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J Inleiding 

Achtergrond 
De zorg voor kinderen, zwakkeren maar ook zieken is altijd gezien als 
een typisch vrouwelijke taak, passend bij de eigenschappen van haar ge
slacht. De uitvoering van ziekenzorg, de bemoeienis met ziekte en ge
zondheid in bredere zin, heeft door de eeuwen heen dan ook veel in vrou
wenhanden gelegen. Wanneer echter een officiële maatschappelijke struc
turering wordt aangebracht in de gezondheidszorg en wanneer er een we
tenschappelijk predikaat wordt verleend aan de beoefenaar hiervan, 
verdwijnt de vrouw grotendeels van het toneel. 

Met het ontstaan van een differentiatie binnen de geneeskunde in de 20e 
eeuw, krijgen de specialismen ook een meer mannelijk of vrouwelijk ka
rakter toegedicht. Zo gold in de preventieve geneeskunde zowel voor 
consultatiebureauarts en kinderarts, dat deze beroepen typisch geschikt 
waren voor de vrouwelijke dokter. De chirurgie werd bij uitstek gezien 
als een mannelijk specialisme. Dit had tot gevolg dat de heelkunde voor 
vrouwelijke artsen een moeilijk toegankelijk specialisme was, ook als zij 
zichzelf wél tot dit vak voelden aangetrokken. 

Motivatie tot het onderzoek 
De auteurs, beiden werkzaam als algemeen chirurg, zijn frequent gecon
fronteerd met opmerkingen die inhielden dat men het een ongewone si
tuatie vond dat zij als vrouw de chirurgie beoefenden of wilden gaan be
oefenen. Ook toen het voor henzelf en hun directe omgeving allang een 
als normaal geaccepteerd feit was, bleven er uit zeer diverse hoeken reac
ties hierover komen. Op een gegeven moment gingen zij zich zelfs afvra
gen waarom men toch iedere keer weer verbaasd was dat de chirurg een 
vrouw bleek te zijn of dat de vrouw chirurg was. Deze persoonlijke er
varingen vormden de directe aanleiding tot dit onderzoek. 

Vraagstelling bij het onderzoek 
Is het vreemd dat vrouwen als chirurg werken? 
Zijn het vreemde vrouwen, die als chirurg werkzaam zijn? 
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Om deze vragen te beantwoorden, hebben de auteurs onderzocht of er in 
het verleden vrouwen zijn geweest, die zich met de heelkunde bezighiel
den en hoe de situatie in andere landen is en geweest is. Hiertoe hebben 
zij een literatuurstudie verricht naar de rol van de vrouw in de geschie
denis van de geneeskunde en in het bijzonder van de heelkunde. Ook 
werd de literatuur over de recente situatie van vrouwelijke artsen in 
Nederland en in andere delen van de wereld onderzocht. 
Tevens werd een empirisch onderzoek opgezet naar de in Nederland ge
registreerde vrouwelijke chirurgen. Door middel van interviews werd ge
tracht zoveel mogelijk voor het onderzoek relevante gegevens over deze 
groep te verkrijgen. 

Relevantie onderzoek 
In een tijd waarin sprake is van een explosieve toename van vrouwen bin
nen de chirurgische professie, verschaft een analyse van de ervaringen, 
opgedaan in het verleden, mogelijk inzicht in de gevolgen voor de toe
komst van deze verschuiving. Hoewel er veel literatuur verschenen is over 
vrouwen in de geschiedenis van de geneeskunde en in de hedendaagse ge
neeskunde, bestaat er zo goed als geen literatuur over vrouwen in de 
heelkunde. Een duidelijk overzicht hierover ontbreekt in de literatuur. 
Ook de situatie van de vrouwelijke chirurgen in Nederland is nog nooit 
beschreven. 
In een maatschappelijke context kan men de groep vrouwelijke chirurgen 
zien als een voorbeeld van vrouwen, die zich een positie trachten te ver
werven in een tot dan toe als mannelijk beschouwd vakgebied. Aandacht 
wordt besteed aan de reacties van de omgeving op de komst van een 
vrouw binnen het heelkundig specialisme, zowel in het verleden als in het 
heden. Juist het beschrijven van de afwijkende individuen binnen een 
groep kan de veranderingen in de samenleving blootleggen en illustreren. 

L iter a tu u r studie 
In het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwen
beweging, het IIAV te Amsterdam, is via verschillende trefwoorden in al
le beschikbare literatuur gezocht naar informatie over vrouwelijke 
chirurgen. Literatuurgegevens zijn door de jaren heen tevens verkregen 
via Medline, met als meest recente update een search in juni 2000. Deze 
zoekactie geschiedde op meerdere trefwoorden gericht op vrouwen en 
chirurgie. Ook zijn er related articles opgevraagd via dezelfde Medline. 
Picarta, een Nederlands catalogussysteem voor tijdschriften en boeken in 
Nederlandse bibliotheken, gaf 34 titels bij de combinatie van: women, 
woman, vrouw, vrouwen, vrouwelijk, vrouwelijke, female en surgical, 
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surgery, surgeon, surgeons, chirurgie, chirurg, chirurgen. Het GGC, de 
Gemeenschappelijke Geautomatiseerde Catalogus waarin de 
Nederlandse bibliotheken catalogiseren, bevatte slechts één titel met be
trekking tot vrouwen en chirurgie. Vervolgens werd uitgebreid gebruik 
gemaakt van het zogenaamde sneeuwbaleffect, het nazocken van referen
ties en via deze verder gaan met literatuur verzamelen over een bepaald 
nevenonderwerp. 
De gegevens die uit de literatuur werden verzameld over het verleden, zijn 
zo goed als mogelijk verwerkt tot een overzicht van bekend gebleven 
vrouwen die door de eeuwen heen in de heelkunde hebben gewerkt. 
Hierbij is veel gebruik gemaakt van biografische beschrijvingen. Het ge
bruik van biografieën in de geschiedenis van de wetenschap heeft de laat
ste jaren zijn waarde bewezen (1'2). 

Interviews met vrouwelijke chirurgen 
Om een indruk te verkrijgen van de vrouwelijke chirurgen in Nederland 
in de 20e eeuw werden interviews afgenomen bij 45 van de 53 vrouwen 
die vanaf het begin van de specialistenregistratie, in 1932, tot 1996 zijn 
geregistreerd als algemeen chirurg. Deze vrouwen werden persoonlijk 
benaderd waarna een (semi)-gestructureerd interview werd afgenomen. 
Hierbij werd gebruik gemaakt van een vaste vragenlijst om te zorgen dat 
de tevoren bepaalde onderwerpen de revue zouden passeren. Hierna wer
den de uitgetypte teksten van de interviews afzonderlijk geanalyseerd. De 
waarnemingen uit de interviews werden vergeleken met de gegevens uit 
de literatuur. Zoals niet ongebruikelijk bij kwalitatief onderzoek speelde 
ook de eigen indruk die tijdens het interview werd verkregen, een rol. De 
veelvuldig vermelde letterlijke citaten illustreren het proces van deze in
terpretatie. 

Beperkingen van het onderzoek 
De keuze van de ondervraagde personen werd bewust beperkt tot de 
vrouwelijke algemeen chirurgen. De overige snijdende specialismen wer
den buiten beschouwing gelaten. De lijst was samengesteld uit vragen, die 
gericht waren op het verkrijgen van informatie direct gerelateerd aan de 
rol van de vrouw in de heelkunde. Er werd niet zozeer naar het succes 
en beloop van de carrière als chirurg geïnformeerd, maar naar de per
soonlijke invulling en beleving ervan. Mede om deze reden werd ervoor 
gekozen niet een gelijk aantal mannen te interviewen. Voor hen was er 
namelijk in feite niets veranderd. Voor vrouwen was de toetreding tot het 
beroep een veel ingrijpender gebeurtenis. 
Bepaalde onderdelen van de interviews, zoals de omvang van het ziekte-
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verzuim, zouden ook bij mannen kunnen worden geïnventariseerd. 
Hiervan werd echter geen objectieve meting verricht, omdat veel meer be
lang werd gehecht aan de door de vrouwen zelf aangegeven beleving van 
ziekte en ziekteverzuim. Het betreft uiteraard persoonlijk gekleurde er
varingen. 
Een onderdeel waarin daadwerkelijk een meting en vergelijking tussen 
mannen en vrouwen kon worden uitgevoerd, vormden de testresultaten 
van het psychologisch onderzoek, dat deel uitmaakte van de selectiepro
cedure voor de opleiding in de periode van 1984 tot 1990. Bovendien 
konden de mannen en vrouwen worden uitgesplitst die in deze periode 
hun opleiding hadden afgerond. 
Vergelijking met de vrouwelijke algemene populatie of met vrouwen uit 
andere beroepsgroepen was op beperkte schaal mogelijk door gebruik te 
maken van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek of van 
gegevens uit de literatuur. Het moge duidelijk zijn dat het hier om een 
kwalitatief onderzoek gaat, dat vooral ontdekkend is van aard en waar
bij van tevoren vastgestelde restricties minder aan de orde zijn (3). 
De persoonlijke levensverhalen hebben een verklarende waarde voor het 
werk van de geïnterviewden. 
In dit boek werd getracht een zo compleet mogelijk overzicht te geven 
van de vrouw in de heelkunde, in het verleden en het heden, met een blik 
op de toekomst. 
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II De geneeskunst in de oudheid 
en de rol van de vrouw hierin 

Inleiding 
Zoals de mens tijdens de ontwikkeling van de beschaving middelen vond 
om zich te wapenen tegen honger en koude, zo zon hij ook op methoden 
om ziekten te bestrijden en wonden te verzorgen. Aanvankelijk deelden 
velen deze kennis. Later werden het aparte personen binnen een gemeen
schap die zich hierop toelegden. 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de ontwikkeling van de ge
neeskunst in de bekendste beschavingen, die hiervoor van belang zijn ge
weest en speciaal van de heelkundige aspecten en de rol van de vrouw 
hierin. 

MESOPOTAMIE 
In het land tussen de twee stromen, de Eufraat en de Tigris, hebben meer
dere beschavingen een grote bloei gekend. De Sumerische beschaving ont
stond rond 4000 v. Chr. Deze gunstige ligging tussen twee rivieren, heb
ben de Sumeriërs optimaal benut door kanalen en bevloeiingssystemen 
aan te leggen. Zij ontwikkelden een eigen schrift dat in kleitabletten werd 
gegrift. Het oudst bekende medisch schrift is een Sumerische kleitablet 
waarop twaalf recepten staan gegraveerd (1). 
Andere voorbeelden van dergelijke recepten zijn gevonden in de bagage 
die Koningin Shubad uit Ur mee kreeg, in 3500 v. Chr., bestemd voor 
haar reis in het hiernamaals. Het waren recepten voor pijnstillers, ge
schreven op lemen tegeltjes. Daarnaast werden ook haar toiletartikelen in 
het graf bijgezet. Een opvallend onderdeel van haar uitrusting werd ge
vormd door chirurgische instrumenten, gemaakt van vuursteen en brons. 
Ook amuletten om haar tegen de demonen van ziekte te beschermen, ont
braken niet. De vondst van de recepten en de chirurgische instrumenten 
doet vermoeden dat deze koningin vaardig was in het gebruik hiervan. Er 
is ivoren snijwerk afkomstig uit deze beschaving gevonden waarop beel
tenissen van medische goden te zien zijn. Hiervan waren velen van het 
vrouwelijk geslacht ,2'3). Koning Hammurabi (1728-1686 v. Chr.) sticht
te zijn rijk in Mesopotamië met als hoofdstad Babyion. Onder zijn heer-
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schappij ontstond de Codex Hammurabi, een uitgebreid wetboek, dat 
werd aangetroffen op een metershoge stele die oorspronkelijk in Babyion 
heeft gestaan. Een onderdeel hiervan bestaat uit praktische reglementen 
ingedeeld in 282 paragrafen. Deze wetgeving loog er niet om, paragraaf 
215 luidt bijvoorbeeld als volgt: wanneer een arts iemand met een bron
zen instrument genezen heeft van een zware verwonding of het vlekje in 
iemands oog met het bronzen werktuig geopend heeft en het oog heeft ge
nezen, moet hem daarvoor 10 sjekel zilver worden betaald. 
Paragraaf 216 luidt: Wanneer het iemand van adel is, zal hij (de arts) 5 
sjekel ontvangen. 
Paragraaf 217: Wanneer het de slaaf van een vrije is, zal de meester van 
de slaaf de arts 2 sjekel zilver geven. 
Paragraaf 218: Wanneer de arts een vrije met een bronzen werktuig voor 
een zware verwonding behandelt en laat sterven, en wanneer hij het vlek
je in het oog van de man met het bronzen werktuig heeft geopend, maar 
het oog heeft vernietigd, zal men zijn handen afkappen. 
Paragraaf 221 : Wanneer een arts een gebroken lidmaat van een vrije man 
heeft genezen en zieke ingewanden wederom tot leven heeft gebracht, be
taalt de zieke de arts 5 sjekel zilver. 
Paragraaf 222: Wanneer het de zoon van iemand van adel is, zal hij hem 
3 sjekel zilver geven. 
Paragraaf 224: Wanneer een dierenarts een zware wonde van een os of 
ezel behandelt en het de dieren redt, zal de bezitter van de os of ezel de 
arts een zesde van een sjekel zilver als honorarium geven (,-4). 
Uit deze gedetailleerde wetgeving blijkt dat het beroep van arts tot ont
wikkeling was gekomen. En er komt uit naar voren dat er reeds een be
hoorlijk niveau bereikt was. 
Vanaf 1300 v. Chr. werd Mesopotamië overheerst door een oorlogs
zuchtig volk: de Assyriërs. Dezen vereerden zeer vele goden. Opvallend is 
dat het vrouwelijke goden waren die werden geassocieerd met leven en 
dood: de godin van de geneeskunde was Ishtar of Mummu, de godin
moeder. Gula, de godin van de dood en wederopstanding werd vaak de 
opperarts genoemd. 
Er was ook plaats voor de chirurgie in deze cultuur zoals moge blijken uit 
de vondsten die werden gedaan bij Ninive, ooit één van de belangrijkste 
Assyrische steden: er werden bronzen messen, een scalpel, een zaag en 
een schedelboor gevonden. De hierboven genoemde Mesopotamische vol
keren hadden een theocentrisch en theocratisch wereldbeeld. Ook in de 
gedachten over ziekte en genezing speelden de goden in meer of mindere 
mate de hoofdrol. Het waren de priester-artsen die zich met de genees
kunde bezig hielden, maar opvallend is dat dezen vaak een afkeer hadden 
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van de chirurgische handelingen en deze overlieten aan knechten (5). 
Later beschreef Herodotus ten onrechte dat Babyion geen artsen kende: 
Dokters kennen ze niet, de zieken worden naar de markt gebracht. 
Voorbijgangers geven dan de patiënt raad over zijn kwaal, waarbij ze uit 
eigen ervaring putten of omdat ze iemand kennen die dezelfde klachten 
heeft gehad. Ze adviseren een middel waarbij ze zelf baat hebben gevon
den of waarmee een ander was geholpen. Niemand mag een zieke voor
bijgaan zonder een woord te zeggen. Je bent verplicht te vragen wat hem 
scheelt (Herodotus 1-197, refhJ). 

