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Voorwoord

‘Een zigeunerin bewoog zich door de menigte, zij greep hier en daar een hand en 
voorspelde de toekomst. Het was mej. Dr. Biegel, de Psychotechnisch Adviseur der 
P.T.T. Ook kon men zich bij haar de toekomst laten voorspellen met het ei of met 
koffidik, mej. Biegel is van alle markten thuis. Naar zij ons in vertrouwen mededeelde, 
kent zij de heeren van het Hbs (het Hoofdbestuur der P.T.T.) nu langzamerhand zoo 
goed, dat zij ook zonder hand, ei of koffiedik de toekomst kan voorspellen.’

Dit citaat uit het sprookje Het N.S.-bal bij de P.T.T. (1932) is van de hand van Rebekka Aleida 
Biegel zelf. Het N.S.-bal was een feest ten gunste van de Noodlijdende Schatkist. Betty Biegel 
was in de jaren dertig als psycholoog werkzaam bij de Posterijen Telegrafie & Telefonie, het 
PTT-staatsbedrijf. Dat mejuffrouw Biegel, geboren in een Joodse familie, zich als een zigeu-
nerin typeerde, is voorstelbaar na het zien van de foto’s die er van haar bekend zijn: rijzig 
van gestalte, gitzwart haar, een donkere, enigszins geloken oogopslag en in het openbaar vaak 
gekleed in lange, zelfgemaakte donkere jurken.
 Waarom zou zij zichzelf als een zigeunerin hebben getypeerd? Was het alleen om haar  
fysionomie? Of vereenzelvigde zij zich ook met het stereotype van de zigeuner? In zekere zin 
leidde ze, zoals zigeuners, een zwervend bestaan. Betty Biegel werd geboren in Groningen, 
studeerde Sterrenkunde in Leiden, promoveerde in Zürich, werkte korte tijd op het Astro-
nomisch Instituut van de Universiteit van Tübingen, verbleef een periode in Tegernsee (een 
vakantie- en kuuroord in de Beierse Alpen), studeerde psychologie te Utrecht, woonde samen 
met haar zuster Annie in een flat in het Amsterdamse Oud-Zuid en werkte in Den Haag.  
Verder maakte ze als psychologe studiereizen naar Aken, Düsseldorf, Warschau, Berlijn en be-
zocht ze congressen in Moskou, Parijs, Praag en Kopenhagen.
 De vergelijking met een voorspellende zigeunervrouw schuilt wellicht ook in het feit dat 
zij met enige ironie naar de in de jaren dertig nog jonge beroepsgroep van psychologen keek. 
Wat was de toegevoegde waarde van dit vak, háár professie, voor de samenleving? Verkocht een 
psycholoog , zoals een waarzeggende zigeunerin, gebakken lucht, schijnzekerheid, valse hoop? 
Of had het vak wel degelijk een maatschappelijke betekenis?

De psycholoog drs. A.C. Rümke verrichtte uitgebreid onderzoek naar leven en werk van 
Betty Biegel. November 1957, het jaar waarin hij werd aangesteld als selectiepsycholoog bij 
de Psychologische Dienst (PD) van de PTT, kreeg Coen Rümke de ‘Biegel-map’ in handen: 
een map met artikelen, over onder andere de psychotechnische keuring van postbestellers, 
chauffeurs, telefonistes en telegrafisten. Aan het begin van de twintigste eeuw wilden de  
pioniers van de psychotechniek met hun technische toepassing van de psychologie het psy-
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chische welzijn en het maatschappelijk functioneren van de mens verbeteren. Psychotech-
niek groeide uit tot een vorm van toegepaste psychologie: personeelsselectie met behulp 
van testapparaten waarmee aandachts-, concentratie- en vermoeidheidsproeven werden af-
genomen, zodat de juiste man/vrouw op de juiste plaats terecht kwam. In de jaren dertig 
bouwde dr. Biegel de voorloper van de PD op, het Psychotechnisch Laboratorium der PTT. 
Tijdens zijn werkzame leven trad Rümke in Biegels voetsporen: hij werd hoofd van de PD 
en daarmee ook de symbolische erfopvolger van haar nalatenschap.
 Rümke’s jarenlange zoektocht naar werk en vooral leven van Biegel verliep grillig en soms 
moeizaam. De geschreven bronnen waren schaars en lagen vaak diep weggestopt in archieven. 
Om dit bronnenprobleem te compenseren, kwam hij via oproepen in het Nieuw Israëlitisch 
Weekblad en het Bulletin van het Nederlands Auschwitz Comité in contact met familieleden, 
vrienden, kennissen en anderen die Betty Biegel niet alleen als psychologe, maar ook als 
privé-persoon hebben meegemaakt. Met behulp van de bronnen en de interviews, oral history, 
schreef Coen Rümke een biografie van Betty Biegel en haar omgeving: Rebekka Aleida Biegel 
(1886-1943). Een vrouw in de psychologie. Dit boek is in verschillende opzichten een aanwinst: 
voor de geschiedenis van de psychologie, de vrouwengeschiedenis en de geschiedenis van het 
Jodendom in Nederland.
 Betty Biegel was als psycholoog een intermediair tussen de academische en de toegepaste 
psychologie: met haar bij de Utrechtse hoogleraar F.J.M. Roels opgedane kennis en onder-
zoeksvaardigheden, heeft zij met haar ‘metend’ onderzoek in de jaren dertig de psychotech-
niek, zo wordt duidelijk uit deze studie, verder ontwikkeld en vormgegeven.
 Als vrouw wist Betty Biegel zich in te werken en staande te houden in een traditioneel 
door mannen gedomineerde wereld. Met oog voor detail beschrijft Rümke Biegels gevoel 
voor gender. Tijdens haar studententijd riep Biegel als Praeses in oktober 1911 de leden van 
de Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten in Leiden (VVSL) op er rekening mee te hou-
den, dat haar seksegenoten naast ‘gevoelsvrouw’ óók ‘verstandsvrouw’ zijn:

