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STANDHOUDEN IN DELFT 

FRIDA DE JONG* 

Met een zekere regelmaat wordt de sectie geschiedenis van de techniek aan de TU Delft ge
confronteerd met vragen over vrouwen aan deze instelling. Telkens opnieuw is daar de vraag; 

Wie was de eerste vrouwelijke hoogleraar? 
Zo'n vraag komt van studentes die een historisch werkstuk willen maken, maar ook van 
emancipatiemedewerksters of van een gemeentelijk bureau belast met het creëren van 
nieuwe straatnamen. Het antwoord op deze vraag is mogelijk al enigszins bekend nu de 
TU sinds 1989 jaarlijks de Antonia Korvezeeprijs voor emancipatie uitreikt.' Vaak is men met 
nummer één al meer dan tevreden en vraagt men niet verder. Het lijkt dan of nummer twee, 
die overigens pas 25 jaar later arriveerde, er niet meer toe doet. 

De volgende vraag luidt: 
Wie was de eerste studente? 

De eerste vier inschrijvingen aan wat toen nog de Polytechnische School (PS) heette, dateren 
van 1900. Op de alfabetische naamlijst komen we als eerste mejuffrouw M.E. Bes tegen, 
wat nog geen reden is om juist haar aan te merken als de eerste studente. Met de afronding 
van haar studie in 1904 werd zij wel de eerste vrouwelijke afgestudeerde. De eerste vrouw 
die promoveerde, was de scheikundig-technologe J.E. van Amstel in 1912. Voor het als toe
hoorder volgen van enkele lessen stonden vrouwen al veel eerder ingeschreven aan de PS. 
Vaak waren dat lessen bij de afdeling bouwkunde in architectuur, kunstgeschiedenis of 
handtekenen. 

Een derde vraag: 
Hoe hoog is het percentage vrouwen? 

Met de sinds 1975 geuite, politieke wens om meer vrouwen te winnen voor de exacte vakken, 
kwam de vraag naar de aantallen vrouwelijke studentes, het liefst uitgedrukt in percentages 
en over een aantal jaren. Onwillekeurig ging men er dan vanuit dat het percentage in de 
loop der tijd zou zijn toegenomen. Dat het percentage vrouwelijke studenten in 1975 (4%) 
gelijk was aan het percentage in 1920 kw?m voor velen als een verrassing.- Zoiets valt moei
lijk te begrijpen voor wie een optimistische kijk heeft op vrouwenemancipatie. Juist een 
analyse van procentuele groei én terugval maakt duidelijk welke factoren van gewicht 
waren en zijn bij het standhouden van vrouwen in deze technische omgeving. 

' drs. F. de Jong, Technische Universiteit Delft, sectie Geschiedenis, De Vries van Heystplantsoen 2, 2628 RZ 
Delft; e-mail: F.deJong@wtm.tudelft.nl. 
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Vrouwelijke studenten aan de Technische Hogeschool Delft 1900-1980 

Ten slotte: 
Hoe organiseerden deze vrouwen zich? 

Eén van de vragen naar hoe vrouwen standhielden betreft hoe zij zich organiseerden. In 1904 
werd de Delftse Vrouwelijke Studenten Vereniging (DVSV) opgericht, geheel overeenkom
stig het patroon in andere universiteitssteden. In 1975 fuseerde de DVSV met het Delftse 
Studenten Corps (DSC), een ontwikkeling die zich ook elders voordeed.̂  Opmerkelijk is dat 
in 1986 opnieuw een groep vrouwelijke studenten zich organiseerde onder de naam 'Ires'. 

Historische benadering en opzet 

Tijdens de tweede emancipatiegolf van de jaren zeventig en tachtig is er heel wat onder
zoek gedaan: naar de positie van vrouwen in organisaties waar mannen domineren;"* naar 

3. Marina van Damme-van Weele en lacobien Ressing-Wolfert, Vrouwen in techniek; 90 jaar Delftse vrouwelijke 
ingenieurs (Delft 1994). 

4. R. Moss Kanter, Men and women in the corporation (New York 1977). 
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DVSV voor het pand Oude Delft 20 in 1969. Op één uitzondering na droegen allen nog een rok. (DVSV archief) 

aard en ontwikkeling van typische vrouwenberoepen;'' en naar sekseverschillen in com
municatie en uitdrukking.^ In de meeste gevallen ging het om contemporain onderzoek 
aan de hand van enquêtes en interviews met een geringe tijdhorizon. 

Juist de geschiedenis van vrouwen in bepaalde posities kan dan aanvullende inzichten 
opleveren, omdat ontwikkelingen over een langere tijd worden bestudeerd, waarbij men 
wel voortdurend moet oppassen voor het introduceren van anachronismen. Het is boven
dien zaak om de vraagstelling scherp af te bakenen, opdat de resultaten niet willekeurig 
breed worden uitgebuit. Heel bekend is bijvoorbeeld dat madame Curie op tournee in de 
Verenigde Staten werd geëtaleerd als het bewijs dat de emancipatie van de vrouw op 
wetenschappelijk gebied was voltooid; dit tot groot verdriet en ongenoegen van de vele 
'gewone' wetenschapsters in de VS. Biografieën van grote vrouwen zijn boeiend en leerzaam. 
Het is aan de schrijver om zo'n biografie te plaatsen in de tijd en aan de lezer om vanuit 
zo'n biografie niet onverantwoord te generaliseren. 

In dit artikel wil ik laten zien wat vrouwen in het verleden - tot circa 1970 - dreef om te 
kiezen voor een studie of voor een werkkring aan de Technische Hogeschool Delft. En 
meer in het bijzonder hoe zij dit volhielden. Ik doe dit aan de hand van twee voorbeeld
vrouwen: Antonia Korvezee en Betty Biegel. Antonia Korvezee studeerde in Delft en werd 

5. M. Ott, Assepoesters en kroonprinsen (Amsterdam 1985); Ellen van Oost, Nieuwe functies, nieuwe verschillen; 
genderprocessen in de constructie van de nieuwe autoniatiseringsfuiicties 195^-^970 (Delft 1994). 