EGYPTE 
Vanaf het 3e millennium v. Chr. ontwikkelde zich de Egyptische cultuur. 
In de vlakten van de Nijl werd elk najaar slib gedeponeerd tijdens de 
overstroming van deze rivier. Hierdoor ontstond een vruchtbare bodem 
die tot het ontstaan van één van de oudste beschavingen heeft geleid. 
Herodotos (484-424 v. Chr.) noemde Egypte in zijn geschiedschrijving 
een geschenk van de Nijl. In de 19e eeuw was men ervan overtuigd dat 
de geschiedenis van de cultuur en de geschiedenis van de geneeskunde be
gonnen waren bij de Grieken. Pas aan het begin van de 20e eeuw ont
stond het besef dat er voor die tijd al geneeskunst van enig niveau be
stond, ondanks dat Herodotos, de vader van de geschiedschrijving ge
noemd, sinds 450 v. Chr. al schreef over de Egyptische geneeskunde. Aan 
de hand van zijn reiservaringen vanuit zijn thuisland, Griekenland, be
schreef hij de verregaande specialisatie van de Egyptische artsen: 
Een algemene geneeskunde bestaat daar niet: elke arts heeft zijn speciali
teit die tot één onderdeel beperkt blijft. Dientengevolge struikel je in 
Egypte over de dokters: je hebt oog- en tandartsen, specialisten op het ge
bied van hoofden en buiken, en ook internisten (Herodotus II- 84, ref 6 ' ) . 
De Egyptenaren vereerden vele goden. Ook de geneeskunde werd door 
vele goden beoefend. Isis was de belangrijkste godin der geneeskunde. 
Samen met haar echtgenoot Osiris werd zij gezien als de uitvinder van de 
geneeskunst. Zij onderwees haar zoon Horus in de leer, die als God-Zon 
meester was over leven en dood, gezondheid en ziekte. De zusters van 
Isis, Nephthys en Neith waren de koninginnen van de nacht. De 
Egyptenaren vergoodden niet alleen hun gestorven koningen, maar ook 
medici werden soms na hun dood tot god verheven. Het bekendste voor
beeld hiervan is Imhotep, die in 3133 v. Chr. hofarts van koningin 
Nitooris was en later als belangrijkste god van de geneeskunde vereerd 
werd. Hij en Ptah, een andere geneeskundige god, zouden de medische 
boeken over de gezondheidszorg hebben geschreven die tot de oudste ter 
wereld behoren. Sekhmet, de echtgenote van Ptah, had de kop van een 
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leeuwin en was een bottenzetter, een heler, tevens beschermster tegen 
vuur en ziekte. Ubastet, de zuster van Sekhmet was de godin van de ob
stetric Omdat religie en geneeskunde in het oude Egypte zo sterk verwe
ven waren, werden priesteressen en wijze vrouwen vaak geraadpleegd om 
de gunst van deze geneeskundige goden te verwerven. 
Dat de geneeskunde in Egypte meer voorstelde dan alleen het aanroepen 
van geneeskrachtige goden en het verdrijven van demonen, bleek bij de 
vertaling van gevonden papyrusteksten. Belangrijkste voorbeelden hier
van zijn de papyrusrol Ebers en de papyrusrol Smith, die beiden rond 
1550 v. Chr. geschreven zijn en waarvan de vertalingen in het begin van 
de 20e eeuw gereed waren. Van de papyrus Smith is bekend dat het ging 
om een overgeschreven papyrus, die terug ging tot een tekst die dateerde 
uit 3000-2500 v.Chr. <8'. 
Hier begint het boek over de samenstelling van medicijnen voor alle de
len van het menselijk lichaam, aldus de papyrus Ebers. De papyrus Smith 
lijkt zelfs een heus chirurgisch handboek, met hierin onder andere de be
schrijving van een dubbelzijdige claviculafractuur en de behandeling hier
van met een soort ranselverband. Ook een open schedelfractuur en de in-
fauste prognose hiervan wordt in de tekst beschreven. Uit beide papyrus-
rollen blijkt ook dat er enige kennis bestond van de circulatie en van de 
pols in relatie tot de conditie van de patiënt en dat deze bij de 
Egyptenaren onderwerp van studie waren. In deze "praktische medische 
handboeken" ontbrak de mythologie niet. In de Ebers papyrus wordt de 
oudst bekende vrouwelijke arts beschreven: de godin Tefnut, die door de 
oppergod Ra geconsulteerd werd. 
Niet alleen met het religieuze aspect van de gezondheidszorg hielden 
vrouwen zich bezig, zij werkten ook daadwerkelijk naast de mannelijke 
artsen al vóór het jaar 3000 v. Chr. in deze professie. In Egypte werden 
de artsen opgeleid op heuse scholen: in artsenijscholen of in tempelscho-
len. Ook werd hier chirurgisch onderricht gegeven. Heliopolis bezat een 
medische school waaraan onder andere zowel Mozes als zijn vrouw 
Zipporah studeerden. Dat Zipporah ook chirurgische handelingen ver
richtte, valt te lezen in het oude testament, waarin beschreven staat hoe 
zij een circumcisie bij haar zoon verricht: Toen nam Zipporah een steen-
en mes en besneed de voorhuid haars zoons en wierp die voor zijn voe
ten en zeide: Voorwaar gij zijt mij een bloedbruidegom ,9). 
Mozes had namelijk verzuimd zijn zoon te laten besnijden. Daarom werd 
zijn leven door de Eeuwige bedreigd. Om dit onheil af te wenden, be
sneed Zipporah zelf haar zoon en bedoelde dat zij het leven van Mozes 
had gered door haar zoon te besnijden i10'11). 
Ook in Saïs werd medisch onderricht gegeven door zowel mannelijke als 
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vrouwelijke professoren aan studenten van beiderlei kunne. In de tempel 
te Saïs, ten noorden van Memphis, is de volgende inscriptie gevonden: Ik 
kom van de medische school van Heliopolis en heb aan de vrouwen-
school te Saïs gestudeerd waar de goddelijke moeders mij ziekte hebben 
leren genezen. 
Behalve uit geschreven teksten kunnen we ook een beeld van de cultuur 
en geneeskunst krijgen door muurtekeningen in tempels en graven. Zo 
bevindt zich op de muren van een kapel in Thebe de beeltenis van een sla
vin, die omstreeks 1420 v. Chr. de voet van een vrouwelijke patiënt ope
reert. Eromheen staan de mannelijke familieleden vol bewondering en re
spect te kijken l l21. Ten zuiden van Thebe, in Kom Ombo, staat een tem
pel waar een muurtekening is gevonden met Cleopatra, Julius Caesar en 
hun zoon Caesarion. De scène beeldt hen af in een operatiekamer in het 
bijzijn van enkele artsen en goden van de geneeskunst. Op de tafel liggen 
allerhande chirurgische instrumenten: scalpels, forceps, haken, gazen, 
naalden, een schedelboor, een trepaan, alsmede potten met zalven en me
dicijnen <2). 
Eén van de belangrijkste Amerikaanse geschiedschrijvers over vrouwen in 
de geneeskunde, Kate Campbell Hurd-Mead, schrijft in haar verzamel
werk in 1938 het volgende: 
We are told, however, that women surgeons performed Caesarian sec
tions, removed cancerous breasts, and, according to Herodotus, who was 
in Egypt in the fifth century B.C., they were especially skillful with their 
stone knives and also expert in the use of splints for setting broken bo
nes l2). 
Bij het nalezen van de werken van Herodotus kon dit door ons echter niet 
geverifieerd worden (6-7>. Ook in het boek van Dietrich Brandenburg over 
de geneeskunde in het werk van Herodotus konden hier geen argumenten 
voor gevonden worden (13). Opvallend is ook dat Hurd-Mead geen nade
re vindplaats vermeldt van de door haar gestelde bewering. 

INDIE 
In Indië waren de eerste artsen afkomstig uit de kasten van de 
Brahmanen, die geen contact met wonden mochten hebben, dus werd de 
chirurgie bedreven door lagere kasten (1). 
Over de Indische geschiedenis is veel bekend door de bewaard gebleven 
geschriften. De Veda's of boeken van de Geopenbaarde Wijsheid, werden 
omstreeks 800 v. Chr. geschreven. Het is een verzameling heilige ge
schriften met gebeden, hymnen en toverformules. Eén van deze boeken, 
de Atharda Veda, gaat over de geneeskunde in het algemeen. 
De belangrijkste chirurgische auteur is Susruta in de 2e eeuw na Christus. 
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Hij zegt in zijn werk: De chirurgische kunst is de eerste en de grootste on
der de geneeskunsten; zij is rein in zichzelf, zij is onsterfelijk, zij is een ge
schenk des hemels en bron van roem op aarde. 
In Indië bestond een goed ontwikkelde chirurgische kennis en opleiding. 
De leerling-chirurg werd zeer gedegen opgeleid door een oudere meester, 
waarbij ook gebruik werd gemaakt van fantomen. Als vingeroefening 
moest hij vruchten en bloemen opereren en wormstekig hout katheterise-
ren. Behalve amputaties en blaassteenoperaties zouden er ook laparoto-
mieën zijn verricht en zelfs darmnaden zijn gelegd. Er werden tonsillec-
tomieën, fistelectomieën en herniotomieën uitgevoerd, maar de bekendste 
en door ons meest bewonderde operatie uit deze tijd was de plastische re
constructie van de neus. Wanneer de neus was afgehakt, vaak als straf 
voor overspel, werd deze door middel van een zwaailap uit het voorhoofd 
gereconstrueerd (5»i4,i5)< Vrouwen kwamen in deze chirurgische wereld 
waarschijnlijk niet voor, de verloskunde werd wel door vrouwen uitge
oefend, echter bij problemen werd de hulp van de mannelijke chirurg in
geroepen. 

