiek en waarschijnlijkheidsrekening in het werk van Tine Tammes 
(1871-1947)', Gewina 15 (1992) 195-207; Ida H. Stamhuis, 'A female contribution to early genetics: Tine Tammes 
and Mendel's laws for continuous characters', journal of the History of Biology 28 (1995) 495-531. 
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van Herwerden.^" Aan een genderbenadering van de biologie als wetenschap wordt door 
Christien Brouwer gewerkt.^' 

In 1998 is het honderd jaar geleden dat 'een van de grootste evenementen uit de geschiedenis 
van de emancipatiebeweging van de vorige eeuw' plaatsvond: de Nationale Tentoonstelling 
van Vrouwenarbeid in Den Haag.'- Aan deze gebeurtenis zullen in 1998 diverse manifestaties 
worden gewijd. Het verschijnen van deze bundel zien wij als een opstap naar dit gedenk-
jaar. Dat het mogelijk is een serie artikelen over vrouwen en gender te doen verschijnen als 
themanummer van Gewina, laat zien dat dit thema inmiddels een onderdeel van de 
wetenschapsgeschiedenis in Nederland is geworden. In Amerika is de geschiedenis van 
vrouwen in de natuurwetenschappen al eerder erkend, zoals onder meer blijkt uit de in
stelling van de 'History of Women in Science Prize' door de History of Science Society. 
Deze prijs is in 1987 voor het eerst uitgereikt. Gender en onderwijs in natuurwetenschappen 
en techniek staat wereldwijd op de politieke agenda en wordt als volgt verwoord: 

Assumptions, structures, systems or practices which discourage or prevent girls from studying science 
and technology are not only unjust, they frustrate the immense and arguably distinctive, contribution 
that women can make to many fields that are fundamental to sustainable development at local, national 
and international level.'-' 

Bestudering van de geschiedenis van vrouwen en bètawetenschappen kan het inzicht ver
groten in de processen die plaatsvinden bij het verkavelen van de wetenschap tussen mannen 
en vrouwen. Dit themanummer wil daaraan een bijdrage leveren. 

30. Kirejczyk (n. 25), 'Marianne van Herwerden', 146-151; G..^. Lindeboom, Dutch Medical Biography. A Bio
graphical Dictionary of Dutch Physicians and Surgeons 1475-1973 (Amsterdam 1984) 853. Een vergelijking van de 
carrières van Johanna Westerdijk en Marianne van Herwerden in: Marta Kirejczyk, 'Vrouwen kozen Exact; 
Studie en Beroepsuitoefening rond de Eeuwwisseling', Gewina 16 (1993) 234-247. 

31. Zie: Christien Brouwer, 'Hoe de meeldraad tot penis der planten werd. Een vergelijking tussen drie zeven-
tiende-eeuwse beschouwingen over de totstandbrenging van zaad in planten', Tijdschrift voor Vrouwenstudies 14/2 
(1993) 133-149; zie ook haar bijdrage 'De sekse van stamper en meeldraad in historisch perspectief in: 'Vrouwen 
kozen exact 2, onderwijssymposium Amsterdam (20 januari 1996)'. 
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183 