6. Deborah Tannen, That's not VV/in( ( Meant; how conversation style makes or breaks your relation with others 
(New York 1986). 
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daar in 1954 de eerste vrouw die tot hoogleraar werd benoemd. Betty Biegel kwam van 
buiten de TH. Zij wist in 1935 als privaatdocente het Delftse bolwerk binnen te dringen 
met een voor ingenieurs vreemd en nieuw vakgebied. Voorafgaand aan deze case-studies, 
die helaas door gebrek aan meer persoonlijke bronnen niet echt diepgaand kunnen zijn, 
wordt nagegaan wat er in meer algemene zin te zeggen valt over de vrouwen binnen de 
Delftse instelling, tot 1957 de enige Technische Hogeschool in Nederland. Het gaat daarbij 
over: motivatie, vooropleiding en beroepsperspectief 

Na de bespreking van de personen Antonia Korvezee en Betty Biegel wordt aandacht 
besteed aan de vrouwen die minder in de schijnwerpers kwamen, maar die desalniettemin 
generaties lang standhielden, niet zelden met directe of indirecte steun van elkaar. 

Motivatie 

Tijdens de tweede feministische golf intensiveerde zich het onderzoek naar motieven en 
achtergronden van meisjes die kozen voor techniek. Zo werd de beroepspraktijk van afge
studeerde vrouwen onder de loep genomen, al gebeurde dit voor ingenieurs buiten Delft 
op een meer systematische wijze dan voor Delft zelf' Uit historisch onderzoek naar afge
studeerde bouwkundigen kwam naar voren dat meisje die - vóór 1970 - kozen voor de 
ingenieursopleiding meer dan jongens op de hoogte waren van het ingenieursberoep.* 
Vaak hadden deze meisjes oudere broers die in Delft studeerden of een vader met een 
technische opleiding. Bij de vooroorlogse generatie vrouwen - toen de ingenieurspopula
tie nog niet zo groot was en vaak beperkt tot specifieke werkterreinen als waterstaat en 
energievoorziening — ontleenden studentes inspiratie aan 'avontuurlijke' vrouwen uit hun 
omgeving met een zelfstandig en veelal dienstbaar beroep. Missiezusters, maatschappelijk 
werksters, pioniersters op medisch gebied. 

Uit recent onderzoek is gebleken dat mannelijke studenten vaker melden veel geld te wil
len verdienen, terwijl vrouwelijke studenten de voorkeur geven aan een 'leuke' baan, sociale 
contacten en maatschappelijk nuttige activiteiten."^ In die zin lijkt er weinig veranderd. Schei
kunde was onder meisjes populair in het kielzog van madame Curie. Professor Korvezee ging 
bij haar weinige lezingen over radioactiviteit bij voorkeur in op de medische toepassing. 
Kenmerkend is ook het voorbeeld van een studente die - geïnspireerd door het Rapport van 
Rome over de grenzen aan de groei van 1972 - wiskunde ging studeren om zo wat te kunnen 
doen aan de problematiek van de derde wereld. Ondertussen blijft het een moeilijk kwestie 
welke waarde te hechten aan de antwoorden op dit soort enquête-vragen, gezien de onver
mijdelijke doorwerking van wat 'maatschappelijk wenselijk' is. Met andere woorden het blijft 
onmogelijk om te achterhalen 'wat betrokkenen ec/if wilden'. Misschien is haar antwoord ook 
weer een protest, een zich afzetten tegen een vorige generatie of tegen 'wat van haar verwacht 
wordt'.'" Bij het nu bevragen van mensen waarom ze vijftig jaar geleden een bepaalde studie 
gingen volgen, speelt een dergelijke vertekening zeker een rol. 

7. M. Bos-Broers e.a.. De W'ageningse vrouwelijke ingenieur in functie (Wageningen 1985); J.E. de Bruin-Schee
pens, Het loopbaanverloop van jonge Nederlandse vrouwelijke ingenieurs (Eindhoven 1994). 

8. N. Gilissen, Vrouwen in een mannenbolwerk; een vergelijkend onderzoek naar de ervaring van vrouwelijke stu
denten in de jaren vijftig en zeventig aan de TH-Delft (Amsterdam 1984) doctoraal scriptie sociologie; E. van Kessel, 
Vrouwen in de (stede)bot<w, wat doen jullie nou? over werk en werkervaring van vrouwelijke bouwkundige ingenieurs 
(Amsterdam 1982). 

9. l^e Bruin-Scheepens (n. 7), Loopbaanverloop. 
10. D. Merens e.a., Aletta en later (Arnhem 1968). 
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Vooropleiding 

Tot aan de mammoetwet van 1968 was de Hogere Burgerschool (HBS) de vooropleiding 
bij uitstek voor de toenmalige Technische Hogescholen." De HBS met vijfjarige cursus 
werd in 1863 door Thorbecke in het leven geroepen, waarna het Rijk als eerste zorgde voor 
een netwerk van HBS-en. In 1870 werd voor het eerst een meisje toegelaten tot de HBS, na 
toestemming van de minister. Deze toestemming bleef nodig tot 1906.'- Vooral in de 
periode 1910-1920 werden er op grote schaal gemeentelijke en bijzondere HBS-en opge
richt. Dankzij tram en fiets kwam de HBS binnen het bereik van een groot deel van de 
bevolking. Pas toen er een substantieel aantal meisjes op deze HBS verscheen en zij boven
dien durfden te kiezen voor het B-pakket, kon een zekere toestroom naar Delft tot stand 
komen." 

