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Uit het keurslijf van bescheiden 
dienstbaarheid

Toen ik in 1982 natuurkunde ging studeren aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam – veilig en overzichtelijk voor
een meisje, dachten mijn ouders –, zaten er bij de eerste-
jaarsvakken ruim veertig mannelijke en drie vrouwelijke
studenten in de collegebanken. Na de herfstvakantie wa-
ren het er al minder, en van de vrouwelijke studenten wa-
ren er nog twee. In de kerstvakantie lagen in het halletje
van het trappenhuis aan de Dapperstraat, waar ik woon-
de, twee koffiekaarten voor me op de mat. Op het blauwe
papier waren acht ongestempelde strookjes over. Ook de
andere vrouwelijke student had het opgegeven.

In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw
was het aantal vrouwelijke studenten bij natuurkunde in
Nederland op een dieptepunt beland. Althans, als je re-
kent vanaf het moment dat de universiteiten hun deuren
voor vrouwen openzetten – vanaf het einde van de negen-
tiende eeuw dus. Gek genoeg was een natuurwetenschap-
pelijke studie bij de eerste vrouwen die rond deze eeuw-
wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw de
collegezalen binnenstapten, juist redelijk populair ge-
weest. Rond 1900 studeerde bijna de helft (49 procent)



van de vrouwelijke studenten aan de wis- en natuurkun-
defaculteiten. Een flink deel van de vrouwen had trou-
wens voor farmacie gekozen, vooral omdat het runnen
van een eigen apotheek vrijheid bood en de mogelijkheid
werk en gezin te combineren. Toch doken ook bij wis- en
natuurkunde en bij scheikunde en biologie geregeld vrou-
wen op.1

Ikzelf wist daarvan in de jaren tachtig nog niets, laat
staan dat ik had gehoord over de maatschappelijke stro-
mingen en politieke maatregelen die de aantallen vrouwe-
lijke studenten bij de Nederlandse bètafaculteiten hadden
laten instorten. Denk aan het Koninklijk Besluit uit 1924
dat gehuwde vrouwen een baan in overheidsdienst ver-
bood én aan het naoorlogse kostwinnersmodel waarin de
plek van vrouwen achter het aanrecht of in elk geval ach-
ter de voordeur was. 

Maar als student voelde ik mezelf nog een pionier. Ik
had romans van Simone de Beauvoir gelezen en een bio-
grafie van Marie Skłodowska-Curie. Bij een gastcollege
dat vooral door vrouwen van andere faculteiten werd be-
zocht, had ik gehoord over Rosalind Franklin, wier bijdra-
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1 In 1900 waren ongeveer 135 van de 2800 Nederlandse studenten
vrouw, en van hen koos 29 procent voor medicijnen en maar 16 pro-
cent voor letteren. Rond 1930 waren die percentages verschoven naar
25 procent medicijnen, 33 procent wiskunde en natuurwetenschap-
pen en 24 procent letteren. Kirejczyk, Marta. ‘Vrouwen kozen exact;
studie en beroepsuitoefening rond de eeuwwisseling.’ Gewina, vol.
16, 1993, pp. 234-247; 111 Jaar statistiek in tijdreeksen, 1899-2010. CBS,
Den Haag, 2010.



ge aan de ontdekking van de dubbele helixstructuur van
DNA onder het tapijt was geschoven, en die zo de Nobel-
prijs was misgelopen. En over Barbara McClintock, die
wel een Nobelprijs had gewonnen, maar ja, zij was een
bio loog. Zo hield ik nog even vast aan de overtuiging dat
ik in een lange traditie stond waarin in elk geval de na-
tuurkunde door mannen werd bedreven en heel, heel af
en toe door een uitzonderlijke en gedreven vrouw. 

Dat pioniersgevoel werd versterkt toen ik voor mijn
promotieonderzoek op Cern belandde. Het drong zich op
als ik de kantine inliep en ‘alle hoofden’, zoals een collega
eens gnuivend opmerkte, mijn kant op draaiden. Natuur-
lijk wist ik ook wel dat dat niks met mijn onderzoek of ca-
paciteiten te maken had. Maar zelfs al keken die mannen
enkel omdat er weinig (jonge) vrouwen rondliepen, toch
bestendigde dat mijn gevoel een uitzondering te zijn –
niet per se iets wat een mens goed doet. 

Wél wakkerde het een strijdlust aan die me hielp in on-
gemakkelijke situaties. Soms triviale, zoals de traditionele,
jaarlijkse barbecue met collega’s die dan vaak hun aanhang
meenamen. Zulke collega’s bejegenden me plotseling an-
ders dan tijdens vergaderingen of het prutsen aan de de-
tector als ze mij tegen het decor van hun kinderen en
vrouwen zagen. Omgekeerd zagen hun vrouwen – die
vrijwel allemaal zonder baan thuiszaten doordat het als
partner haast onmogelijk was te werken in en rond Genè-
ve – mij als begin-twintigjarige bij hun bierdrinkende
mannen staan en hadden daar zo hun gedachten bij. Maar
zelfs toen besefte ik niet hoeveel andere vrouwen vóór mij
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door zulke en nog veel verder uitgestrekte niemands-
landen tussen de seksen gelaveerd hadden. 

Het fijnstof van de sociale discriminatie

Tegelijk was het volslagen onzin natuurlijk, dat hele idee
dat ik een pionier zou zijn. Zelfs het Nederlands instituut
voor deeltjesfysica, dat me naar Cern had gestuurd, had al
eerder vrouwen in dienst genomen. En wie een beetje
moeite doet – toegegeven, dat gaat nu makkelijker dank-
zij internet – ontdekt al snel dat er altijd al vrouwen waren
die zich verdiepten in de natuurwetenschap. Sommigen
wijdden er zelfs het grootste deel van hun leven aan. 

Dat lang niet iedereen dat weet, komt allicht doordat
we ‘allemaal en levenslang het fijnstof [hebben] ingea-
demd van de sociale discriminatie die ons omringt en
waar we blijkbaar deel van uitmaken’, zoals Abram de
Swaan het in zijn studie Tegen de vrouwen formuleerde.2

We hadden en hebben oogkleppen op. Daarnaast helpt
het natuurlijk niet dat deze vrouwen uit de officiële insti-
tuties werden geweerd, nauwelijks kans op prijzen of on-
derscheidingen maakten en daardoor meestal snel uit de
geschiedenis-, les- of studieboeken rolden. Voor zover ze
er überhaupt in kwamen, want de blik van historici was
lange tijd een mannelijke blik, gericht op instituten en in-
stellingen die door mannen waren opgericht en werden
bestierd. 
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2 De Swaan, Abram. Tegen de vrouwen. Prometheus, 2019.