GRIEKENLAND 
Over de Griekse beschaving en dus ook over de geschiedenis van hun ge
neeskunde kan niet geschreven worden zonder de mythologie hierin te 
betrekken. De belangrijkste god van de geneeskunde was Asclepios, voor
gesteld als een man met een baard, leunend op een wandelstaf waarom
heen een grote slang gekronkeld was. Dit verklaart waarom de huidige 
geneeskunde nog altijd gebruik maakt van de aesculaap als symbool. Zijn 
zoons waren Machaon en Podaleirios. Machaon behandelde de gewon
den op de slagvelden en werd later de vader van de chirurgie genoemd. 
"Laat Machaon naast je plaats nemen op de wagen ....Want een genees
heer is een man die tegen veel anderen opweegt, meester in het uitsnijden 
van pijlen en in het opleggen van zachte kruiden." 
ir|Tpoa KCXI aviip jtoXXcov avxa^ ioo aXXcov 
xovo Liev T'nrtpoi jio^ucpapixaKoi ctLuputevovTca, EXKE' aKeiouevoi (Ilias 
XI 512-515 i'6'17»). 
Hoewel in de Ilias Podaleirios evenals zijn broer de wonden van de krij
gers verzorgde, 'want de artsen Podaleiros en Machaon' ii-jrpoi ,ufv yap 
noöakeipiog rjóe Maxacov, (Ilias XI 833) werd hij later de vader van de 
interne geneeskunde genoemd. Asclepios had ook twee dochters: 
Hygieia, godin van de gezondheid en preventie van ziekte en Panacea, de 
godin van de behandeling van ziekten. Epione, de echtgenote van 
Asclepios, was de godin van de pijnstilling. In de al eerder genoemde Ilias 
wordt door Homerus ook een vrouwelijke arts beschreven: Agamede, 
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dochter van de Epische koning Augeias: Agamede, met haar gouden baar, 
kende alle geneeskrachtige kruiden die op de aarde groeiden. (Ilias XI 
740-741). Of zij al dan niet (ook) het handwerk van de chirurg beheer
ste of beoefende, is niet bekend; de dichter zegt hier niets over. Dit is na
melijk de enige plaats in Homerus waar Agamede voorkomt. 
In de Odyssee schrijft Homerus dat Helena van Troje Nepenthes in de 
wijn doet, een kruid dat verdriet doet vergeten. De werking van genees
krachtige kruiden heeft zij geleerd van de vrouwelijke arts Polydamna uit 
Egypte (Odyssee IV 220-232 <!6-18))- Er waren vele machtige godinnen 
waaronder Leto, de moeder van Apollo en Artemis en grootmoeder van 
Asclepios. Zij wordt beschreven als een godin die chirurgische handelin
gen verrichtte. Zo genas zij de wonden van Aeneas en anderen, daarnaast 
hielp zij bij moeilijke baringen (Ilias V d6,i7,i9)j_ 
Kate Campell Hurd-Mead beweert in haar standaardwerk over de ge
schiedenis van vrouwelijke artsen dat er in de Ilias sprake is van vrouwe
lijke chirurgen. Deze bewering, inclusief haar referenties uit de Ilias (Ilias 
IV 219, XI 512, 830, 945, XVI 29), wordt veelvuldig aangehaald in de 
literatuur. Echter bij het lezen van deze passages blijkt dat er alleen van 
mannen sprake is en haar opvatting over de vrouw op deze plaats berust 
derhalve op een misverstand (2>16>ls). 
In het oude Griekenland werden religieuze en wereldlijke geneeskunde 
naast elkaar beoefend. In tempels van Asclepios werden de zieken be
handeld met een combinatie van gebed, magie en een voor ons Vatione-
lev behandeling. De behandelende artsen waren priesters en priesteressen 
die ook operaties uitvoerden: zij openden onder andere abcessen en wa
ren bedreven in het aderlaten. In de belangrijkste tempel van Asclepios in 
Epidaurus werkte 300 v. Chr. een vrouwelijke arts, Amyte of Anicia. Zij 
was tevens dichteres en schrijfster en heeft de, in onze ogen vaak bizarre, 
therapieën en genezingen die daar plaatsvonden, beschreven. 
Vanaf 600 v. Chr. ontstond er ook een meer wereldlijke, wetenschappe
lijke geneeskunde die haar oorsprong vond in de wetenschap van de filo
sofie. Er werden medische scholen gesticht waar les werd gegeven door 
vele bekende professoren. Hippocrates (460-370 v. Chr.) was leraar en 
praktiserend arts te Kos, hij richtte de aandacht op zorgvuldige observa
tie. Op zijn naam staat het Corpus Hippocraticum, een verzameling me
dische werken waaraan waarschijnlijk ook andere auteurs hebben bijge
dragen. De meest uitvoerige behandelingsmethoden die hierin beschreven 
zijn, betreffen de chirurgie: oorlogsverwondingen, fracturen, wonden, 
schedeltraumata, en het stelpen van bloedingen door compressie en cau-
terisatie. Operatietechnieken zijn in detail beschreven inclusief de voor
bereiding van de patiënt, de operatietafel, het licht, de instrumenten en 
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de assistentie. De chirurgische behandeling van tumoren, fistels, hemor-
roïden en zweren is zo duidelijk en pragmatisch beschreven dat het vrij
wel zeker is dat Hippocrates deze operaties ook zelf uitvoerde. Dit lijkt 
in strijd met de volgende passage uit de eed van Hippocrates: Ik zal het 
mes niet gebruiken, zelfs niet bij steenlijders, maar zal dit over laten aan 
de mannen die zich speciaal met dit werk bezig houden. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat dit gedeelte later aan de eed is 
toegevoegd. 
In de tijd van Hippocrates was er een grote hoeveelheid praktiserende 
artsen. Er was tot 300 v. Chr. geen registratiesysteem en een ieder kon 
zich arts noemen. Hoewel de geneeskunde ook toen al gedomineerd werd 
door mannelijke dokters en er historici zijn, die het bestaan van vrouwe
lijke artsen ontkennen, zijn er wel degelijk concrete aanwijzingen voor 
het bestaan van vrouwelijke artsen. Op een grafsteen uit Athene, date
rend uit de 4e eeuw v. Chr., staan twee vrouwen afgebeeld, omgeven 
door verschillende kinderen. De bijbehorende tekst luidt: Phanostrate, 
vroedvrouw en arts, ligt hier. Zij bezorgde niemand pijn en een ieder be
treurt haar dood (20). 
Philistra, soms Elephantis genoemd, schreef medische boeken en gaf on
derricht aan studenten. Men zegt dat zij zo mooi was dat ze achter een 
gordijn les moest geven om de studenten niet af te leiden. 
Herophilus (300 v. Chr.) was een belangrijk arts en wetenschapper in 
Alexandrië. Hij had een vrouwelijke leerling: Agnodice, die vele vrouwe
lijke patiënten had. Vrouwelijke artsen werden dikwijls in een kwaad 
daglicht geplaatst, verdacht als zij werden van het uitvoeren van abor
tussen, hetgeen, zoals uit de eed van Hippocrates blijkt, verboden was. 
Voor Agnodice vormde dit mogelijk de aanleiding om mannenkleding te 
dragen om niet opgemerkt te worden of deed zij het om het comfort? 
Toen zij haar hulp aanbood bij een vrouw in partu, wilde deze laatste 
slechts haar hulp accepteren nadat zij zich overtuigd had van het feit dat 
deze arts tot haar eigen sekse behoorde. Haar populariteit leidde tot ja
loezie onder haar confrères. Dit vormde voor hen de aanleiding om haar 
als vrouw te ontmaskeren en aan te klagen voor praktijkvoering onder 
valse voorwendselen. De enorme steun en bijval die ze kreeg van haar pa
tiënten, zorgden indirect voor haar vrijspraak. Behalve embryotomieën 
verrichtte Agnodice ook een keizersnede bij een reeds gestorven moeder 
en voerde zij andere chirurgische ingrepen uit U,i9,2i,22)_ 
Toen Korinthe door de Romeinen veroverd werd, werden honderden 
Griekse vrouwen gevangen genomen; de medisch geschoolde vrouwen 
brachten op de slavenmarkt de hoogste prijzen op. 
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HET ROMEINSE RIJK 
De Romeinen bezaten een eigen geneeskunde die haar wortels had in de 
Etruskische beschaving. De geneeskunde was voornamelijk gebaseerd op 
religie. Vele goden en godinnen werden verantwoordelijk gehouden voor 
ziekten en gezondheid. Prognoses werden bepaald door de ingewanden 
van dieren te schouwen en hepatoscopie te verrichten, gewoonten die al 
in Mesopotamië in zwang waren. 
Wel zijn er Etruskische schedels met goud ingezette kunsttanden gevon
den. Waarschijnlijk was dit voornamelijk een cosmetische ingreep; cos
metiek en hygiëne waren erg belangrijk (5). 
Na de verovering van Griekenland namen de Romeinen een groot deel 
van de Griekse cultuur en ook de Griekse geneeskunst over. Volgens de 
legende werd de god Asclepios, Aesculapius, in 295 v. Chr. in Rome 
geïntroduceerd. De eerste bekende Griekse arts die naar Rome kwam was 
Archagathos uit Sparta, rond 219 v. Chr. De wisselende waardering van 
de Romeinen voor de arts wordt weerspiegeld in de namen die deze 
kreeg. Aanvankelijk werd hij de vulnerarius, de wondgenezer genoemd, 
later carnifex, de slager. Hij hield spreekuur op openbare pleinen en 
werd uit de staatskas betaald. De meeste Romeinse artsen waren horigen 
en slaven, vaak van Griekse herkomst. 
De vrouw stond in Rome hoger in aanzien dan in Griekenland en kreeg 
meer gelegenheid zich te ontwikkelen, te studeren en ook zelfstandig een 
beroep uit te oefenen. Uit de medische literatuur en archeologische vond
sten blijkt dat er in het Romeinse rijk vele vrouwelijke artsen waren. 
Aetius (527 - 566) schreef een volumineus werk, de Tetrabiblion, dat 
aanvankelijk in het Grieks werd geschreven en later in het Latijn werd 
vertaald. In dit boek maakt Aetius frequent gebruik van de kennis en er
varingen van Aspasia, een Grieks-Romeinse vrouwelijke arts. Het groot
ste deel heeft betrekking op de verloskunde, maar ook met de chirurgi
sche behandeling van uterustumoren en peritonitis zou zij zich bezig heb
ben gehouden. 
Zo prees bijvoorbeeld Lucius Anneus Seneca (4 v. Chr.- 65 na Chr.) de 
bekende wijsgeer en leermeester van Nero, de vaardige vingers van zijn 
vrouwelijke arts. 
Aulus Cornelius Celsus (14 v. Chr.- 37 na Chr.) was een medisch schrij
ver, geen praktiserend arts. Waarschijnlijk heeft hij een encyclopedie ge
schreven over vele zaken: rechtswetenschap, filosofie, landbouw en 
krijgskunde, maar alleen het medische deel, De Re Medica, is bewaard 
gebleven. In het chirurgische deel uit zijn oeuvre, het Corpus 
Cbirurgicum, wordt de chirurgie gedefinieerd als het deel van de genees
kunde dat met de band verzorgt, in tegenstelling tot de diëtische en me-



2 4 DE GENEESKUNST IN DE OUDHEID EN DE ROL VAN DE VROUW HIERIN 

dicinale geneeskunde. De chirurg wordt als volgt omschreven: De chirurg 
moet jong zijn, (of althans niet te ver van de jeugd verwijderd); zijn hand 
is vast, werkt bedaard en beeft niet; zijn linkerhand is even vaardig als 
zijn rechterhand; zijn blik is scherp en doordringend; hij is onverschrok
ken en toch meevoelend; hij wil vooral zijn patiënten genezen; kreten 
brengen hem niet van de wijs; hij zal niet overhaast te werk gaan en niet 
meer snijden dan nodig is, maar steeds handelen alsof hij het geklaag van 
de zieke niet hoort. 
Celsus beschrijft de tekenen van ontsteking: tumor, rubor, calor, dolor en 
de behandeling van abcessen en fistels. De operatietechniek van hernio-
tomiëen, steensneden en het sluiten van buikwonden staat gedetailleerd 
beschreven in het Corpus Chirurgicum. Celsus was een bewonderaar van 
vrouwelijke artsen. Hij beschrijft de drukke praktijken van de vrouwe
lijke artsen in Rome, die vaak een slaaf als assistent hadden. Deze laatste 
hield de patiënten vast tijdens de operatie. Het instrumentarium van de
ze vrouwen bestond uit messen met koperen handvatten, tangen met ivo
ren handvatten in de vorm van dolfijnen, instrumenten om pijlpunten en 
afgebroken lansen uit de wonden te verwijderen, schedelboren, catheters, 
curettes, spatels, naalden en naaldvoerders. Bij opgravingen in Pompei' 
zijn veel van deze instrumenten gevonden, die in 79 tijdens de vulkaan
uitbarsting onder de lava bedolven werden. 
Er zijn ook archeologische vondsten gedaan, die het bestaan van vrou
welijke chirurgen bij de Romeinen bevestigen. In Spanje is een graf ge
vonden uit de tijd van keizer Augustus (63 v. Chr. - 14 na Chr.), Tiberius 
(42 v. Chr.-37 na Chr.) of Caligula (12-41 na Chr.), waarin zich zowel 
chirurgische instrumenten als vrouwelijke sieraden bevonden. In België is 
een brandgraf gevonden uit 100 na Christus. Bestudering van de asresten 
toonde aan dat het het graf van een vrouw betrof. Zij had tandheelkun
dige instrumenten en scheermessen bij zich. Uit dezelfde tijd stamt een 
brandgraf uit Stee, Duitsland, waarin behalve typisch vrouwelijke attri
buten, ook een scalpel en scheermessen gevonden werden (23). 
Galenus (129-201) kwam zelf uit Pergamum en werd daar door zijn va
der opgeleid tot arts. 
Deze praktiserende arts wordt wel als de belangrijkste medische schrijver 
sinds Hippocrates beschouwd. Na enkele studiereizen werd hij chirurg 
van de gladiatoren te Pergamum. Daarna vestigde hij zich als arts te 
Rome. Evenals Celsus haalde hij ook meerdere vrouwelijke collegae aan 
in zijn geschriften. Zo noemt hij een zekere Margaretha, chirurg in het le
ger en Antiochis, een vriendin en collega van hem aan de medische school 
bij Maecenas, van wie hij enkele recepten kopieerde. Deze Antiochis had 
als arts veel aanzien in de stad Tlos, in Klein Azië, zoals blijkt uit een 
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monument dat daar is teruggevonden met de volgende tekst: Antiochis, 
dochter van Diodotus uit Tlos, de raad en de bevolking van Tlos hebben 
dit standbeeld opgericht uit waardering voor haar geneeskunst. 