'Ik was nu eenmaal goed in wis- en natuurkunde', was één van de meest gehoorde redenen 
waarom vrouwen kozen voor Delft. Rapportcijfers werden en worden nog steeds gebruikt 
als stevige indicatoren. Het vakkenpakket voor de HBS-B lag vast. Het probleem van een 
verkeerd gekozen vakkenpakket of studie-profiel deed zich na de keuze tussen A of B dan 
ook niet meer voor. 

In de periode na de Tweede "Wereldoorlog werd de Middelbare Meisjes School (MMS) 
populair, maar deze sekse-specifieke opleiding gaf geen toelating tot de Technische Hoge
school. In pedagogische kring werd toen - en dat niet voor de eerste keer - gepleit voor 
een speciaal leertraject voor vrouwen, afgerond met een korte, niet abstracte beroepsop
leiding voor beroepen die aansloten bij de vrouwelijke aard.'*» Het zal duidelijk zijn dat 
zo'n klimaat en zo'n onderwijsorganisatie een rem hebben gezet op de participatie van 
vrouwen in het technisch hoger onderwijs. Een feit is dat het aantal vrouwen aan de TH in 
de jaren vijftig schrikbarend laag lag, het percentage was minder dan één procent. 

Beroepsperspectief 

Voor de vrouwen die zich aan het einde van de negentiende eeuw lieten inschrijven voor 
het volgen van enkele lessen, speelde de arbeidsmarkt geen rol. Deze vrouwen, niet zelden 
dochters van in Delft of omgeving woonachtige hoogleraren, volgden de lessen als tijdver
drijf en voor het zich verwerven van enige culturele achtergrond. Beroepsopleiding was 
niet het doel. Het contact met de heren-studenten was met het oog op de huwelijksmarkt 
waarschijnlijk mooi meegenomen. 

Dergelijke overwegingen speelden echter niet bij de fulltime-opleiding. Het inschrijf
geld van ƒ 200 was niet gering en de studielast gold als zwaar, waarbij de vrouwen niet 
konden rekenen op al te veel steun van de heren-studenten. Vrouwen die zich inschreven 
voor de gehele cursus, studeerden - net als hun studiegenotes elders - voor een beroep en 
werden ook als concurrentes gezien. Lang niet alle ingenieursberoepen waren in het begin 
van deze eeuw echter een reële optie voor vrouwen. Op zee, binnen de krijgsmacht, bij de 

11. H. Baudet, De lange weg naar Delft; de Delftse ingenieursschool en haar voorgeschiedenis (Den Haag 1992). 
12. Marta Kirejczyk, 'Vrouwen kozen exact; studie en beroepsuitoefening rond de eeuwwisseling', Gewina 16 

(1993) 134-247-
13. Kees Mandemakers, HBS en gymnasium; ontwikkeling, structuur, sociale achtergrond en schoolprestaties, 

Nederland ca jSoo-ipfiS (Amsterdam 1996). 
14. C.W. l^osch, Het geslacht van de wetenschap. Vrouwen en hoger onderwijs in Nederland, iSy8-i*^4S (Amster

dam 1994). 
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industrie, in de koloniën, bij de spoorwegen en bij waterstaat had men als vrouw geen 
schijn van kans. Dat waren mannenwerelden en het werk heette ongeschikt voor vrouwen. 
Vandaar dat de deelname van vrouwen aan het Delftse onderwijs zich beperkte tot bepaalde 
studierichtingen: scheikunde, bouwkunde, natuurkunde en gedurende korte tijd ook elek
trotechniek; maar geen werktuigbouwkunde of scheepsbouwkunde. Of een vrouw ergens 
een kans maakte, werd in de praktijk vaak bepaald door de afstudeerhoogleraar, zodat we 
concentraties van vrouwen aantreffen rond bepaalde hoogleraren. 

Hierop aansluitend lagen de beroepsmogelijkheden voor vrouwelijke ingenieurs voor
namelijk in bepaalde sectoren van de chemie, zoals voedselbereiding, textielverzorging en 
biotechnologie. Ook kleine bedrijven, overheden, nutsbedrijven en dienstverlenende secto
ren, zoals het onderwijs, boden wel kansen. En zelfs in de bovengenoemde mannenbol-
werken was er soms sprake van enigszins beschutte (uit)hoekjes waar vrouwenwerk werd 
getolereerd. Het laboratorium, de bibliotheek en het octrooibureau waren niches die wel 
geschikt werden geacht voor vrouwen. 

Dat een vrouw doordrong in een voor vrouwen ongebruikelijke sector was meestal te 
danken aan wat we nu aanduiden als een mentor. In het geval van vrouwelijke ingenieurs 
was het vaak de hoogleraar die ervoor instond dat de betrokken vrouw echt kwaliteit had, 
ijverig was of extra-consciëntieus, met ander woorden een goede prijs-kwaliteit-verhou-
ding bood. Vrouwen begonnen met een lager salaris, kwamen minder snel met looneisen, 
hadden als ongehuwde vrouw minder gezinsverantwoordelijkheden en bleven niet zelden 
het bedrijf jarenlang trouw; dit laatste deels door gebrek aan alternatieve ontplooiingsmo
gelijkheden. 

