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Anna Maria van 
Schurman, een 

belangrijke 
wetenschapper   

  
Algemeen 
 
Tijdvak 6: Tijd van Regenten en Vorsten (1600-1700) 
Kenmerkende aspecten: 

• De wetenschappelijke revolutie 
Niveau: Onderbouw vmbo, havo, vwo/ bovenbouw havo, vwo 
Tijd:  

• Vraag 1:25 min 
• Extra opdracht: 20 min 

Leerdoel: 
• Inzage in het leven van Anna Maria van Schurman 
• Inzage van de positie van vrouwen in de wetenschap  
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OPDRACHT 
 
Universiteiten speelden in de 17e eeuw al een belangrijke rol in het opleiden 
van wetenschappers. Toch mochten alleen mannen studeren, vrouwen 
werden uitgesloten van de wetenschap. De enige uitzondering op deze regel 
was Anna Maria van Schurman.  
 
Bekijk het volgende filmpje van RTV Utrecht over de universiteit van Utrecht 
en Anna Maria van Schurman.  
 
Beantwoord de volgende vragen: 

a. Anna Maria was een intelligente en veelzijdige vrouw. Noem twee van 
haar talenten. 

b. Anna Maria schreef een gedicht ter ere van de opening van de 
universiteit. Wat was er zo bijzonder aan dit gedicht? 

c. Welke truc werd er bedacht zodat Anna Maria toch college kon 
volgen?  

d. Anna Maria van Schurman vond het oneerlijk dat vrouwen niet 
mochten studeren.  

a. Leg uit waarom vrouwen niet mochten studeren.  
b. Leg in je eigen woorden uit waarom zij een rolmodel is geweest 

voor vrouwen in de wetenschap. Verwerk in je antwoord 
waarom zij er bewust voor koos om niet te trouwen. 

e. Hieronder staan citaten van Roemer Visscher en Schotel. Lees deze 
uitspraken door. 

Roemer-Visscher bezong haar rond 1620: 

‘Zijt gegroet, ô jonge Bloem, van wiens kennis dat ik roem, Die ik acht en’ 
die ik minne, Die ik hou voor mijn vriendinne’ (gecit. Van der Stighelen, 13).  

 
In 1853 schreef Gilles Dionysius Jacobus Schotel Anna Maria van 
Schurman en zij over haar het volgende:  
 
“Mogen er al in Nederland vrouwen geweest zijn, die haar in deze of gene 
kunst overtroffen, eene tweede, die in zoo vele tevens uitmuntte, heeft het 
nooit bezeten. Alle kunstenaressen erkenden hare meerderheid, alle 
wenschten haar te evenaren. Zij was “de eenige Schurman,” 
“deallerkonstigste,” “de parel der parelen ten spijt,” “de spiegel van 
vrouwelijke volmaaktheid,” “het exempel aller jeugdige schoonen.”  
 
Wat valt je op bij het lezen van deze uitspraken. Hoe wordt er in de 
loop van de tijd over haar gedacht? Wordt zij geroemd als 
wetenschapper of als kunstenaar? Leg je antwoord uit. 
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EXTRA OPDRACHT 
 
Bekijk onderstaande afbeelding van Anna Maria van Schurman en lees haar 
biografie nog een door. Bedenk nu drie punten die jij belangrijk of opvallend 
vindt aan Anna Maria van Schurman.  
 
Schrijf nu zelf een korte tekst over haar die in jouw geschiedenismethode zou 
kunnen staan die pas bij deze afbeelding. Presenteer dit hierna aan de klas of 
je buurman of buurvrouw 
 
 

 
       
Bron: De Engelse vertaling van Anna Van Schurmans artikel over vrouwen in het 
wetenschappelijk onderwijs uit 1659. 
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BIOGRAFIE 
 
Anna Maria van Schurman was de eerste vrouwelijke studente in Nederland. 
Ze was een belangrijke geleerde in de Republiek.   
  
Al van jongs af aan viel het op dat Anna Maria zeer intelligent was. Op haar 
derde kon ze al lezen en schrijven. In totaal leerde ze maar liefst elf talen. Ook 
blonk ze uit in de kunsten: ze schreef gedichten en maakte schilderijen.  
 
Hoewel vrouwen eigenlijk niet mochten studeren, mocht Anna Maria op haar 
29e toch lessen volgen op de Universiteit van Utrecht. Om niet op te vallen, 
moest ze achter een gordijn zitten. Zo volgde ze colleges over godsdienst, 
literatuur en geneeskunde.  
 
Anna Maria vond het oneerlijk dat vrouwen werden uitgesloten van de 
wetenschap. Ze schreef een beroemd stuk waarin ze stelde dat vrouwen net 
als mannen gewoon moesten kunnen studeren.  
 
Zowel in de Republiek als in de rest van Europa werd Anna Maria geprezen 
om haar intelligentie. Ze correspondeerde met veel belangrijke geleerden en 
kunstenaars. Ze koos ervoor om haar hele leven te wijden aan wetenschap en 
kunst. Op latere leeftijd richtte ze zich steeds meer op godsdienst. Ze sloot 
zich aan bij een christelijke sekte die streefde naar het ware en zuivere geloof.  
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