Samenvatting en discussie 
Vanaf 3500 v. Chr. zijn ons aanwijzingen bekend dat er een geneeskunst 
bestaan heeft die als voorloper gezien kan worden van onze huidige ge
neeskunde. In Mesopotamië, Egypte en Griekenland was deze genees
kunst zeer nauw verbonden met de religie. Toch ontwikkelden zich ook 
praktische behandelingen ter genezing van wonden en ziekten. Uit meer
dere bronnen blijkt dat er ook al in deze tijd chirurgie bestaan heeft als 
de meest directe vorm van praktisch handelen. In Indië heeft zeker een 
belangrijke vorm van chirurgie bestaan, echter, door ons konden geen 
aanwijzingen gevonden worden dat deze ook door vrouwen beoefend 
werd. In Mesopotamië, Egypte en Griekenland heeft de vrouw een wis
selende, maar zekere rol gespeeld als arts. In Egypte en Griekenland was 
de verbondenheid met de religie duidelijk door de aanwezigheid van 
priesteresartsen. In het Romeinse rijk tekende het artsenberoep zich meer 
af als een wereldlijke functie. De vrouw had in deze maatschappij een 
grotere vrijheid om zich zelfstandig te ontwikkelen en om een openbare 
functie uit te oefenen. De aanwezigheid van vrouwelijke artsen was hier
van een direct gevolg. Enkelen van hen wisten zich ook enige faam als 
arts te verwerven. 
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171 Vrouwelijke genezers: van de 
middeleeuwen tot in de 18e eeuw 

Inleiding 
De geneeskunde in de middeleeuwen ontbeerde de kennis en verworven
heden van voorgaande tijden. Zo er al kennis bestond van de medische 
erfenis uit de oudheid, dan werd deze nauwelijks op waarde geschat en 
meestal in het geheel tenietgedaan. Als oorzaken voor de vertraging van 
de ontwikkeling van de geneeskunde in de middeleeuwen worden ver
schillende invloeden genoemd. De alles overheersende invloed van het 
werk van Galenus (129-201) is er één van. Zijn leer overschaduwde de ei
gen ervaringen en inzichten van die tijd (1). Deed men in de Romeinse tijd 
pogingen om de mystiek terug te dringen ten faveure van de wetenschap, 
in de middeleeuwen gebeurde het omgekeerde: geloof en bijgeloof namen 
een centrale plaats in. Ook de kerk ontmoedigde het vernieuwende den
ken. De geneeskunde die in de kloosters werd bedreven, stoelde vooral op 
het geloof. Men bad, liet penitentie doen en maakte gebruik van reli
kwieën. 
De kaders waarbinnen de geneeskunde kwam te verkeren, waren nauw 
en beperkt, al bestonden hier uitzonderingen op. Door de toegewijde zorg 
van sommige kloosterlingen voor zieken en gewonden zal de kerk ook 
een positieve bijdrage hebben geleverd aan de gezondheidszorg van die 
tijd. 
De maatschappelijke rol van de vrouw werd teruggedrongen naar een ni
veau van volkomen ondergeschiktheid aan de man en bovendien kreeg zij 
later het door de kerk opgelegde predikaat een willoos slachtoffer van de 
duivel te zijn en haar neiging de man in het kwaad mee te slepen. 
Ondanks deze omstandigheden is het toch enigen van hen gelukt zich te 
ontwikkelen en te bekwamen in het uitoefenen van de geneeskunde. 
Het betreft hier de gereglementeerde geneeskunde zoals die tot ons komt 
uit de officiële stukken. Daarnaast werden op ruime schaal allerlei vor
men van geneeskunde bedreven buiten de gereglementeerde kaders. Met 
name op het platteland was deze vorm van volksgeneeskunst lange tijd de 
belangrijkste vorm van hulpverlening, waarin vrouwen een belangrijke 
rol speelden. 
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Salerno 
In Salerno, gelegen in Zuid-Italïe, ontstond een medische school en wer
den ziekenhuizen gesticht. De aanwezigheid van geneeskrachtige bronnen 
speelde hierbij een rol. Reeds in de 9e eeuw was de medische school van 
Salerno al zo beroemd dat leerlingen van heinde en verre erheen trokken. 
Het was een wereldlijk instituut, los van de kerkelijke invloed. 
Het Salerno van de 11e eeuw was een smeltkroes van onder andere 
Arabieren, Joden, Grieken en Romeinen. Kruisvaarders en pelgrims von
den in Salerno een toevluchtsoord, waar de zieke en gewonde reizigers 
konden worden verzorgd. Het medisch onderwijs was gebaseerd op de 
werken van Hippocrates, Galenus en Aristoteles. Salerno werd in die tijd 
ook wel aangeduid als Civitas Hippocratica ,2). 
Er werd niet alleen theoretisch onderwijs gegeven, maar ook praktisch 
geoefend en bed-side teaching vormde een onderdeel van het curriculum. 
Zowel onder de studenten als onder de leraren telde men mannen en 
vrouwen. Toch was het aantal vrouwen dat er afstudeerde niet hoog te 
noemen. In de 14e eeuw waren er achttien vrouwen die in Salerno offi
cieel de bevoegdheid verkregen de heelkunde uit te oefenen. Dit aantal 
was mager in vergelijking met de drieduizend mannen die in diezelfde pe
riode deze licentie verworven (3). 
Constantinus Africanus (1020-1087) was een uit Tunis afkomstige mos
lim, die zich tot het christendom bekeerde en toetrad tot de orde van de 
Benedictijnen (1067). Aanvankelijk handelde hij in medicijnen en reisde 
hij veel. Zo leerde hij Arabisch, Latijn en Grieks. Rond 1060 vestigde hij 
zich definitief in Zuid-Italïe. Hij leverde zeer vele vertalingen af in het 
Latijn, handelend over diverse medische onderwerpen. Het vertaalde 
werk over chirurgie noemde hij Pantegni en dit werd een veel gevraagd 
handboek. Hij vertaalde ook Rhazes, Avicenna en Albucasis. Zijn werken 
werden ook veel gebruikt in Salerno. 
Medici, zowel studenten als leraren, gingen gehuld in speciale gewaden 
die voor vrouwen en mannen nagenoeg gelijk waren. Eén van de be
kendste leraren uit de 11e eeuw was een vrouw: Trotula. Omdat de cul
tuur in Salerno ook sterk beïnvloed was door de Arabische cultuur, was 
het een vanzelfsprekende zaak geworden dat vrouwen een rol speelden in 
de geneeskunde. De moslimvrouwen mochten alleen door vrouwen be
handeld worden. Zo werden de vrouwen van de kaliefs, die een elite 
vormden, bijgestaan door vrouwen die meer in hun mars hadden dan de 
gemiddelde vroedvrouw. 

Trotula 
Trotula werd Magistra Medicinae aan de medische school en zij maakte 
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grote naam. Zij schreef een beroemd geworden werk over verloskunde 
en gynaecologie. Dit werk baseerde zij op de kennis van onder andere 
Hippocrates en Cleopatra. Deze Cleopatra, soms ten onrechte verward 
met de bekende Egyptische koningin, schreef een boek over de gynaeco
logie. Het is niet bekend wanneer ze precies leefde en wie zij precies was, 
maar haar werk heeft velen door de eeuwen heen geïnspireerd, zoals ook 
Trotula. Daarnaast schreef Trotula De "Compositione Medicamen-
torum", over de algemene geneeskunde. Meer dan 700 jaar lang werden 
haar geschriften gekopieerd en gebruikt. Ze schreef over de problemen 
vóór, tijdens en na de bevalling: De mulieribus passionibus ante, in et 
post partum. Dit boek beschrijft ook ziekten van het bekken en geeft aan
wijzingen over bescherming van het perineum tijdens de bevalling. Zij gaf 
gedetailleerd aan hoe te handelen bij een totaalruptuur. Zij gaf haar les
sen in het Latijn. Dat zij niet alleen verloskundig, maar met name ook 
heelkundig geschoold en geïnteresseerd was, blijkt onder andere uit het 
feit dat ze colleges gaf specifiek over de chirurgie van het perineum, 
waarom zij beroemd was: 
Er zijn vrouwen die door een zware bevalling kans hebben op een rup
tuur van het perineum. Evenzo is het mogelijk dat sommige vrouwen 
schade oplopen bij de bevalling ten gevolge van fouten gemaakt door 
diegenen die ze begeleiden. Er zijn er, bij wie de vulva en de anus samen 
één uitgang worden. Bij deze vrouwen komt de baarmoeder naar buiten 
en verhardt. Na deze zacht gemaakt te hebben en gereponeerd hechten 
we het defect tussen anus en vulva op drie of vier plaatsen met zijde (4). 
Haar echtgenoot, Platearius, was eveneens verbonden aan de medische 
school van Salerno. Zij hadden twee, mogelijk drie zonen, waarvan één 
een beroemd chirurg werd, die evenals zijn ouders bijdroeg aan de 
Practica Brevis. Later verwerkte een kleinzoon haar lessen in één van de 
vroegste verhandelingen over chirurgie: de Practica Chirurgiae. Haar ei
gen werken worden met meerdere namen aangeduid: de Trotula Major en 
Trotula Minor, de Trotta, de Trotula. De proloog van het manuscript 
"De passionibus" begint met de vermelding dat god man én vrouw 
maakte met reden, intelligentie en wijsheid, maar dat de vrouw een 
zwakker lichaam kreeg en dat zij een meer koud en naC karakter kreeg 
en de man een neet en droog" karakter, geheel volgens de principes van 
Galenus. In 1544 verscheen een eerste gedrukte versie. Vóór die tijd wer
den ze handmatig gekopieerd. 
Door Constantinus van Afrika wordt beschreven hoe zij een vulva-abces 
diagnosticeerde, opende en gedurende enige tijd open liet houden, alvo
rens de wond met geneeskrachtige oliën te laten genezen. Van haar werd 
verteld dat ze een sectio caesarea uitvoerde. Het was in haar tijd door de 
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kerk verboden om een dissectie te verrichten. Een pathologisch substraat 
ontbrak haar dan ook en zij moet volledig af zijn gegaan op de sympto-
matologie van haar patiënten. Zij was in staat door het voelen van de 
pols een differentiatie te maken tussen tyfus en malaria en ook om een 
schatting te maken van de hoogte van de koorts. Zij schreef een boek 
over huidafwijkingen en was waarschijnlijk de eerste vrouw die de erup
ties passend bij syfilis beschreef (2). Een extract van aloë in rozenwater, 
amandelolie en boter, verwerkt als zalf, was een bekende remedie van 
haar voor huidproblemen. 
Waarschijnlijk stierf Trotula in 1097 (4). 

De 11e en 12e eeuw 
In 1081 bouwde Alexis Comnenos een hospitaal in Constantinopel met 
duizend bedden. Aan het hoofd van dit enorme hospitaal stond een 
vrouw, Anna Comnena, de dochter van Alexis. Ook de dochters van de 
moorse arts, Avenzoar (1091-1162) uit Sevilla, die lijfarts was van de sul
tan en verschillende handboeken schreef, traden samen met hun broers in 
de voetsporen van hun vader. Het was niet ongewoon in de Arabische 
wereld dat vrouwen als chirurg optraden. Zo stelde Albucasis in zijn 
boek dat een vrouw die leed aan stenen zich tot een bekwame vrouwelij
ke chirurg moest wenden (2). 
In 1140 introduceerde Roger II van Sicilië (1095-1154) een soort artsdi
ploma. Zijn kleinzoon Frederik II voerde een examen in, waarin niet al
leen kennis van de inwendige geneeskunde maar ook van de chirurgie 
werd getest. Bovendien stond hij anatomische dissecties toe. Daarmee 
herstelde hij de chirurgie, die nog vaak als minderwaardig handwerk 
werd beschouwd, in ere. Roger van Salerno = Ruggiero Frugardi, schreef 
samen met zijn leerlingen de Chirurgia magistri Rogeri, ook wel be
schouwd als het eerste onafhankelijke chirurgische boek in de westerse 
wereld (1). Hijzelf werd als één van de belangrijkste chirurgen van Salerno 
beschouwd (5). 
In de 12e eeuw hing het lot van de vrouw veelal af van het huwelijk dat 
ze sloot. Ze werd meestal slecht behandeld en kende weinig vrijheid. 
Door in te treden in een klooster kon ze een ongewenst huwelijk ontlo
pen en kreeg ze gelegenheid zich geestelijk te ontwikkelen en haar vaar
digheden ook toe te passen. Er waren er altijd enkelen binnen de orde die 
zich toelegden op de geneeskunde. Iedere geestelijke, die een medisch ma
nuscript had overgeschreven, mocht zich medicus noemen, maar op een 
gegeven moment kondigde de kerk af, dat de monniken geen aderlatin
gen noch andere chirurgische ingrepen meer mochten verrichten. Dit leid
de tot een verschuiving van deze activiteiten naar leken, met name de bar-
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biers. Chirurgische handelingen werden daarna door mannen en vrouwen 
buiten het klooster verricht. 
In de tijd van de kruistochten waren het de vrouwen die de verantwoor
ding namen voor het huis en zijn bewoners tijdens de afwezigheid van de 
heer des huizes. Zij zorgden ook voor de zieken en gewonden en zetten 
zonodig gebroken botten. 
Inmiddels zat er weinig vooruitgang in de ontwikkeling van de medische 
wetenschap. Het door de kerk uitgevaardigde verbod op dissecties had 
een remmende invloed. Ook de geldende wet van oog om oog, tand om 
tand, weerhield de artsen ervan zich te bedienen van chirurgische tech
nieken. Het niet genezen of overlijden van de patiënt kon grote gevolgen 
voor de behandelend arts hebben in de vorm van zware straffen. Dit had 
tot gevolg dat artsen erg terughoudend waren om handelend op te treden 
als de prognose niet gunstig was. 
In Frankrijk was het Héloise (1098-1164) die bekendheid genoot als 
vrouwelijke arts. Zij was een begaafde studente. Op 17-jarige leeftijd 
werd zij door haar oom, Fulbert, kanunnik aan de Notre Dame, toever
trouwd aan de beroemde geleerde Abélard (1079-1142). Zij werd onder
wezen in alle takken van de geneeskunst, waaronder de chirurgie. Er ont
stond een liefdesrelatie tussen Héloise en Abélard die leidde tot een ge
heim huwelijk en de geboorte van hun zoon Astralabe. De relatie met 
Abélard duurde 18 maanden. Uit deze tijd dateert een briefwisseling die 
sinds kort definitief wordt toegeschreven aan deze beide minnaars. Deze 
brieven getuigen van een groot literair talent ( 6 ) . De oom van Héloise was, 
toen hij erachter kwam, zo verbolgen over deze affaire dat hij uit wraak 
Abélard liet overvallen en castreren. Hierna trad Héloise in, in het kloos
ter van Argenteuil. In 1131 werd zij door Paus Innocentius II (?- 1143) 
tot priores benoemd ,7). 
Rond de 12e eeuw kreeg de Mariaverering een plaats binnen het geloof. 
Vrouwen probeerden te leven naar haar voorbeeld. Bij enkelen leidde hun 
sterke occupatie met Maria ook tot visioenen. In Duitsland was 
Hildegard von Bingen (1098-1179) hiervan een sprekend voorbeeld. Zij 
begon als leerlinge in het Benedictinessenklooster in Dissibodenberg bij 
Zweibrücken. Ze werd belast met leeropdrachten en klom op tot abdis. 
Daarna werd zij als hoofd aangesteld van een nieuw klooster op de 
Rupertsberg bij Bingen am Rhein. Zij genoot als abdis aanzien en auto
riteit. Ze schreef belangwekkende boeken op allerlei gebied, onder an
dere over de geneeskunde en de kennis van de medicijnen: Causae et cu-
rae. Dit werk bevatte vijf delen over medische theorie en behandelwijzen. 
Hierin legde zij ook een verband tussen het omniversum en de microkos
mos van het lichaam ,4). Ook in de muziek had ze zich bekwaamd en 