De situatie dat vrouwen geduld werden in bepaalde sectoren, pakte bij een krimpende 
arbeidsmarkt helaas nadelig voor ze uit. Waar mannen werkloos waren, kwam al snel het 
verwijt naar voren dat vrouwen de plaats innamen van een kostwinner. Toen in 1921 een 
economische crisis uitbrak en de overheid begon te bezuinigen, sprak men aan de TH van 
een dreigende overbevolking van studenten. Ouders werd afgeraden om hun kinderen 
naar Delft te sturen met het oog op een stagnerende arbeidsmarkt. Het resultaat was dat 
men zich deze raadgeving veel serieuzer ter harte nam waar het meisjes betrof dan in het 
geval van jongens. In 1923 ging de rijksoverheid er toe over om vrouwen te ontslaan in 
geval van een huwelijk, 

Toen in de jaren dertig de werkgelegenheid van gegradueerden opnieuw onzeker was, 
opperde men openlijk de vraag of de investering die men deed in het opleiden van vrou
wen, mogelijk niet te ver ging."' Vrouwen werd het studeren niet verboden, maar ze moes
ten zich wel driedubbel bezinnen of een ingenieursberoep nu wel het enige was dat ze 
ambieerden en of het maatschappelijk wel verantwoord was wat ze deden. Ook in de jaren 
vijftig, toen de wederopbouw schreeuwde om ingenieurstalent, werd van vrouwen niet 
verwacht dat zij hun talenten op dit gebied aanboden. Het speurwerk van sociologen naar 
'verborgen talent' richtte zich op de milieus die voorheen hun zonen nog niet naar het 
voorbereidend onderwijs stuurden, maar zweeg in alle talen over de dochters.'^ 

15. De toekomst der academisch gegradueerden (Groningen/Batavia 1936). 
16. F. van Heek, Het verborgen talent (Meppe\ 1968). 
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Antonia Korvezee (1899-1^78) 

Antonia Korvezee werd in 1954 de eerste vrouwelijk hoogleraar aan de TH. Zij werd geboren 
in Friesland, maar verhuisde later naar Den Haag, waar zij evenals haar iets oudere zus 
Elisabeth de 'HBS voor jongens' doorliep. Vader Korvezee was een vrijzinnig predikant in 
Friesland, die uiteindelijk besloot het ambt neer te leggen. Moeder, een stuk jonger dan haar 
echtgenoot, had in Groningen de HBS doorlopen. Beide dochters werden om onbekende 
redenen lange tijd opgevoed door de grootouders van moederszijde, een artsengezin. Na het 
overlijden van de vader vestigde de weduwe Korvezee zich met haar beide dochters in Den 
Haag. Elisabeth koos voor de studie geschiedenis in het nabijgelegen Leiden en bracht het tot 
rijksarchivaris. Antonia besloot in 1917 vanwege haar aanleg voor wiskunde tot een studie in 
Delft. Van haar studietijd is weinig meer bekend dan dat Toos, zoals zij genoemd werd, zich 
aansloot bij de Delftse Vrouwelijke Studenten Vereniging (DVSV), zonder daar overigens 
bestuurlijk actief te zijn. Na haar cum laude afstuderen in 1922 was zij twee jaar assistente bij 
analytische scheikunde om daarna over te gaan naar het laboratorium voor anorganische 
scheikunde van professor Scheffer bij wie ze in 1930 met lof promoveerde op een onderwerp 
over koperchloride als katalysator. Binnen het laboratorium van Scheffer kwam het behoor
lijk grote aantal van 26 dissertaties tot stand, waarvan er vijf van de hand van vrouwen, een 
hoog percentage. 

Toos Korvezee begon eind jaren twintig te publiceren in het Recueil des travaux chirniques 
des Pays-Bas, eerst samen met Scheffer en daarna met een vrouwelijke collega die een jaar 
na haar promoveerde. Zij bleef het blad jarenlang trouw. Haar artikelen, geschreven in 
korte, zakelijke stijl, spitsten zich vaak toe op nauwgezet meet- en rekenwerk. Begin jaren 
dertig werkte ze met een toelage van het Delfts Hogeschoolfonds enige jaren te Parijs bij 
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Toos Korvezee met haar collegae hoogleraren van de afdeling Scheikundige Technologie in de jaren vijftig. 
Opmerkelijk is de onopvallendheid van haar kleding en haar plaats, bescheiden in het hoekje, (faculteit STM) 

madame Curie in het toen nieuwe specialisme: radioactiviteit. Terug in Delft werd ze in 
1935 privaatdocente in dit vakgebied. Zoiets stelde in status niet veel voor, maar betekende 
in de praktijk wel vaak een opstap naar een nieuw te creëren leerstoel. 

Door de oorlog en de verstoring van het onderwijs die daarvan het gevolg was, liep het 
voor Toos Korvezee echter anders. Zij ontvluchtte het Delftse milieu en deed onderzoek bij 
een bedrijf in Venlo. Na de oorlog woei er in Delft een andere wind: de laboratoriumsfeer 
had plaats gemaakt voor de ingenieursaanpak van de wederopbouw en het industrialisatie-
streven volgens Amerikaans model. Procesindustrie, petrochemische industrie en kern
energie waren de nieuwe speerpunten. Op het laatste terrein was Toos Korvezee deskundige, 
zodat zij in 1948 werd benoemd tot lector. Bij de opvolging in 1953 van haar leermeester 
Scheffer werd ze echter gepasseerd en bij de voorbereidingen om te komen tot een prestigieus 
instituut voor kernenergie-onderzoek werd ze niet betrokken. Haar taken verschoven in de 
richting van onderwijs. Ze begeleidde vijf promovendi, maar vestigde geen eigen school. In 
1954 werd zij alsnog benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de theoretische scheikunde. 
Vanaf 1959 voelde zij zich ziek, en klaagde ze over 'een alles overheersende vermoeidheid'. 
Haar ziekzijn noopte haar om ontslag te vragen. Haar afscheid gebeurde met stille trom. 
Ze overleed te 's-Gravenhage in 1978. 