‘Beseft dan, dat, waar gij u niet gelukkig hebt gevoeld met het verstandelijke alleen, 
gij u ook niet tevreden kunt stellen, wanneer alleen uw gevoel aan het woord komt.  
Dat zoowel de gevoelsvrouw als de verstandsvrouw maar halve wezens zijn, dat ver 
boven deze twee de vrouw staat, die beide in zich vereent. Dat de intellectueel hoog-
staande vrouw de maatschappij vooruit zal brengen, niet alleen wanneer zij haar ambt 
vervult, maar ook als vrouw en moeder.’

Later, binnen de vooroorlogse ‘mannencultuur’ van de PTT en de academische psychologie, 
waarin zij bestuurslid was van het Nederlandsch Instituut van Praktizeerende Psychologen 
(NIPP), was ze als vrouwelijke pionier een hoge uitzondering. Omdat geschiedenis wordt 
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beleefd vanuit het heden, waar driekwart van de eerstejaarsstudenten psychologie vrouw is, 
kan Betty Biegel gezien worden als een vroeg vrouwelijk rolmodel.
 Tot slot en zeker niet in de laatste plaats, komt Betty Biegel in deze studie naar voren als 
een bijzondere persoon, wier tragiek verwijst naar een zwarte bladzijde in de geschiedenis 
van het Joodse volk, die niet vaak genoeg verteld kan worden. Het is de verdienste van Coen 
Rümke dat hij het tragische levenseinde van Betty Biegel en haar zus Annie, die beiden in 
1943 in het doorgangskamp Westerbork zelfmoord pleegden, heeft gedocumenteerd.

Betty Biegels sprookjes, waarin zij zich onder meer als een waarzeggende zigeunerin por-
tretteerde, waren niet meer dan een toevlucht, schrijft Rümke, als ze het even niet zag 
zitten in de mannenwereld van de PTT. Met humor en relativeringsvermogen schreef ze 
over bedrijfsproblemen en de psychologie. In een ander sprookje, De Hel, een plek waar de 
psychotechnicus zijn eigen testjes moest uitvoeren, verzuchtte ze: ‘En ik vrees, dat het nog 
eeuwen zal duren, voor hij uit de hel verlost wordt, want was er ooit een psychotechnicus, 
die zelfs na een lange oefening, zijn eigen tests kon uitvoeren?’ 

Dr. Jacques Dane,     Prof. dr. Willem K.B. Hofstee,
directeur/onderzoeker ADNP    voorzitter ADNP 

Voorwoord bij de eerste uitgave, 1996

Toen ik ruim zeven jaar geleden met mijn Biegel-onderzoek begon, was niet te voorzien dat 
het zolang zou duren voor ik het zou afronden.
Terugkijkend op die jaren, blijft er enerzijds een gevoel van teleurstelling om het vele dat 
ik niet te weten ben gekomen. Ik denk daarbij met name aan de vraag over de welhaast 
symbiotische relatie tussen Betty en Annie Biegel. Ook vragen over hun sociale leven,  
hun liefhebberijen en hun culturele belangstelling zijn grotendeels onbeantwoord gebleven. 
En tenslotte heb ik over hun laatste jaren, afgezien van wat feitelijke informatie, vrijwel niets 
kunnen achterhalen.
 Anderzijds kijk ik met genoegen terug op het onderzoek zelf. Het zoeken en snuffelen in  
archieven bleek iedere keer weer een spannend avontuur. Verrassend was dat het geijkte 
vooroordeel over stoffige en saaie archivarissen absoluut niet bleek te kloppen. Ook aan 