3 2 VROUWELIJKE GENEZERS: VAN DE MIDDELEEUWEN TOT IN DE l 8 E EEUW 

haar composities worden tot op de dag van vandaag uitgevoerd. Men 
noemde haar ook wel de Sibylle van de Rijn en ze werd als heilige ver
eerd. 
Verlies van land door aanslagen en centralisatie van de kerkregels deden 
de macht van de abdissen afbrokkelen. Zowel van kerkelijke zijde als 
vanuit de wereldlijke macht werd de invloed van vrouwen beperkt. Het 
maakte ook een eind aan de vrijheid van vrouwen in het klooster om ken
nis te vergaren. 
Chretien de Troyes beschreef in de 12e eeuw in zijn romans de medische 
vaardigheid van vrouwen, ook als chirurg (2). Daarnaast worden op veel 
plaatsen in de oude literatuur, vrouwen als helers vermeld, bijvoorbeeld 
bij Albucasis. Deze Albucasis, ofwel Aboe Al-Kasim, was een Arabisch 
chirurg die in de 10e eeuw in Córdoba leefde. Zijn geschriften, die later 
in het Latijn zijn vertaald, werden in de 15e eeuw opnieuw uitgegeven. 

De 13e eeuw 
In deze eeuw vonden vijf kruistochten plaats. Er heerste pest, malaria, 
schurft, dysenterie en tuberculose. Daarnaast vormden wonden en hun 
complicaties zoals gangreen, erysipelas en tetanus een voortdurende zorg. 
Het werk dat hieruit voortvloeide werd vooral door vrouwen verricht. 
Onder het motto dat het gewijde van het profane moest worden geschei
den, werden in de 13e eeuw meerdere wetten gemaakt die de geestelijken 
beletten de heelkunde te beoefenen. In 1215 kondigde Paus Innocentius 
III (1160-1216) de" Ecclesia abhorret a sanguine" af. Dit schiep een 
kloof tussen de geneeskunde en de heelkunde. Toch werd ook de niet 
bloedige geneeskunst verwereldlijkt, zij het minder stringent <8). 
In de lage landen vormden de begijnen een groep devote vrouwen die in 
een gemeenschap leefden van een bijzondere aard. Hun sociale status 
hield het midden tussen die van leken en kloosterlingen. Zij stonden be
kend om hun kosteloze en praktische medische hulpverlening. Deze op de 
praktijk gerichte bezigheden stonden in contrast met de studies zoals die 
werden bedreven aan de universiteiten, waar vrouwen meestal geen toe
gang hadden. Aan de Duitse universiteiten, zoals die van Keulen, stu
deerden geen vrouwen en de Engelse universiteiten hielden eveneens hun 
deuren hermetisch voor hen gesloten. 
In Italië bestonden geen beletsels voor coëducatie. De school van Salerno 
ging daar op in die van Napels en liet nog altijd vrouwen toe. Het Italië 
van deze tijd onderscheidde zich niet alleen door coëducatie, maar ook 
door het ontbreken van een scheiding in de beroepsverenigingen. In 
Florence waren de chirurgijns lid van het in 1293 opgerichte gilde van 
doctores, apothekers en kruideniers ,8). 
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De Duitse keizer Frederik II (1194-1250) vaardigde in 1224 een regel uit 
dat men erkend werd als arts, als men tenminste 21 jaar was en zeven jaar 
had gestudeerd. Chirurgen dienden dit nog met een jaar te verlengen, ten
einde praktische ervaring op te doen. 
In Parijs verenigden de chirurgen zich in 1254 in een broedergemeen
schap: de Confrérie de Saint Cosme et Saint Damien, waaruit later de 
Académie Royale de Chirurgie voortkwam. Lag aanvankelijk het accent 
op de gezelligheid, al spoedig verschoof dit naar de opleiding van jonge 
collegae en het toezicht op de kwaliteit van de in Parijs werkende chirur
gen door middel van bijscholing en het afnemen van examens. De medi
sche faculteit aan de universiteit probeerde de macht van deze chirurgen 
te beperken en sloot een verbond met de barbiers, die noch lezen noch 
schrijven konden. 
In het Parijs van 1292 stonden officieel acht vrouwelijke artsen geregis
treerd die mochten aderlaten en chirurgische ingrepen verrichten. Tevens 
waren echtgenotes van Franse chirurgijns gerechtigd na de dood van hun 
man zelf de zaak voort te zetten. 
Ook in Engeland mochten vrouwen in deze periode het vak uitoefenen. 
In 1286 leefde Katherine de Chirurge, zoals zij werd genoemd. Ook haar 
vader en haar broers waren chirurg. 
Door heel Europa stichtten vrouwen inrichtingen voor de opvang en ver
zorging van zieken, met name ook voor leprozen. Zo ook Elisabeth van 
Hongarije (1207-1231), een Hongaarse prinses die getrouwd was met 
Ludwig von Thüringen, zij stichtte meerdere ziekenhuizen, waarvan er 
één gewijd was aan haar tijdgenoot, Franciscus van Assisi. Sommige van 
de vrouwen die betrokken waren bij de oprichting van deze instituten 
werden speciaal geroemd om hun chirurgische kwaliteiten, zoals 
Jacobina Medica uit Italië. 
Alessandra Giliani trad op als dissector aan de Anatomische School van 
Bologna, toen de dissecties weer in beperkte mate toegestaan werden. Zij 
was de assistente van Mondino (1275-1326), anatoom te Bologna en zij 
was bijzonder bedreven in het uitprepareren van kleine vaatjes, die ze op
spoot met een mengsel van kleurstof en was ,2'9). Op 19 jarige leeftijd 
stierf zij in het kraambed ,4). 

De 14e eeuw 
In de 14e eeuw brak tot zeven maal toe een pestepidemie uit, waar toen 
geen remedie tegen bestond. Wel moesten de talrijke abcessen die erbij 
optraden geïncideerd worden. Na de uitvinding van het buskruit rond 
1300 behoefden ook ernstige schotverwondingen chirurgische hulp. 
In het Europa van de 14e eeuw waren 32 universiteiten gevestigd, maar 
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slechts die in Iralië lieten vrouwelijke studenten toe. Het is opmerkelijk 
dat hier de chirurgie in het universitair onderwijs was geïntegreerd. 
In Frankrijk was het Karel V (1337-1380) die in 1371 het onderscheid 

bekrachtigde tussen chirurgijns en barbiers. Alleen zij die aan de univer
siteit gestudeerd hadden, kregen een vergunning de medische praktijk uit 
te oefenen. Men kon dit doen in Parijs omdat hier de chirurgie een plaats 
kreeg binnen de universiteit. Op kwakzalverij en het onbevoegd uitoefe
nen van de geneeskunst stond een zware straf. Bijgeloof speelde een gro
te rol, leidend tot een weinig verheven niveau van de geneeskunst. Guy de 
Chauliac, die gold als de aanzienlijkste chirurg van zijn tijd, fulmineerde 
tegen vrouwelijke artsen; hij noemde ze idioten die kruiden verzamelden 
en zich bedienden van religieuze onzin, terwijl zijn eigen geneeskunst ge
baseerd was op recepten met ingrediënten zoals drakenbloed en mum-
miestof ( lü). 
Het in 1389 in Engeland opgerichte Gilde der Chirurgijns bepaalde dat 
barbiers alleen nog maar mochten tandentrekken, klisteren, aderlaten en 
scheren. Bij uitzondering werd ook een aantal vrouwen als chirurg er
kend. Celia van Oxford werd aangesteld als hofchirurg door koningin 
Philippa, de echtgenote van Edward III (1312-1377) (11). 
In 1322 werd door de decaan van de medische faculteit te Parijs een pro
ces aangespannen tegen Jacoba Felice, ook bekend als Domina. Deze 
hoogbegaafde vrouw had niet aan de universiteit gestudeerd en bezat ook 
geen officiële toestemming om het vak uit te oefenen. De acht getuigen 
die bij dit proces werden opgeroepen, brachten echter geen enkele klacht 
naar voren, maar verklaarden juist dat zij hen had geholpen nadat offi
ciële artsen hadden gefaald. Ook werd gezegd dat zij meer ervaren was in 
de geneeskunde en heelkunde dan welke officiële meester in Parijs dan 
ook. Ondanks haar uitmuntende verdediging verloor zij deze zaak <3'10>. 
In Frankrijk werd in 1352 een wet uitgevaardigd, waarin het aan bij

zonder bekwame vrouwen werd toegestaan de geneeskunst officieel uit te 
oefenen. Reeds in 1311 was een wet opgesteld die vrouwen toestond exa
men af te leggen bij meesterchirurgijns en zo toestemming te verwerven 
om te praktiseren. Echter velen getroostten zich niet de moeite het exa
men af te leggen en werkten zonder vergunning. 
In Duitsland werd de dochter van Hans der Wolff te Frankfurt bekend als 
vrouwelijk chirurg ,2). Zij leerde het vak van haar vader en overtrof hem 
in operatietechniek. Voor haar behandeling van oorlogsslachtoffers ont
ving zij een onderscheiding. 
Uit het Italië van de 14e eeuw is de naam bewaard gebleven van Lauretta. 
Zij werd in 1309 door de hoogleraar Francesco da Piemonte te Napels, 
geëxamineerd en bevoegd verklaard verscheidene ziekten te behandelen, 



VROUWEN IN DE HEELKUNDE 3 5 

zo ook abcessen en wonden en zelfs mocht zij steensnijden (3). 
In Italië werd in 1321 door de Hertog van Calabrië een besluit uitge
vaardigd dat vrouwen alleen door vrouwen behandeld mochten worden. 
Dit stimuleerde de vrouwelijke studenten tot de studie van alle aspecten 
van het vak. In hetzelfde jaar verkreeg Francesa Romana de bevoegdheid 
de heelkunde uit te oefenen, nadat zij eerst door koninklijke artsen en 
chirurgen aan de tand was gevoeld (3). Franchise, echtgenote van 
Matthieu de Roman van Salerno, werd benoemd tot de chirurg die in de 
heelkundige behoeften van vrouwen moest voorzien. 

De 15e eeuw 
Universiteiten bezaten weinig boeken en heel weinig daarvan behandel
den medische onderwerpen. Zo werd de medische studie vooral afhanke
lijk van de persoonlijke kennisoverdracht. In 1421 kondigde de kerk een 
edict af waarin het vrouwen werd verboden de geneeskunst of de chirur
gie te beoefenen op straffe van marteling of gevangenisstraf. Reeds in 
1411 werd in Parijs Peretta Petonne aangeklaagd wegens het onbevoegd 
uitoefenen van de heelkunde. Zij werd gedwongen haar studieboeken in 
bewaring te geven en een officieel examen af te leggen. Evenals haar il
lustere voorgangster, Jacoba Felice, verloor ook zij deze strijd. Een ker
kelijke wet echter, die reeds dateerde uit 1414, maakte een uitzondering 
hierop mogelijk door een speciale vergunning te verkrijgen van de bis
schop. Paus Sixtus IV (1414-1484) verbood de uitoefening van genees
kunst en heelkunde door mensen die niet aan een universiteit hadden ge
studeerd, of ze nu man of vrouw, Christen of Jood waren. 
In diezelfde periode legde ook Karel VIII van Frankrijk (1470-1498) 
vrouwen een verbod op om te praktiseren, uitgezonderd de chirurgijns
weduwen. Slechts koppenzetten, aderlaten en cauterisatie was hen toege
staan, mits zij er geen geld voor ontvingen. Deze voorschriften werden 
volop ontdoken. Philips de Schone (1478-1506) vaardigde een wet uit dat 
sommige particuliere opleidingsinstituten vrouwelijke studenten moesten 
accepteren om ze op te leiden voor de missie in de Oriënt. 
In Italië, waar vrouwen wel mochten studeren, waren ook meer vrouwe
lijke artsen bekend, waarvan meerderen van zeer goede faam, zoals 
Costanza Calenda, die docent was aan de universiteit van Napels in 
1423. Van Venetië is bekend dat er door het college van artsen en chi
rurgen vergunningen werden verleend om het vak uit te oefenen, zowel 
aan mannen als vrouwen l3>. In heel Italië oefenden vrouwen praktijk uit, 
zowel in de geneeskunst als in de chirurgie. Zij schreven ook boeken, zo
als de chirurg Mercuriade, die meerdere titels op haar naam heeft staan, 
onder andere: De Curatione Vulnerum l4-12>. 