Opvolgsters heeft Toos Korvezee niet gekend. In de jaren twintig had ze in Delft en in Parijs 
vrouwelijke collegae met wie ze ook later veel contact onderhield. Deze vrouwen vonden 
posities als directrice van een HBS voor meisjes of werden onderzoekster voor industriële 
laboratoria. Na de oorlog was er aan de TH alleen bij de afdeling Technische Natuurkunde 
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Toos Korvezee met vriendinnen van de I5VSV bij het lustrum in 1954. (DVSV-archief) 

en bij de vakgroep Vezeltechniek nog een vrouwelijke collega werkzaam. Ondanks de grote 
uitbreiding van het aantal leerstoelen aan de TH in de jaren vijftig en zestig, duurde het 25 
jaar alvorens weer een vrouw tot hoogleraar werd benoemd. Dit was de Duitse historica 
dr. F Bollerey, die in 1980 hoogleraar in de architectuur- en stedebouwgeschiedenis werd 
bij de afdeling Bouwkunde. In 1982 volgde de afdeling Industrieel Ontwerpen met de uit 
België afkomstige psychologe dr. G.J.F. Smets, die als leeropdracht 'industrieel ontwerpen 
in het bijzonder vormtheorie' kreeg. De eerste hoogleraarsbenoeming van een vrouw uit 
eigen TU-gelederen vond plaats in 1987: dr.ir. G.M. van Rosmalen werd hoogleraar schone 
technologie en industriële kristalgroei. Na het vertrek van professor Smets in 1996 zijn er 
nu in totaal zes vrouwelijke hoogleraren tegenover circa 250 mannelijke collegae. 

Rebekka Aleida Biegel (1886-1943) 

Rebekka Aleida Biegel werd in 1935 privaatdocente in de psychotechniek aan de Tech
nische Hogeschool. Haar opmerkelijke achtergrond en de uitzonderlijk positie van het 
vakgebied maakten mevrouw Biegel tot een buitengewone verschijning in Delft. In veel 
opzichten was zij een buitenbeentje en de korte duur van haar aanstelling maakte dat zij 
in Delft weinig bekendheid kreeg. Dankzij recent onderzoek door A.C. Rümke is met 
grote moeite iets bekend geworden over haar leven, en dan vooral over de manier waarop 
zij wetenschappelijk met haar vak aan de weg timmerde.'' 

17. A.C. Rümke, Rebekka Aleida Biegel (1888-194}) (PTT-museum 1996). 
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Reactie test. Prins Bernhard met Betty Biegel, 1937 
(PTT-museum) 

Rebekka Biegel werd geboren in Groningen in een intellectueel en welvarend, liberaal-
joods milieu. Betty, zoals ze genoemd werd, volgde er het gymnasium en deed in 1904 vanuit 
de vijfde klas met succes staatsexamen gymnasium-p. In september 1905 schreef zij zich in 
bij de filosofische faculteit in Leiden voor de studie sterrenkunde en werd ze lid van de 
Vereniging voor Vrouwelijke Studenten in Leiden (V\'SL). In 1911 was zij praeses van de 
\'A'SL waarvan toen ook haar drie jaar jongere zuster Annie lid was. Tijdens haar studie 
verbleef Betty enkele malen om gezondheidsredenen in Zwitserland. In 1914 liet zij zich 
inschrijven aan de Universiteit van Zurich waar zij in 1921 promoveerde op een dissertatie 
over de astronomie bij de oude Egyptenaren, waarvoor ze een indrukwekkende hoeveelheid 
berekeningen deed, maar die verder wetenschappelijk geen aandacht kreeg. Ook Annie 
kwam naar Zurich om er te promoveren en wel in de biologie. 

Na haar promotie werkte Betty Biegel enige tijd op het Astronomisch Instituut van Tubin
gen, daarna kreeg ze op verzoek een aanstelling van één jaar a ƒ 1000 bij dr. Pannekoek van 
het Sterrenkundig Instituut van de Gemeente Amsterdam. Annie Biegel had in die periode 
een tijdelijke aanstelling bij het Zoölogisch Laboratorium tegen een jaarsalaris van ƒ 2000. 
Omdat haar aanstelling niet werd verlengd en ze nergens een baan kon vinden, wijdde 
Betty zich aan vrijwilligerswerk bij een Montessorischool. 

Toen dit werk haar niet bevredigde, stortte zij zich op een nieuwe studierichting, de 
psychologie en meer in het bijzonder de psychotechniek, een keuze die mede bepaald 
werd door het perspectief op een baan. Hiertoe schreef Betty Biegel zich in 1927 in bij pro
fessor F.M.J.A. Roels (1885-1962), hoogleraar empirische en toegepaste psychologie in 
Utrecht. Binnen twee jaar haalde ze het doctoraal. Het laboratorium van Roels onderhield 
contacten met enkele grote bedrijven en één daarvan was de PTT. De directeur-generaal 
van de PTT, dr.ir. M.H. Damme, die sterk geïnteresseerd was in de mogelijkheden van dit 
nieuwe terrein van toegepaste psychologie, trok voor zijn bedrijf twee leerlingen uit de 
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Betty Biegel bij de uitreiking van de vijhonderdste chauffeurstest. (PTT-mu.seum) 

school van Roels aan: dr. R.A. Biegel en dr. J.E. de Quay. Betty Biegel had in zijn ogen twee 
voordelen, ze was wiskundig goed onderlegd en als vrouw zou ze bijzonder geschikt zijn 
voor het onderzoek van vrouwelijk personeel. 

Binnen de PTT voelde Betty Biegel zich op haar plaats en spreidde ze haar organisatie
talent ten toon. Ze ging op studiereis, bezocht internationale congressen in Parijs, Kopen
hagen en Moskou en onderhield nauwe contacten met collegae elders in het land. Voor het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, een Delfts mannenbolwerk, hield zij als één van de eer
ste vrouwen een lezing. Ze publiceerde veel, ook in buitenlandse vaktijdschriften. Ze vroeg 
daarbij steevast een groot aantal overdrukken die zij in brede kring distribueerde, want Betty 
Biegel timmerde in het nieuwe vakgebied tlink aan de weg. Ze was veeleisend wat betreft de 
inrichting en het personeel van het laboratorium en schroomde niet voor zichzelf een zoda
nig salaris te verlangen dat dit in 1932 leidde tot de volgende vraag in de Tweede Kamer: 

Is het juist: dat de bij het Hoofdbestuur der PTT aangestelde vrouwelijke ambtenaar, met rang van 

referendaris en belast met de functie van psycho-technisch adviseur, een salaris geniet van meer dan 

ƒ 5000,- en daarnevens vergoeding ontvangt voor reis- en verblijfkosten? [...] terwijl er zoveele geleerde 

mannelijke krachten rondlopen die geen betrekking kunnen krijgen, en vaak een gezin te onderhouden 

hebben.'* 

Haar laboratorium genoot grote bekendheid door de grootschalige en geavanceerde pro
jecten, zoals de binnen de PTT verplichte chauffeurstesten. Een eigen psychologische 
dienst met een psychotechnisch laboratorium, zoals diverse grote bedrijven die toen over
wogen op te richten, golden als een statussymbool. 

