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VARIA 

WOMEN SCHOLARS AND INSTITUTIONS 

Van 8 tot 11 juni 2003 kwamen in Praag ruim 50 
wetenschappers bijeen om te confereren over het 
thema 'Women Scholars and Instititions'. De deel
nemers waren veelal vrouwen, maar ook meerdere 
mannen droegen hun steentje bij aan het wel
slagen van deze conferentie. De deelnemers waren 
afkomstig uit Tsjechië, Slowakije, Polen, Hon
garije, Rusland, Oostenrijk, Duitsland, België, de 
USA, Noorwegen, China, Griekenland en Neder
land. Twee personen uit Taiwan moesten verstek 
laten gaan vanwege de ziekte Sars. 

De conferentie was georganiseerd door de 
'Commission on Women' van de 'Division of the 
History of Science' van de 'International Union of 
the History and Philosophy of Science' (DHS/ 
lUHPS), samen met het Onderzoekscentrum voor 
Wetenschapsgeschiedenis in Praag. Sona Strba-
lïova, de voorzitter van de locale organiserende 
commissie had veel goed werk verzet. Omdat ik 
'President' van de Commission on Women ben, 
was ik voorzitter van de programmacommissie en 
was ik, zij het iets meer op afstand, ook bij de 
organisatie betrokken. Het thema 'Women Scho
lars and Institutions' was gekozen, omdat de 
acceptatie van vrouwen door wetenschappelijke 
instituties en hun toegang tot leidinggevende posi
ties in wetenschappelijke gemeenschappen een 
langdurig historisch proces omvat en een zorgvul
dige analyse vereist. Verder dacht de 'Commission 
on Women' dat zowel beginnende als senioronder
zoekers een relevante lezing over dit thema zouden 
kunnen geven. Aan het begin van de conferentie 
werden we toegesproken door Helena Illnerova, de 
voorzitter van de Tsjechische Akademie van Weten
schappen, en door Dun Liu (China) en Efthymios 
Nicolaidis (Griekenland), resp. Second Vice Presi
dent en Treasurer van de Council DHS/ lUHPS. 
Hun aanwezigheid onderstreepte het belang dat de 
Council aan het thema van de conferentie en aan 
de Commission on Women hecht. 

Ongeveer veertig lezingen zijn gehouden. De 
meeste waren historisch, enkele stelden de heden
daagse wetenschapsbeoefening aan de orde. Ik zal 
enkele onderwerpen noemen. U kunt het later 
allemaal nalezen, want het is de bedoeling dat in 
de loop van 2004 de proceedings van deze confe
rentie zullen verschijnen Er was een sessie gewijd 
aan 'Women Pioneers in Radioactivity Research' 
met bijdragen uit vijf landen. Een greep uit de 
andere bijdragen: Annette Vogt vroeg zich in haar 

lezing af waarom er, vergeleken met andere lan
den, aan Duitse universiteiten zo laat vrouwen 
werden toegelaten. Margaret Rossiter besprak de 
rol van diverse wetenschappelijke verenigingen in 
de VS om de 'Equal Right Amendment', dat in 1972 
door het Congres werd aangenomen, in de ver
schillende staten geratificeerd te krijgen. Dun Liu 
besprak drie vrouwelijke Chinese fysici die, in 
westerse landen opgeleid en in 1980 lid geworden 
van de Chinese .Academie van Wetenschappen, een 
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onderwijs 
en onderzoek in de natuurkunde in het huidige 
China. Petr Svobodny analyseerde de situatie van 
vrouwelijke geneeskundigen aan de verschillende 
Tsjechische universiteiten in de periode voor de 
Tweede Wereldoorlog. Zelf gaf ik, op basis van 
interviews gehouden door Brigitte Hertz, een 
lezing over hoe het was om als vrouw in de perio
de 1930-1960 aan een Calvinische universiteit een 
exacte studie te doen. 

Tijdens de vergadering van de De 'Commission 
on Women verzekerden de twee vertegenwoordi
gers van de Council DHS/IUHPS de aanwezigen 
dat 'gender balance' het beleid is, ook wanneer het 
gaat om de samenstelling van het volgende 
Council. Verder kwam aan de orde het organiseren 
van symposia op de internationale conferentie in 
Peking in 2005 en het beleggen in 2007 van een 
volgende conferentie georganiseerd door de 
'Commission on Women'. Thema's die genoemd 
werden zijn: "Women scientists in Asia - in the 
past and present" en "Women scientists bringing 
into being new disciplines". Over bet thema voor 
de conferentie van 2007 is nog niet beslist. Er wer
den enkele suggesties voor landen gedaan: Polen, 
Hongarije, Duitsland en ook Nederland. Ik had 
schroom te zeggen dat de conferentie van 2007 in 
ons land kan worden gehouden. Er moet daarvoor 
veel werk worden verzet en het zal niet meevallen 
om de succesvolle bijeenkomsten in Praag en in 
Cambridge (UK, in 1999) te evenaren. Maar wan
neer er, behalve ikzelf, anderen zijn die bij zo'n 
conferentie betrokken willen worden en het nodige 
ervoor willen doen, dan zou ik kunnen aanbieden, 
dat de conferentie in 2007 in Nederland kan plaats
vinden. Ik verzoek eventuele belangstellenden zich 
bij mij bekend te maken: stamhuis(®nat.vu.nl. Ook 
kan bij mij informatie worden verkregen over de 
'Commission on Women'. 

Ida H. Stamhuis 
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Varia 

DISCUSSIEMIDDAG TECHNIEK IN 
NEDERLAND' 

Op vrijdag 26 maart 2004 organiseert het Konink
lijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) 
in samenwerking met het Instituut voor Geschie
denis en Grondslagen van de Natuurwetenschap
pen van de Universiteit Utrecht (IGG) en het 
Genootschap voor de Geschiedenis van de 
Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde 
en Techniek (GeWiNa) een discussiemiddag over 
het meerdelige werk Techniek in Nederland in de 
Twintigste Eeuw, waarvan onlangs het laatste deel 
verschenen is. 

Namens de redactie van Techniek in Nederland zal 
Johan Schot uitleg geven over het project en de 
resultaten. Vervolgens zullen Karel Davids, Pim 
Kooij en Geert Vanpaemel vanuit verschillende 
invalshoeken commentaar leveren, waarna er gele
genheid tot discussie is. 

De bijeenkomst vindt plaats in de Faculty Club, 
Achter de Dom 7A in Utrecht, van 14 tot 17 uur. 

Omdat de ruimte beperkt is, dienen belangstel
lenden zich aan te melden bij het secretariaat van het 
KNHG (tel. 070-3140363; e-mail knhg@xs4all.nl). 
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