3 6 VROUWELIJKE GENEZERS: VAN DE MIDDELEEUWEN TOT IN DE T 8 E EEUW 

In 1404 wordt gewag gemaakt van Cusina di Filippo de Pastino, de doch
ter van een ketelsmid, die de heelkundige praktijk mocht uitoefenen in 
Osenza. Zij kreeg de titel van Magistra Chirurgiae. 
In Spanje zag koningin Isabella van Castilië ( 1 4 5 1 - 1504) persoonlijk toe 
op de bouw van vier grote hospitaaltenten voor de slachtoffers van de 
oorlog tegen de moren (2). Hoewel zij zelf niet praktiseerde als arts, had 
zij hierdoor wel een directe invloed op de gezondheidszorg in haar rijk. 
In Engeland bleef de naam van Agnes Wodekok bewaard, zij werd ver
meld in het testament van de welgestelde chirurgijn Nicholas Bradmore, 
van wie zij een leerlinge was. 
Na de uitvinding van de boekdrukkunst was het ook voor de minder wei
gestelden mogelijk zich boeken aan te schaffen. Met name boeken over 
de ziekten van vrouwen en kinderen waren in trek. 

De 16e en 17e eeuw 
Louise Bourgeois (1563-1636) was vroedvrouw in het Hotel Dieu te 
Parijs. Zij was leerlinge van, en bevriend met Ambroise Pare (1510-
1590). Als accoucheuse stond zij Marie de Medici (1563-1636), koningin 
van Frankrijk, bij, bij de geboorte van Lodewijk 13e <5-13'. Haar man was 
barbier en chirurg: Martin Boursier, assistent van Ambroise Pare. Zij be
schreef als eerste de aangezichtsligging in haar "Observations diverses 
sur 1'accouchement", in 1609. Zij had toen bij meer dan 2000 bevallin
gen geassisteerd. Het werk werd vertaald in het Duits en het Nederlands 
en uitvoerig gekopieerd in de Engelse taal en vormde een nieuwe basis 
voor de verloskunde na het boek van Trotula. Louise Bourgeois bezat 
grote anatomische kennis. In haar boek gaf zij er blijk van ook dissecties 
te hebben bijgewoond. Aan haar wordt toegeschreven dat zij als eerste de 
ijzertherapie toepaste bij anemie. 
Marie Colinet was afkomstig uit Bern en trouwde met Wilhelm Fabry 
von Hilden (1560-1624), die ook bekend stond als Fabricius Hildanus. 
Hij was een bekend chirurg en onderwees zijn vrouw in het vak. Zij ver
kreeg, omdat zij chirurg was, het burgerschap van Parijs, wat in die tijd 
een zeldzaamheid was voor een vrouw. Von Hilden vertelde over haar 
dat zij hem verre overtrof in het vak. Hij verhaalde de casus van een man 
met een zwaar thoraxtrauma: Marie opende de wond, fixeerde de bot-
fragmenten, sloot de incisie en bedekte de wond met een verband en een 
spalk. Van haar werd verteld dat ze één van de eersten was die een mag
neet toepaste om metaalsplinters te verwijderen uit het oog. Marie werd 
tevens gerespecteerd als verloskundige. Zij introduceerde het gebruik van 
warmte om de cervix te dilateren en de contracties te stimuleren. Ook 
wordt van haar verteld dat ze met succes sectio's heeft verricht. Evenals 
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haar twee dochters werd zij slachtoffer van de pest (4.14,15), 
In 1511 kregen, door een Act of Parliament, 37 vrouwelijke chirurgen in 
Londen officieel toestemming het vak uit te oefenen (7). Van de 850 li
centies die tussen 1580 en 1775 door de aartsbisschop van Canterbury 
werden afgegeven, waren slechts zeven voor vrouwen bestemd. Toch zul
len waarschijnlijk meer vrouwen dan slechts deze zeven het vak uitgeoe
fend hebben. Vooral omdat het destijds het merendeel van de mensen aan 
middelen ontbrak om een officiële chirurgijn te betalen, bleef de behoef
te bestaan aan "leken". Mede daarom moesten dikwijls vrouwen de 
meest armlastigen behandelen. In de kronieken van Aldegate wordt 
Margret Mott genoemd "a Counterfeit Pysition, and surgeon " ,161. 
In de 16e en 17e eeuw waren het de Ladies, die zorg droegen voor de 
mensen van hun landgoed. Zij bekwaamden zich in de genees- en heel
kunde teneinde in de medische behoeften van hun personeel te voorzien. 
Het werd ook als een religieuze plicht gezien. Langzamerhand verloor de 
vrouwelijke chirurg terrein. Met haar gebrekkige, niet universitaire op
leiding, werd zij niet meer voor vol aan gezien (3-17). 

Heksen 
In de 16e eeuw verspreidde het geloof in hekserij zich snel. Reeds bij de 
Germanen was de kennis van plantaardige geneesmiddelen vooral in han
den van wijze vrouwen, de sagas. Daarnaast bestonden ook in afzonde
ring levende Wilde Wijven aan wie ook de macht werd toegedicht met 
hun kruiden kwaad te kunnen stichten. Men zou ze kunnen beschouwen 
als voorloopsters van de middeleeuwse heks (8). 
Nadere bestudering van de middeleeuwse recepten die door wijze vrou
wen werden toegepast, onthult de mogelijke aanwezigheid van halluci-
nogene stoffen. Het ligt voor de hand dat bij onjuist gebruik van deze stof
fen het idee kan ontstaan dat men vliegt of dat men een ander ziet vliegen. 
Binnen de kerk ontstond ernstige twijfel over de invloed van de duivel op 
de samenleving. Het was een kleine stap om de woorden, gewoonten en 
rituelen van de oude wijze vrouwen te zien als uiting van een pact met de 
duivel. Zo werden duizenden ontwikkelde vrouwen in Europa opgeofferd 
aan de irreële angsten van de mensen. Er werden drie hoofdbeschuldigin
gen aan de vrouwen ten laste gelegd. De eerste was de beleving van sek
suele aantrekkingskracht, de tweede was dat zij zich als groep zouden 
hebben georganiseerd, de derde veel gebruikte aanklacht betrof het ge
bruik van magische krachten die de gezondheid positief of negatief zou
den beïnvloeden. Dit werkte in de hand dat vrouwen terughoudend wer
den om zich te begeven op het pad van de geneeskunst. De vroedvrouw 
van het dorp werd vaak aangewezen als hoofdschuldige in de groep van 
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heksen. Zelfs zeer kundige vrouwen, die als genezeres een goede reputa
tie genoten, werden als heks vervolgd. Niet zozeer om hun daden werden 
zij voor het gerecht gebracht, alswel omdat het als vanzelfsprekend werd 
aangenomen dat zij een pact met de duivel hadden gesloten. 
Deze heksenvervolgingen handhaafden zich vanaf de 14e eeuw tot de 17e 
eeuw; de oorsprong lag in Duitsland en het fenomeen breidde zich uit via 
het vasteland van Europa tot in Engeland. 
Hoewel het historisch gegroeid was dat een vrouw ook beschikte over 
huismiddelen ter bestrijding van kwalen, ging men in Duitsland zo ver, 
dat het in bezit hebben van oliën en zalven een reden tot vervolging als 
heks was. De houding van de hoge geestelijkheid was dikwijls ambiva
lent. Zo liet de aartsbisschop van St. Andrews, nadat andere dokters ge
faald hadden, een wijze vrouw komen, genaamd: Alison Peirsoun of 
Byrehill, zij verloste hem van zijn klachten. In plaats van haar dankbaar 
te zijn, liet hij haar vervolgens ter dood brengen op beschuldiging van 
hekserij. De heksenwaan drong zelfs door in de eerste vertaling van de 
bijbel, die werd gemaakt tijdens de regering van Jacobus I van Engeland. 
Voor het eerst werd het woord "heks" aangetroffen, waarschijnlijk als 
vertaling voor het woord "gifmenger". Zo kon ook de bijbel worden aan
gewend om de heksenjacht te rechtvaardigen. 
In de Nederlandse gewesten en met name in de Noordelijke Nederlanden 
nam men een meer genuanceerde houding aan. Dit gebeurde in een tijd 
dat Nederland vocht tegen de Spaanse overheersing. Tijdens de strijd 
voor vrijheid van geloof werden er in Nederland slechts op bescheiden 
schaal heksenprocessen gevoerd, hoewel de heksenwaan geworteld was 
in zowel het katholieke als het protestantse geloof. Verscheidene 
Nederlandse steden maakten in deze periode een grote bloei door en 
steeds vaker kregen de beschuldigden de gelegenheid om zich in een eer
lijk proces te verdedigen. In tegenstelling tot de omringende landen hin
gen steeds meer gezaghebbers en rechters het grondbeginsel aan dat be
wezen moest worden dat iemand schuldig was, en niet dat iemand zijn ei
gen onschuld moest bewijzen. Zelfs kon het voorkomen dat iemand die 
een ander ten onrechte had beschuldigd van hekserij, zelf voor smaad te
recht moest staan. 
Oudewater werd in de tweede helft van de 17e eeuw een toevluchtsoord, 
waar men zich onder toezicht van burgemeester, schepenen en raden, kon 
laten wegen. Werd men te licht bevonden, dan werd men tot heks ver
klaard. De certificaten die de gewogen personen uitgereikt kregen, wer
den in alle omringende landen gerespecteerd en zo werd het stadje in 
Nederland een toevluchtsoord voor vele in hun eigen woongebied ver
volgde personen. Het is niet geheel duidelijk waarom zo een grote waar-
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de aan het weegcertificaat van Oudewater werd toegekend, want de waag 
was een normale stadswaag. Er werd gezegd dat Karel V deze stadswaag 
een speciaal privilege had toegekend, waarschijnlijk berust dit op een le
gende (8.10,18,19). 

Niet altijd werd de vrouw afgewezen als genezeres, men accepteerde wel 
de wijze of vroede vrouw die natuurlijke of bovennatuurlijke hulp bood 
bij ziekte en ongemak. Uit deze groep kwam de kopster voort. Een kop
ster plaatste een verwarmde halve metalen bol op de huid. Hierdoor ont
stond een hematoom. Soms werden hierin nog krasjes gezet, men sprak 
dan van bloedig koppen. Hierin begaven deze kopsters zich op gemengd 
terrein. Ook de chirurgijns pasten deze methode, die gezien werd als een 
vorm van aderlaten, toe. 

De situatie in Nederland 
Reeds in de 14e eeuw waren in Nederland de ambachtsgilden actief. 
Gilden waren verenigingen van mensen die hetzelfde beroep, of aan el
kaar verwante beroepen, uitoefenden. Het doel was elkaar onderling 
steun te verlenen en de uitvoering van het bedrijf te regelen. Het gilde kon 
gildedwang uitoefenen, dat wil zeggen, een lidmaatschap verplicht stellen 
voor iedereen die het beroep wilde uitoefenen |20). In een uit 1304 date
rende verordening, geldend voor alle Utrechtse gilden, werd bepaald dat 
een ieder die een beroep wilde uitoefenen dat in een gilde was georgani
seerd, lid moest worden van het gilde, ongeacht of het om een man of een 
vrouw ging. De gilden hielden rekening met de mogelijkheid dat de mees
tersvrouw na het overlijden van haar echtgenoot het bedrijf zou voort
zetten. De meeste gilden kenden de clausule dat, als de weduwe zou her
trouwen met een man van buiten het gilde, zij haar weduwenrecht ver
loor. Toch waren er ook zelfstandige vrouwen in de gilden werkzaam. 