18. Els Lansdorp, Vrouwen op hun post; meer dan een eeuw vrouwen bij de PT7' (Den Haag 1988) 43-44. 
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In 1933 vroeg Betty Biegel op eigen initiatief toestemming aan de minister om aan de TH 
als privaatdocente toegepaste psychologie te mogen doceren. Zoiets was hoogst ongebrui
kelijk; zo'n aanvraag werd meestal ingediend door een hoogleraar ten behoeve van een 
protégé. Damme, in die tijd voorzitter van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, zal dit 
verzoek ongetwijfeld hebben gesteund, maar hij deed dat niet uit hoofde van zijn functie. 
De betrokken autoriteiten binnen de TH vonden zo'n vak echter niet nodig en adviseerden 
negatief In 1934 verzorgde Betty Biegel daarop een lezing met demonstratie voor een 
groot gezelschap studenten. Na de minister uitvoering over deze lezing gerapporteerd te 
hebben, kreeg ze alsnog haar zin. In oktober 1935 begon zij haar lessen als privaatdocente 
met een openbare les De factor 'mensch' in het arbeidsproces. Ook deze rede verspreidde zij 
op grote schaal. 

Haar onderwijs beperkte zich tot een kleine groep enthousiaste studenten die voor het 
begeleidend practicum naar het PTT-laboratorium kwamen. Door dit alles functioneerde 
mevrouw Biegel aan de TH vooral in de marge. Ze had er geen laboratorium, geen eigen 
werkplek, geen collegae en geen superieur. Als Joodse werd zij in november 1940 ontslagen. 
In 1943 werd ze vanuit Amsterdam weggevoerd naar Westerbork waar zij samen met haar 
zuster Annie zelfmoord pleegde. 

Na de oorlog kwam het vak psychotechniek niet meer voor in het ingenieurscurriculum. 
Pas tegen het eind van de jaren vijftig benoemde de afdeling Werktuigbouwkunde een lector 
in de bedrijfspsychologie, afkomstig van de bedrij fspsychologische dienst van de NV Philips. 
De eens zo hooggespannen verwachtingen rond psychotechniek waren tegen die tijd echter 
aanzienlijk gerelativeerd. Evenmin als Toos Korvezee liet Betty Biegel in Delft opvolgsters na 
in haar vakgebied. 

Overig wetenschappelijk personeel 

Het is een bekend verschijnsel dat de geschiedenis zich richt op de eerstelingen, de voor
beeldvrouwen, de top. Toos Korvezee en Betty Biegel waren in hun tijd niet de enige vrouwen 
in Delft. Tussen beide wereldoorlogen kende de TH een flink aantal wetenschappelijke assis
tentes, toentertijd de enige wetenschappelijke rang naast die van hoogleraar. Twintig procent 
van alle vrouwelijke afgestudeerden - in totaal 36 vrouwen - was gedurende kortere of 
langere tijd assistent. Niet zeker is of allen ook een salaris genoten. De vrouwen waren 
geconcentreerd bij de afdeling Scheikundige Technologie en bij de kleinere, in 1929 opgerich
te afdeling Technische Natuurkunde. Enkele van deze vrouwen brachten het tot conservator, 
waarbij ze de zorg voor een laboratorium of collectie kregen toegewezen. Daarnaast kwam 
het voor dat afgestudeerde vrouwen van elders (promotie)onderzoek deden in Delftse 
laboratoria. Een voorbeeld van zo'n laboratorium met veel vrouwen was dat voor Tech
nische Botanie van professor G. van Iterson. Vooral bij de ongunstige werkgelegenheid in 
de jaren dertig bleven veel vrouwen 'hangen' rond onderzoek. In totaal promoveerden in 
Delft vóór 1940 twaalf vrouwen, maar het duurde tot 1959 voor de volgende promoveerde.'' 

Kort na de oorlog was het voor de TH bijzonder moeilijk om aan wetenschappelijk per
soneel te komen. De lonen waren laag in vergelijking met die in het bedrijfsleven en de 
laboratoriumfaciliteiten waren minder. In die tijd werden kort achter elkaar drie vrouwen 
tot lector benoemd: Hendrika van Leeuwen in 1947 in de theoretische en toegepaste 
natuurkunde; Antonia Korvezee in 1948 in de fysische scheikunde; en Jentina Leene in 

19. Tweeduizend Delftse dissertaties, een bibliografie 1905-1992 (Delft 1992). 
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1949 in de vezeltechniek. Deze drie dames waren allen van de oude generatie, geruime tijd 
voor de oorlog opgeleid en gepromoveerd, en ongehuwd. Alleen Toos Korvezee had in Delft 
gestudeerd. 

De rang van assistent werd eind jaren veertig vervangen door die van wetenschappelijk 
medewerker. Pas in de jaren zeventig en tachtig verscheen aan de TH/TU de tweede generatie 
vrouwen in wetenschappelijk functies, het eerst in de niet-technische onderwij svakken als 
recht, psychologie en geschiedenis. Daarna volgden wetenschappelijk medewerkster bij de 
faculteiten Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen. Kenmerkend was dat het vaak parttime 
functies betrof. 