Rebekka Aleida Biegel, een vrouw in de psychologie Voorwoord

Biegel.indb   9 26-03-2006   21:38:06



de vele contacten, vaak alleen maar telefonisch, denk ik met groot plezier terug. Het is 
onmogelijk al die mensen die ik sprak hier met name te noemen. Ik hoop niemand te 
kort te doen als ik er toch een paar benoem: mevrouw Van der Dussen-Biegel, mevrouw  
De Ranitz-Cohen, de heren Van der Voort en Van den Broek. Deze vier ben ik in het bij-
zonder dank verschuldigd voor de wijze waarop ze mij hebben ontvangen, niet in het minst 
omdat de ontmoeting met hen, ook afgezien van de directe aanleiding, waardevol was.
Albert Poiesz ben ik dankbaar voor de vele malen dat hij mij moed heeft ingesproken om 
het karwei voort te zetten. En tenslotte dank ik Bob Hogesteeger en Cissy van der Zijden, 
hoofd respectievelijk assistente van de afdeling Bedrijfsgeschiedenis van het PTT Museum, 
voor de hulp en ondersteuning die zij mij in de laatste fase hebben gegeven bij het redigeren 
en persklaar maken van mijn tekst. Zonder hen had ik het karwei niet kunnen voltooien.

Coen Rümke, augustus 1996
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Inleiding

Evenals alle nieuwe medewerkers bij de Psychologische Dienst van de PTT, kreeg ik op 
mijn eerste werkdag als selectiepsycholoog – het was 1 november 1957 – de zogenaamde  
‘Biegel-map’ overhandigd. De Dienst was rechtstreeks voortgekomen uit het Psycho-
technisch Laboratorium, dat in de jaren dertig was opgebouwd en geleid door dr. Rebekka 
Aleida Biegel. Ik had nog nooit van dr. Biegel gehoord.
 De ‘Biegel-map’ bleek onder andere de tekst van haar openbare les te bevatten.  
Biegel hield deze les in 1935, toen ze een aanstelling kreeg als privaatdocente Psychotech-
niek aan de Technische Hogeschool te Delft. Tevens zaten er in de map een tiental over-
drukken van tijdschriftartikelen uit de jaren dertig. Het verbaasde mij te ontdekken dat de 
onderwerpen varieerden van Psychotechniek en de keuring van chauffeurs, tot een ontwerp 
voor een nieuw toetsenbord voor schrijfmachines en een experimenteel onderzoek naar de 
vormgeving van nummerborden voor auto’s. Ook de stijl was opvallend: helder, beknopt 
en stellig. De artikelen waren bestemd voor een vakgenoten en lekenpubliek (zoals politie-
ambtenaren, artsen en ingenieurs).
 Naarmate ik meer las en hoorde over het toenmalige Psychotechnisch Laboratorium, 
steeg mijn bewondering voor het werk van dr. Biegel. Ook was ik erg verbaasd dat ik tijdens 
mijn opleiding in Utrecht nooit over haar had gehoord. Deze ervaring bleek ik te delen 
met elders opgeleide collega’s; binnen de Nederlandse psychologie leek Biegel een vergeten 
figuur te zijn.1