Ordonnanties uit de 16e eeuw 
Er zijn ordonnanties bewaard gebleven, gedateerd van vóór 1600, uit 
verschillende Nederlandse steden. Hieruit blijkt dat er in verschillende 
steden voor vrouwen de mogelijkheid bestond om het chirurgijnsvak zelf
standig uit te oefenen. De mate van vrijheid verschilde van stad tot stad; 
in de navolgende steden bestond er geen onderscheid tussen de man en de 
vrouw in de ordonnanties: 
Utrecht 
In een ordonnantie op het barbiersgilde, daterend uit 15 april 1545 
wordt "enich man ofte vrouwepersoen" in één adem genoemd. 
Chirurgijns die nieuw in de stad kwamen en zich daar wilden vestigen en 
hun vak uitoefenen, moesten twintig stuivers betalen ten behoeve van 
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"sunte Cosmas ende Damianus inder Buerkerck". Indien zij van plan 
waren om langer dan een half jaar in de stad te verblijven, moesten zij het 
burgerschap verwerven en lid worden van het gilde. Mochten zij na een 
half jaar de stad verlaten en binnen een jaar terug keren, dan dienden zij 
voordat zij hun vak mochten uitoefenen opnieuw twintig stuivers te be
talen. 
Alkmaar 
In de stad Alkmaar werd in 1552 een ordonnantie opgesteld, die bepaal
de dat mannen en vrouwen die chirurgijn wilden worden, alleen een test 
moesten afleggen indien zij wilden aderlaten en scheren. Wel moest een 
ieder het volledige gildegeld betalen behalve zij, die hun werk zonder gel
delijk gewin verrichtten: 
"Item dat zoewanneer eenyge persoonen bet sij man ofte vrou compt om 
tambocht van cyrurgijnschap te doen binnen deser stede, zoe verre als bij 
nyet en laet off en sceert, zoe en zal hij nyet gehouden weesen een proeff 
te doen vanden vlijme te maken ende dye aer te steken, Behoudelick dat 
hij het volle gildegelt zal opleggen. Dye selve zal geven tselve gilde geit 
uuytgesondert dyet gratis doen wilt sonder daer eenyge proffijten te con-
sequeren ". 
's Hertogenbosch 
Op 19 juni 1553 bepaalde men in 's Hertogenbosch, dat vanaf dat mo
ment het beroep van chirurgijn en barbier alleen nog mocht worden uit
geoefend door mannen of vrouwen die poorters waren van de stad en lid 
van het gilde, op straffe van een geldelijke boete, die later verdeeld werd 
tussen de keizer, de hertog van Brabant en het gilde. 
Gouda 
In Gouda legde men vast dat mannen en vrouwen die in de chirurgie wil
den werken zonder dat zij lid waren van het gilde, dit mochten doen, mits 
zij een jaarlijkse contributie aan het gilde afdroegen. Wilden zij echter 
bekkens uithangen als teken van hun ambacht, dan moesten zij wel lid 
worden van het gilde. Vrouwen die koppen zetten, werden verplicht twee 
stuivers af te dragen aan de gildebroeders. 
Rotterdam 
Ook in Rotterdam gold vanaf 1593 dat mannen of vrouwen die het vak 
van koppenzetter wilden uitoefenen een jaarlijkse bijdrage moesten leve
ren aan het gilde. 
Amsterdam 
Halverwege de 16e eeuw hadden de Amsterdamse chirurgijns toestem
ming om hun gilde af te splitsen van dat van de klompenmakers. 
Langzamerhand ontstond de benaming Collegium Chirurgicum. De ste
delijke keuren bepaalden ook dat barbiers alleen mochten knippen, sche-
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ren en aderlaten. De chirurgijns mochten dat ook, maar zij mochten ook 
uitwendige kwalen behandelen en chirurgische ingrepen doen. 
De belangstelling vanuit de heelkundige hoek leidde tot het ontstaan van 
vroedmeesters die hun concurrenten, de vroedvrouwen, in een kwaad 
daglicht probeerden te stellen. 
Er waren diverse operateurs, staarstekers, steen- en breuksnijders, die in
cidenteel verzochten in de stad praktijk uit te mogen oefenen (21). Er gold 
als regel dat men alleen praktijk mocht uitoefenen na toestemming te 
hebben verkregen van het Collegium Medicum Amstelaedamense. In de 
annalen van dit collegium werd in 1742 melding gemaakt van een zeke
re Valentijn Rodermel, afkomstig uit Dordrecht, die in Amsterdam toe
stemming verkregen had om oogoperaties te verrichten. Twee door hem 
en zijn huisvrouw verrichte ingrepen gaven alle reden tot tevredenheid. In 
1756 vroeg Catherina Schouwerman, gehuwd met Pieter Stoop, toestem
ming om praktijk uit te oefenen. Het Collegium Chirurgicum gaf haar 
toestemming, op voorwaarde dat de behandelingen plaats vonden onder 
toeziend oog van een Doctor Medicinae. Welke ingrepen zij verrichtte, 
werd niet vermeld. Zij praktiseerde ook in Dordrecht, Rotterdam en 
Haarlem i22>. 

In Delft en Deventer mochten vrouwen alleen onder speciale omstandig
heden het vak uitoefenen: 
Delft 
In Delft werd de vrouwen alleen toegestaan vrouwelijke patiënten te be
handelen, bovendien moesten zij eerst met goed gevolg een examen af
gelegd hebben, poorteres zijn en lid worden van het gilde. 
"Item gheen vrouperzoonen en sullen voortaen moeghen binnen deser 
stede of te vrijheyt vandyen hen onderwinden meesterschen te zijn ende 
exerceren de handelinghe van chirurgyen, dan alleen an vroupersoonen, 
curen beroeren lijff ofte lith uytgesondert, mits dat deselvemeesterschen 
eerst ende voor al oock toegelaten zijnbij den outste hoomans en medi
cijnen deser stede, dye derselve eerst geexamineert hebbende op hairluy-
der wetenschappe van die const der chirurgien, dartoe admitteren zullen 
ende anders nyet opte boete van dryecarolus gulden ende correctie van 
schepenen. Ende zullen de selve oock mede alvooren moeten weesen 
poortschen ende int gilde, opte boete daertoe staende". 
Deventer 
In Deventer werd in de ordonnantie van 1574 het aan vrouwen verboden 
om genees- en heelkunde uit te oefenen. Uitzondering hierop werd ge
maakt voor vrouwen die zich hadden bekwaamd in de behandeling van 
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borstaandoeningen en daarvoor toestemming van het stadsbestuur had
den verkregen. 
" Waerinne sollen uthgenhamen zyn die Vrouwes Persoenen, die den vijtt, 
varne, quade Borsten unde anderenoldenen schadenn heelen kunnen, di-
welcke dat mit oirloff van Schepen und Raeth sullen mogen doen". 
Brielle 
Uit een ordonnantie van 15 september 1579 kwam naar voren dat geen 
enkele man of vrouw buiten het gilde de genees- en heelkunde mocht uit
oefenen. Opmerkelijk is dat voor typische vrouwelijke kwalen hierop een 
uitzondering werd gemaakt. De patiënte had de vrije keuze om zich te 
wenden tot die persoon in wie zij haar vertrouwen stelde. 
"...behoudelicken indien eenige vrouwen sulcke secrete gebreecken had
den, die sij niet begeerden van een manspersoon gesijen ofte genesen te 
hebben, sullen moghen nemen eenen tzij man ofte vrouwe, die sij ver
trouwen. Insgelijcx sullen de vrouwen, die swerende borsten hebben, die 
moghen doen ghenesen vanden ghenen diet haer gelieven zall" (23). 

Er zijn diverse voorbeelden van vrouwen die in de late middeleeuwen en 
vroege renaissance in Nederland praktiseerden. 

Marie van de Rode van Hekeren 
Omstreeks 1600 beoefende Maria, dochter van Wolter van de Rode van 
Hekeren, heer van Overlaer en Stoltenberg, in Zutphen en omgeving het 
beroep van arts uit. Dit blijkt uit een notariële acte, opgemaakt op 28 ju
ni 1598. Maria van de Rode van Hekeren was in consult geroepen bij de 
Joffr. Johanna Ratinges off Nienhuis, die tijdens de kraamperiode zoda
nig het gebruik van haar been had verloren, dat zij met een stok moest 
lopen. Het betrof hier zeer waarschijnlijk een vorm van diepe veneuze 
thrombose: het kraambeen. Maria liet door twee Zutphense burgers bij 
de notaris een verklaring opstellen waarin zij getuigden van de genezing 
van het been, door tussenkomst van Maria, "meisterse in de medicine" 
(24,25)_ 

Marritgen Alberts 
In een notariële acte van 29 juli 1641 werd een verklaring afgelegd over 
de vergoeding van de behandeling verricht door Marritgen Alberts, we
duwe van Mr. Willem Wijcx. Zij was blijkbaar praktiserend te 
Amsterdam en zou bij de genezing van het been van Cornelia van 
Houthuyzen "hondert carolus guldens" ontvangen. 
"Wel verstaende alls suijver ende claer datter niemandt sal connen op te 
seggen hebben, uijtgesondert, dat het rechterbeen ten eersten soo starck 
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niet connen wezen als het lincker been, maer door jonckheijt van de pas-
ciente sal noch wel soo starck connen werden als het linckerbeen" (26). 

Joanna Lethocarda van Oostrijck 
In het archief te Leiden bevinden zich vijf notariële akten die opgemaakt 
zijn op verzoek van Joanna Lethocarda van Oostrijck. Het betreft ver
klaringen van patiënten die door haar behandeld en genezen zijn. Alle 
zijn opgemaakt in het jaar 1669 door notaris Arend Raven te Leiden. De 
meest uitgebreide betreft de casus van een patiënt die na een aderlating 
door een andere chirurg, zijn arm niet meer kon gebruiken. Na de be
handeling van Joanna," naer dat sij door het snijden ende uithalen van 't 
vleesch haer uiterste devoir hadden gedaen", trad een aanzienlijke verbe
tering op en "ja dat hij deposant sodanige sterckte in sijn arm heeft ge-
cregen dat in cas hij sijne handt ende vingers naer behoren conde buigen, 
dat hij sijn arbeyt ende hantwerck als voor dese wel soude cunnen doen 
ende waernemen". 
Een andere casus betreft een man die zijn vinger tussen de kerkdeur had 
gekregen. Hierbij was zodanig letsel opgetreden dat "...selve geheel bij, 
ende aen een velletje neer hong ende bijna geen apperentie van genesinge 
was. ." Na behandeling kon hij zijn vinger weer bewegen en buigen. 
De derde casus betreft een man die een laesie en daarop volgende infec
tie van zijn duim opliep. Nadat een andere ter stede werkzame chirurgijn 
had gefaald: "..ende tot genesinge van welk accident ick seeker 
Chirurgijn binnen deser stadt Leyden hebben gebruyct die mij niet kon-
de genesen...." lukte het Joanna wel de man te genezen. 
Twee andere patiënten werden door haar behandeld voor kanker in de 
mond. Zij verklaarden beiden in afzonderlijke akten dat andere genees
heren hen niet hadden kunnen helpen, maar dat zij door Joanna wel wa
ren genezen (27). 

Anna Ballingheim 
Te Groningen werkte Anna Ballingheim. Na de dood van haar man 
Joannes Franciscus Truick in 1650 had zij zijn praktijk overgenomen en 
oefende de operatieve chirurgie uit. Dit is duidelijk geworden omdat zij 
zich, gedwongen door het uitblijven van haar uitkering, in 1652 wendde 
tot de Staten van Stad en Lande en haar verzoek vergezeld deed gaan van 
veertien getuigschriften van dankbare, genezen patiënten. 
"...dat Anna Ballingheim.... my van seer swaere brueck die uyt gegaen 
was ende daer naer quam door te breecken, alsoo dat myn gansche lie-
sche oopen waer, ende seer groot onder myn dicke been doorbrack, daer 
doch ettelycke gaeten bij in viellen. Mede gecureert van een accident, dat 
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onder van myn arm tot aan myn liesche toe, soo dicke was, gelyck of da-
er een cussen op lach, daer 17-U-18 gaeten in braecken, soo dat myn ge-
biele syde van binnen vervuilt ende verrott was, dat de voorschr. 
Doctersche ettelycke stucken soo groot als een hand lanck, dee verrottet 
waeren heeft uyt genoomen, door welcke openinge soo veel etter ende 
materie is uyt geloopen, dat het by nae ongelooflyck is om te seggen én 
dat die voorschr. Doctersche my geheel suiver ende wel gecuriert 
heft"™. 

Catharina Ceertruida Schrader 
Binnen de Nederlandse geschiedenis neemt Vrouw Schrader een aparte 
plaats in, niet alleen door haar werkzaamheden als vroedvrouw en haar 
bezigheden op het gebied van de chirurgie, maar vooral door de uitste
kende documentatie over haar werkzaamheden, bewaard gebleven in de 
vorm van haar dagboek. 
Zij werd geboren in 1656 te Bentheim als oudste dochter in een predi
kantengezin. In 1683 trouwde zij met Ernst Wilhelm Cramer, een 29 ja
rige chirurgijn. Diens vader was een bekend chirurgijn te Bentheim. 
Nadat zij enkele jaren in Bentheim hadden gewoond, waar zij twee doch
ters kregen, verhuisde het gezin naar Hallum in Friesland, waar nog vier 
andere kinderen werden geboren. Het ligt voor de hand, dat Vrouw 
Schrader nauw betrokken was bij de praktijkvoering van haar man en de
ze waarnam bij zijn afwezigheid, zoals dat in deze tijd gebruikelijk was. 
In 1692 overleed Ernst Wilhelm Cramer en liet vrouw Schrader achter 
met zes kleine kinderen. Aanvankelijk zette zij de chirurgijnswinkel voort 
om in haar onderhoud te voorzien, een jaar later begon zij tevens een 
vroedvrouwenpraktijk. Teneinde haar kinderen de gelegenheid te geven 
onderwijs te volgen op een Latijnse school, verhuisde zij in 1695 naar 
Dokkum. In 1713 trad zij in het huwelijk met de edelsmid Thomas Higt 
(1649-1721), die ook jarenlang fungeerde als één van de burgermeesters 
van Dokkum. 
Over alle zaken die haar werk betroffen, hield zij nauwkeurig een verslag 
bij in het "Memoryboeck van de V rouw ens". Dit beslaat het tijdvak van 
9 januari 1693 tot en met 7 februari 1745. Haar chirurgische praktijk 
beëindigde zij in 1712. 
Zij stond bekend als een bekwaam vroedvrouw hetgeen moge blijken uit 
het feit dat zij in consult werd gevraagd door de Dokkumer doctores me-
dicinae en heelmeesters, zo ook door de vooraanstaande chirurgijn en 
voorzitter van het Dokkumse chirurgijnsgilde, Johannes Tadema ,291. 
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Elisabeth en Neeltje van Putten 
Elisabeth en Neeltje werden respectievelijk in 1755 en 1761 geboren te 
Rotterdam als dochters van de chirurgijn Hendrik van Putten (1726-
1805) en Jannette Allart (1723-1794). Hendrik van Putten was geduren
de meerdere ambtstermijnen hoofd van het chirurgijnsgilde St. Cosmas et 
Damianus. Via de chirurgijnswinkel van hun vader raakten Elisabeth en 
Neeltje vertrouwd met de heel- en verloskunde. Elisabeth schreef zich in 
als leerling vroedvrouw bij het chirurgijnsgilde. Voor de praktisch vor
ming moesten de leerling vroedvrouwen drie jaar stage lopen bij een er
varen vroedvrouw. Na tenminste zestien bevallingen moesten zij examen 
afleggen voor een commissie uit het Collegium Chirurgicum, bestaande 
uit de hoofdlieden van het chirurgijnsgilde, de stadsdoctoren en de lector 
anatomicus. Het werkterrein van vroedvrouwen en vroedmeesters was 
duidelijk afgebakend. Met uitzondering van de klisteerspuit en de blaas-
katheter mochten vroedvrouwen geen verloskundige instrumenten hante
ren. Zelfs voor het klisteren en katheteriseren gold dat zij hun bekwaam
heid hierin moesten tonen ten overstaan van het Collegium Chirurgicum. 
Toen Elisabeth van Putten op 18 jarige leeftijd in 1773 het vroedvrou
wenexamen aflegde, werd zij door het Collegium Chirurgicum ook 
geëxamineerd in de operatieve verloskunde. Het gilde nam haar vervol
gens aan als vroedmeesteres. 
Nadat de burgermeesters advies hadden ingewonnen bij de stadsdocto
ren, de lector anatomicus en de stadchirurgijns, werd haar ontheffing ver
leend van een artikel van de ordonnantie uit 1717: 
"in innatuurlijkckee baringen daer de vrugt mogte doodzijn, of anders 
eenige zware operatien te doen mogten wesen, de lighamen der vrouwen, 
nog de vrugt eenigsints (te) sullen forceren, nog instrumenten (te) sullen 
gebruyken". 
Hierna kon zij zich stadsvroedmeesteresse noemen. 
In 1778 begon Neeltje aan haar opleiding tot vroedvrouw. Zij legde met 
goed gevolg haar examen af in 1781. Twee jaar later werd ook zij vroed
meesteres <30). 