Man-vrouw verhouding binnen het wetenschappelijke personeel aan de TU-Delft 1995 

personeelscategorie mannen 

aantal percentage 

vrouwen 

aantal percentage totaal 

hoogleraar 239 10 > i 

universitair 
hoofddocent 

universitair 

docent 

toegevoegd 

docent/ 

toegevoegd 

onderzoeker 

aio (4 jaar) 

twaio (2 jaar) 

262 

542 

425 

498 

110 

11 

23 

18 

21 

5 

5 

46 

72 

104 

14 

> l 

2 

3 

5 

1 

246 

267 

588 

497 

602 

124 

totaal 2076 88 248 2324 

Sinds 1986 kent het wetenschappelijk onderwijs de assistenten in opleiding (aio's). Dit zijn 
afgestudeerden die tegen een relatief gering, per jaar oplopend salaris geacht worden na 
vier jaar te promoveren. In de periode 1986-1995 heeft de TU ruim 1200 aio's aangesteld. 
Het percentages vrouwelijke aio's over deze jaren bedroeg gemiddeld 17%. Opmerkelijk is 
daarbij dat van de vrouwelijke aio's slecht 1/3 afkomstig is van de eigen TU. Bij de manne
lijke aio's is dit 2/3 deel. Mogelijk is het nog steeds zo dat vrouwen meer aan de randen van 
de techniek en in de interdisciplinaire onderzoeksgebieden zitten, waar Delftse mannen de 
harde kern van de techniek voor hun rekening nemen. Recent onderzoek heeft uitgewezen 
dat slechts 50% van de aio's binnen vijfjaar weet te promoveren. Hoe deze percentages liggen 
voor vrouwelijke aio's vermelden de statistieken niet. 

In het kader van de flexibilisering worden aan de universiteiten momenteel veel functies 
gecreëerd als toegevoegd onderzoeker of toegevoegd docent. Op deze functie komen naar 
verhouding veel vrouwen binnen. Of deze vrouwen in de toekomst zullen doorstromen 
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Re'ïnisten van de DVSV worden afgehaald bij het station in 1969. (DVSV-archief) 

naar de hogere wetenschappelijke rangen is een spannende vraag. De ontwikkeling rond 
de nog niet zo lang geleden ingestelde functie van universitair hoofddocent is niet bepaald 
florissant op dit punt. Het betreft een typisch doorstroomfunctie voor gepromoveerden 
met bewezen wetenschappelijke capaciteiten in het onderwijs. Het aantal van vijf vrouwe
lijke universitaire hoofddocenten op een totaal van 267 mag geen naam hebben. 

Organisatie als ondersteuning 

Zolang zij een opvallende minderheid vormden, hebben vrouwen elkaar opgezocht in 
Delft, zij het met de nodige voorzichtigheid. Niet te opvallend, want zoiets leverde vaak 
meer last dan lust. Liever niet al te strijdlustig, want dat was voor menigeen niet vol te 
houden. Vaak keek men de kat uit de boom en volgde men strategieën die elders nuttig 
waren gebleken. Zo besloot men tot oprichting van een eigen vrouwelijke studenten vereni
ging, de DVSV, nadat dergelijke verenigingen ook elders waren opgericht. Toen de animo na 
enige jaren verslapte, deed men weinig om de organisatie te handhaven, men ging op 
informele voet verder totdat er omstreeks 1910 een nieuwe generatie kwam voor wie dit 
informele verband niet meer tastbaar was. Opnieuw werd de DVSV leven ingeblazen. 
Lang heeft de DVSV, net als de zusterverenigingen in andere universiteitssteden, bestaan 
zonder al te veel pretenties en met weinig meer dan gezelligheid als doel. Ondertussen 
zorgde de vereniging wel voor een doelmatige opvang. 

Tijdens de beroering van de tweede feministische golf rond 1970 hadden vrouwen 
ineens veel te doen in allerlei maatschappelijke verbanden en groeperingen. Vrouwenorga
nisaties, alleen gebaseerd op het vrouwzijn, golden eind jaren zestig als ongeëmancipeerd; 
vrouwen waren onderling politiek even verschillend als mannen onderling. Organisatie 
van vrouwen zou alleen zinvol zijn waar directe vrouwenbelangen bevochten moesten 

240 



Standhouden in Delft 73 

worden (abortus, blijf van m'n lijf, emancipatie). Alle traditionele studentenverenigingen 
zagen hun ledental dramatisch teruglopen; de DVSV leek overbodig en uit de tijd. Dat de 
DVSV zelf ooit was begonnen als een actiegroep, was men ondertussen al lang vergeten. 
DVSV-vrouwen die toch hechtten aan traditionele studentengezelligheid, sloten zich in 
1975 aan bij het Delftsch Studenten Corps (DSC). Oud-DVSV-sters daarentegen bleven 
hun onderlinge band als reünist koesteren. 

Maar de DVSV was nog niet zo lang ter ziele of er waren opnieuw vrouwen die zich geïso
leerd voelden en die het plan opvatten om door organisatie de strijd aan te binden met 
toestanden waardoor zij zich als vrouw in Delft benadeeld voelden. In 1986 werd de organisa
tie voor vrouwelijke studenten 'Ires', wat staat voor ingenieures, opgericht. Het enthousiasme 
was het grootst bij de 'hardere' afdelingen waar vrouwen sterk in de minderheid waren 
zoals Elektrotechniek, Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde. Het ini
tiatief werd alom geprezen. Ires kreeg subsidie, kantoorfaciliteiten en zusjes in Twente en 
Eindhoven. Zelfs oudtantes als de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding 
(X'A'AO, opgericht in 1918) en de reünisten van de DVSV zochten contact met de frisse meid. 
In 1989 kreeg Ires de Antonia Korvezeeprijs voor emancipatie van de TU-Delft. Voor een 
eigen vertegenwoordiging in het overkoepelend orgaan van de studieverenigingen (VSSD) 
moest daarentegen door Ires serieus worden geknokt. Ook wilde niet elke vrouw in Delft 
als vrouw worden aangeschreven of benaderd. 