 Bij de PTT, en de Psychologische Dienst in het bijzonder, was ze allerminst vergeten.  
Op het moment dat ik in dienst trad, waren er nog verschillende medewerkers uit de  
Biegel-tijd werkzaam. Zo was er de chef van de proefleiders en van de administratie  
J. van Wijngaarden, die in 1932 als jonge man van 22 jaar bij Biegel was begonnen als ‘helper 
bij de psychotechnische dienst’. Daarnaast was er A. Potuyt, een eigenzinnige, maar zeer 
inventieve instrumentmaker. Hij werkte aanvankelijk op de Herstellingswerkplaats (de latere 
Centrale Werkplaats) van de PTT, waar elektrotechnisch ambtenaar M.J. de Vries hem al 
vanaf 1931 had betrokken bij de bouw van het instrumentarium voor het Psychotechnisch 
Laboratorium. Later werd hij overgeplaatst naar het Laboratorium, waar hij tot het begin van 
de jaren zeventig was belast met het onderhoud van wat er toen van de door hem gebouwde 
apparatuur nog in gebruik was. De reeds genoemde M.J. de Vries, die ik pas enkele jaren later 
persoonlijk leerde kennen, had veel apparatuur voor Biegel ontworpen en vergezelde haar 
op dienstreizen naar buitenlandse psychotechnische instituten. H.W. Ouweleen, hoofd van 
de Psychologische Dienst, had haar weliswaar niet persoonlijk gekend, maar koesterde grote 
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waardering voor haar persoon en werk. Hij was zich er van bewust dat hij kon voortbouwen 
op haar pionierswerk uit de jaren dertig.
 Opvallend was dat niemand eigenlijk veel wist over het privé-leven van dr. Biegel.  
Natuurlijk hoorde ik al meteen dat ze in 1941 wegens haar Joodse afkomst op last van de 
Duitsers was ontslagen en dat ze in 1943 in Westerbork zelfmoord had gepleegd. Men wist 
ook dat ze uit Groningen afkomstig was (waar haar vader arts zou zijn geweest) en dat ze, voor 
ze bij de PTT kwam, Sterrenkunde had gestudeerd en daarin was gepromoveerd. Foto’s toon-
den een vrouw met een markant gezicht in stemmige, tot de voeten vallende japonnen.
 Pas veel later, in 1972, kwam het idee bij me op om een grondig onderzoek naar Biegel 
te verrichten. Aanleiding was de feestelijke introductie van een geheel nieuwe opzet voor de  
selectie van chauffeurs. Bij deze gelegenheid zou ik een voordracht aan haar wijden.2  
In de ‘nalatenschap’ van Ouweleen, die ik inmiddels was opgevolgd, bleken zich een paar  
interessante archiefstukken te bevinden. Wat verder speuren leverde een verslag van de Tweede  
Kamer uit 1932 op, met daarin opgenomen Kamervragen over het functioneren van dr. 
Biegel (zie hiervoor het hoofdstuk Dr. Biegel en bijlage 1). Ook had ik inmiddels kennis 
genomen van een interview uit 1937 van E.J. Belinfante (1875-1944) met Biegel, afgedrukt 
in het tijdschrift De vrouw en haar huis. Van een uitgebreid en systematisch onderzoek kon 
echter niets komen. Wel kwamen over Biegels PTT-jaren meer gegevens boven water toen 
onderzoek werd verricht voor Van Psychotechniek tot Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (1980), 
uitgebracht ter gelegenheid van 50 jaar sociaal-wetenschappelijke activiteiten bij de PTT. 
 Eenmaal met de VUT kon ik in opdracht van de PTT aan een grondig onderzoek begin-
nen. Het stond me voor ogen een biografische schets te schrijven, waarbij ik me zou beper-
ken tot Biegels persoonlijke leven en ontwikkeling. Natuurlijk zou ik daarbij niet geheel 
voorbij kunnen gaan aan haar betekenis voor de (toegepaste) psychologie in Nederland, 
maar het was niet de bedoeling dat ik hierop uitvoerig zou ingaan.3

 Mijn speurtocht begon met het interviewen van een aantal PTT-ers dat Biegel nog van 
nabij had meegemaakt. Via archiefonderzoek en advertenties in Aangetekend (het toenmalige 
personeelsblad van de PTT), Ingenieurs Nieuws (het mededelingenblad van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs), het Nieuw Israëlitisch Weekblad en het Bulletin van het Nederlands 
Auschwitz Comité ben ik in contact gekomen met familieleden en een groot aantal mensen 
die Biegel (of haar zuster Annie) ooit hadden ontmoet. Deze mensen heb ik – soms meer dan 
eens – geïnterviewd (zie pag. 79 voor een lijst met interviews).4 Voorts heb ik verschillende 
archieven bezocht of om schriftelijke informatie gevraagd, wat in veel gevallen ook weer tot 
persoonlijke gesprekken leidde (zie pag. 77 voor een lijst van de geraadpleegde archieven). 
Deze mensen hebben mij bijzonder welwillend en geïnteresseerd te woord gestaan.
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Door persoonlijke omstandigheden, maar deels ook door de weerbarstigheid van het ma-
teriaal heeft het onderzoek naar Rebekka Aleida Biegel veel langer geduurd dan ik had 
verwacht. Mijn biografie is helaas niet volledig, omdat veel informatie tenslotte toch 
enigszins fragmentarisch en anekdotisch bleef. Natuurlijk heb ik me gerealiseerd dat ik de  
geïnterviewden vroeg naar (herinneringen aan) gebeurtenissen en contacten van 45 tot 
soms meer dan 80 jaar geleden. Veel informatie bleef daardoor vaag en onvolledig – en soms 
zelfs in tegenspraak met wat anderen mij vertelden. Ook is het niet gelukt om persoonlijke 
documenten als brieven of dagboeknotities van Biegel op te sporen. Zoals voor veel Joodse 
families geldt, zijn waarschijnlijk alle familiepapieren verloren gegaan. Niettemin kijk ik met 
genoegen terug op het onderzoek zelf en op het schrijven van de tekst.
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