Waar de oude DVSV ook pretentieloze faciliteiten bood als een clubhuis, kamerbewo
ning, sport en een eettafel, richtte Ires zich meer op actiepunten en beroepsoriëntatie. 
Vrouwelijke ingenieurs werden naar Delft gehaald om over hun beroepservaring te praten. 
Verder organiseerde Ires excursies naar bedrijven, die zich dan in hun programma aardig 
moesten aanpassen aan de vragen van deze vrouwelijke ingenieurs. Zo moesten ze op z'n 
minst hun best doen om te zorgen voor gekwalificeerde gastvrouwen. 

De vrouwen van Ires waren actief in veel meer dan Ires alleen. De eerste generaties 
bestuursleden vonden dit geen punt, maar bij de opvolgsters lag dit moeilijker. Het besturen 
werd minder avontuurlijk, minder bevredigend en vooral zwaar. Ook de toegenomen studie
druk en de striktere studiefinanciering eisten hun tol. Het vinden van nieuwe bestuursleden 
werd voor Ires uiteindelijk een onmogelijke opgave met als resultaat de opheffing in 1996. 

Met de opheffing van Ires is het niet zo dat vrouwen nu verweesd rondlopen in Delft, 
ook bij de opheffing van de DVSV was dit niet het geval. Sommige vrouwen kiezen bewust 
voor integratie en het meedraaien in gemengde clubs of actiegroepen, waar ze bestuurs
functies beslist niet uit de weg gaan. In studieverenigingen, in raden en commissies zitten 
relatief veel vrouwen. Binnen gemengde studieverenigingen zijn vrouwelijke jaarclubs en 
vrouwelijke disputen ondertussen een geaccepteerd verschijnsel. Ook woonhuizen met 
uitsluitend vrouwelijke bewoners zijn geliefd; gewoon, als bewuste keuze vanwege de ge
zelligheid en de onderlinge ondersteuning. En waar de druk in de toekomst weer te hoog 
oploopt, is een nieuwe organisatie van vrouwen niet uitgesloten. 

leerzaam verleden 

Uit de levensbeschrijvingen van Toos Korvezee en Betty Biegel, maar ook uit het verhaal 
van de mindere godinnen komt naar voren dat steun in de directe omgeving van groot 
gewicht is bij het standhouden in een minder vrouw\'riendelijke omgeving. Het is opmer-
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keiijk dat zowel Toos Korvezee als Betty Biegel relaties hadden met de stad van Aletta Jacobs. 
Hoewel atlcomstig uit zeer uiteenlopende milieus, groeiden beiden op in een gezin waar 
gedurende lange tijd de moeder er alleen voorstond. Beide vrouwen hadden een zuster als 
academische evenknie, en een meewerkende superieur. Alle twee specialiseerden zij zich in 
een nieuw vakgebied en maakten, ook al was dat op zeer verschillende wijze, werk van hun 
(internationale) contacten. 

Ook uit andere verhalen en uit de literatuur is bekend geworden dat een nieuw vak
gebied, een eigen laboratorium, financiële ruimte voor onderzoek en een stimulerende 
mentor belangrijk zijn voor een carrière. Belangrijke middelen voor vrouwen om stand te 
houden zijn verder: naamsbekendheid; netwerken en organisaties; vrouwelijke collegae en 
een ondersteunende en inspirerende omgeving. Nadelig kunnen zijn: versnippering van 
activiteiten; veel onderwijs; werken in deeltijd. Maar het meest nadelig is zonder twijfel: 
bescheidenheid. 

In minstens één opzicht is Toos Korvezee gebleven als voorbeeldvrouw voor de TU-
gemeenschap. Jaarlijks organiseert de emancipatiecommissie van TU op 8 maart de vrou
wendag, waarop de Antonia Korvezeeprijs wordt toegekend aan een persoon of groep die 
zich binnen de TU verdienstelijk maakt op het gebied van emancipatie. De belangstelling 
voor deze dag is nog steeds verheugend. Het onderwerp vrouwen in techniek staat hiermee 
ten minste éénmaal per jaar in de belangstelling. Actuele vragen blijken dan weer hun histo
rie te hebben, historische oplossingen en patronen kunnen relevant blijken te zijn. 

SUMMARY 

Keeping up at Delft Technical University 
Technology is still masculine, and so is the Technical University at Delft. Frequently the 
question is asked: who were the first woman teacher and woman student? More interesting, 
however, is the question how women participated in this domain throughout history and 
how they managed to survive. 

This article presents a - for lack of sources rather short - biography of Toos Korvezee 
(1899-1978) and Betty Biegel (1886-1943). Toos Korvezee studied at Delft University and, 
only after al long career, became professor extraordinary of theoretical chemistry in 1954. 
She was the first woman professor at Delft. The second was appointed as late as 1981. Betty 
Biegel made a rather individual and curious academic career outside Delft, from astronomy 
to psychotechnics. In 1935, as a so-called 'privaatdocent', she succeeded in introducing psy-
chotechnics as a new, non-technical, specialism into the curriculum of Delft Technical 
University. In the lives of Betty Biegel and Toos Korvezee, both personal circumstances 
(status and family) and political circumstances (the first feminist movement, the Second 
World War and the economic situation) played an important part. A crucial factor was the 
organisation of female students during their studies, and the presence of other women at 
their work. 

Therefore some attention is paid to the organisation of students at Delft Technical 
University and to the presence of women in technical studies, both of which varied with 
the times. Remarkable is the - partly shifting, partly constant - concentration of women 
in certain discipline areas. 

242 