In 1798 werden de gilden in Nederland definitief opgeheven. In de plaats 
hiervan werden Commissies van Geneeskundig Toevoorzicht ingesteld in 
de diverse steden. Met het instellen van Plaatselijke en Departementale 
Commissies van Geneeskundig Toevoorzicht in 1804 werd vorm gegeven 
aan een landelijke regeling van de gezondheidszorg |8>3". 

Samenvatting en discussie 
Een tegenstrijdigheid komt naar voren in de houding ten opzichte van de 
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educatie van vrouwen: spreekt men enerzijds van de mogelijkheid dat 
vrouwen, zij het na het afleggen van een examen, een bevoegdheid kon
den verkrijgen om de medische professie uit te oefenen, anderzijds werd 
het vrouwen niet toegestaan een universitaire opleiding te volgen en zich 
het Latijn eigen te maken. 
Het is opvallend en bijzonder dat juist in Italië, waar het Vaticaan was 
gevestigd en de invloed hiervan direct voelbaar was, door de eeuwen heen 
vrouwelijke artsen werden opgeleid, praktiseerden en doceerden. 
Door de eeuwen heen probeerde men de praktijken van onbevoegden te 
beteugelen door wetten in te stellen. Deze hadden niet alleen als doel de 
mensen te beschermen tegen kwakzalvers, maar ook om het eigen inko
men zeker te stellen. Vooral vrouwen dreigden daarvan het slachtoffer te 
worden. Bij het opstellen van deze wetten werd soms gebruik gemaakt 
van het geloof in het bestaan van heksen. Voor vrouwen werd het dan ex
tra moeilijk de geneeskunde uit te oefenen. Toch lieten de gilden ruimte 
bestaan voor vrouwen om het vak uit te oefenen, maar de mate van vrij
heid was beperkt en verschilde van stad tot stad. 
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IV O-Ine, de eerste vrouw 
in de heelkunde in Japan 

Inleiding 
De invloed van de oprichting van chirurgijnsgilden deed zich behalve in 
Europa ook gelden in een heel ander deel van de wereld, namelijk in 
Japan. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de invloed en de rol 
van een vrouwelijke chirurg, die op bijzondere wijze met Nederland ver
bonden was, bij de verbreiding van westerse chirurgische kennis in Japan. 
Teneinde een indruk te krijgen van de omstandigheden waaronder zij 
leefde en werkte wordt eerst beschreven hoe in voorgaande eeuwen de re
latie tussen Japan en Nederland was op het gebied van de geneeskunde. 

Portugezen 
Eind 13e eeuw vermeldt Marco Polo het bestaan van Japan en getuigt 
daarmee van een eerste ontmoeting tussen dit deel van het Oosten en het 
Westen. In 1543 zetten de Portugezen voet op Japanse bodem, nadat het 
schip van Fernao Mendes Pinto (1510P-1583) door een storm op een 
Japanse kust was geslagen. 
De Portugezen verrichtten ook missiewerk en begonnen Japanners te be

keren tot het katholieke geloof. In 1549 kwam de eerste missionaris, 
Francisco de Jassu y Javier (1506-1552) in Japan. Deze St. Franciscus 
Xaverius was een Jezuïet. Hij was reeds actief in India, Malacca, en de 
Molukken. Luis Almeida (1525P-1583) was een Portugees arts die mis
siewerk verrichtte en bovendien zijn beroep uitoefende in Japan ( , ). 
Daarmee introduceerde hij een eerste contact met de westerse genees
kunst. Doordat de Japanners een onrustige tijd achter de rug hadden en 
min of meer uitgeput waren door de voortdurende strijd tussen de plaat
selijke machthebbers, stonden zij open voor nieuwe ideeën. De Portugese 
missionarissen werden begroet als brengers van westerse cultuur, weten
schap en techniek '2 |. 
Tot aan het eind van de 16e eeuw zijn honderdduizenden Japanners tot 
het katholieke geloof overgegaan. Het land telde toen zelfs meer katho
lieken dan nu. Er waren Daimyo's, een bepaalde vorm van machthebbers 
in Japan, die, met het oog op de goede handelsbetrekkingen met de 
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Portugezen, het christendom beschermden. Nadat intriges en omkoop
schandalen leidden tot onrust binnen Japan, werd in 1586 het christelijk 
geloof verboden en volgden er gruwelijke christenvervolgingen. Een oor
zaak hiervoor was dat geestelijken, afkomstig uit Manilla, hadden ge
tracht zich te verrijken en zich bovendien boven de landswetten hadden 
gesteld. In 1637 werden de Portugezen per heimelijk decreet uit Japan 
verbannen, waarna ze zich nog twee jaar op het eiland Deshima staande 
hielden. In 1639 sloten de Japanners hun grenzen voor buitenlanders (3'4). 

Hollanders 
Van 1639 tot 1853 heeft Japan een isolatiepolitiek gevoerd. Hierop wer
den uitzonderingen gemaakt, namelijk voor de Chinezen en voor de 
Hollanders. Hollanders waren reeds op de Portugese schepen meegevaren 
naar Japan. Van twee van hen kennen wij nog de naam; de eerste heette 
Dirk Gerritszoon Pomp, afkomstig uit Enkhuizen. De tweede was Jan 
Huygen uit Linschoten. Hij vertelde in zijn Intenerario en latere 
Reysgeschrift precies hoe men in China en Japan moest komen. Die be
schrijving is mogelijk later een gids geweest voor de eerste Nederlandse 
schepen die koers zetten naar Japan (2). 
Op 19 april 1600 strandde het schip De Liefde met nog maar 24 overle
venden van de oorspronkelijk meer dan 100 opvarenden, in Japan. Zij 
waren met nog vier andere schepen vertrokken die tijdens de tocht vol 
ontberingen waren vergaan of voortijdig de terugreis hadden aanvaard. 
Het schip De Liefde voerde als boegbeeld een afbeelding van Erasmus, 
dat door de Japanners in beslag werd genomen en in een tempel werd ge
plaatst. Na de oprichting van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, 
de VOC, in 1602, nam het handelsverkeer tussen Nederland en Japan 
toe. 

Deshima 
De Hollanders werden in 1639 in staat gesteld een handelspost op te rich
ten op het kleine 200 bij 65 meter metende(!) kunstmatige eiland 
Deshima, gelegen in de Baai van Nagasaki. Dit van 1635 tot 1636 waai
ervormig aangelegde eiland was met het vasteland en het aangrenzende 
stadsgedeelte van Nagasaki verbonden door een brug die door de Japanse 
autoriteiten werd afgesloten en bewaakt. Aanvankelijk werden hier 
Portugezen ter bewaking ondergebracht, maar na hun verdwijning uit 
Japan werden de Hollanders verplicht hun factorij te Hirado naar dit ei
land over te brengen. Het eiland was geheel ommuurd en de inrichting 
kwam overeen met die van een staatsgevangenis. De handel werd aan veel 
regels onderworpen en gemengde huwelijken waren ten strengste verbo-
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den. Deshima werd aangedaan door de grotere schepen van de Oost-
Indische Compagnie. Deze hadden een eigen scheepschirurgijn aan 
boord. Zo lag het voor de hand dat voor de medische zorg voor de be
woners van Deshima gebruik werd gemaakt van deze scheepschirurgijns. 

Chirurgijns 
Tegen het einde van de 16e eeuw waren de chirurgijns in Nederland ver
enigd in gilden. Deze zorgden onder meer voor de opleiding tot chirur
gijn en namen ook de benodigde examens af. Enkhuizen was een voor
beeld van een stad waar sinds 1636 onderscheid werd gemaakt tussen de 
examens die bij chirurgijns voor de stad werden afgenomen en de exa
mens voor de scheepschirurgijns. De "gewone' chirurgijn mocht wel vrij
elijk scheepschirurgijn worden, maar andersom gold dit niet. Na een op
leiding van slechts één jaar werd de zogenaamde Zeeproef afgenomen die 
minder tijd in beslag nam en waaraan ook duidelijk lagere kosten ver
bonden waren D-61. Ook aan boord genoot de scheepschirurgijn aanvan
kelijk niet veel aanzien. Hij werd ongeveer gelijkgesteld aan de kok, zeil
maker of timmerman. Pas aan het eind van de 17e eeuw veranderde dit 
en werd hij één van de best betaalde officieren. De eerste chirurgijn die 
zich op Deshima vestigde was Caspar Schramberger (1649-1651). De 
Hollandse chirurgijns op Deshima namen het op zich ook Japanners in te 
wijden in de westerse chirurgie. De Japanners die als tolk optraden voor 
de Hollanders waren de enigen die nauwe betrekkingen met hen onder
hielden. Hieruit vloeide voort dat juist uit hun groep de eerste leerlingen 
van de westerse geneeskunde voortkwamen. 
De ontwikkeling van de Japanse geneeskunde had een geheel andere weg 
gevolgd dan de westerse. In de 7e eeuw werd via Koreaanse artsen de 
Chinese geneeskunst in Japan geïntroduceerd, gebaseerd op yin yang en 
de vijf elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Men beoefende 
polsdiagnose, acupunctuur, farmacologie en magische formules. Van de 
12e tot en met de 14e eeuw werd de geneeskunst gedomineerd door 
Boeddhistische priesters. De chirurgie beperkte zich tot het castreren tot 
eunuchen en de behandeling van abcessen en fracturen. Gedurende de 
burgeroorlogen in de 14e tot en met de 16e eeuw begon de chirurgie zich 
verder te ontwikkelen ,1). 
In Japan waren dissecties in die tijd officieel verboden, reden waarom 
nauwelijks enige kennis van de anatomie kon worden vergaard. Voor de 
Japanners was de westerse chirurgie een openbaring. De kennis van de 
anatomie en de introductie van de vaatligatuur waren uitingen van een 
chirurgische ontwikkeling die grote belangstelling wekte. De Hollandse 
chirurgijns trokken mee in het gezelschap van de lokale machthebbers tij-
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dens hun jaarlijkse reis naar het keizerlijk hof in Edo (het huidige Tokio), 
waar zij in staat werden gesteld over hun chirurgische vaardigheden te 
rapporteren. 
Er ontstond ook behoefte aan verdere scholing op het gebied van de 
Hollandse chirurgie. De eerste Japanner die volledig werd opgeleid door 
de Hollanders was Arashiyama Hoan, die volgens gildegebruik ook exa
men aflegde en op 21 januari 1665 een certificaat ontving, de chirur
gijnsbul, zoals ook in Holland gebruikelijk was ( / ' . 

Philipp von Siebold 
In 1823 kreeg Philipp Franz Balthazar von Siebold (1796-1866) opdracht 
het nieuw benoemde hoofd van de factorij te Deshima naar Japan te ver
gezellen. Hij was een Duits geneeskundige, natuuronderzoeker en ont
dekkingsreiziger, die medicijnen had gestudeerd te Würzburg, waar hij de 
voetsporen drukte van zijn illustere voorouders. Zijn grootvader was 
Karl Kaspar von Siebold (1736-1807), een vooraanstaand chirurg, die 
zich bovendien intensief bezighield met de verloskunde. Deze Karl 
Kaspar telde onder zijn leerlingen twee van zijn eigen nichtjes, die de eer
ste Duitse vroedvrouwen werden die een universitaire graad in de obste-
trie behaalden. Eén van deze nichtjes, Charlotte Heidenreich von Siebold 
assisteerde bij de bevalling van de hertogin van Kent op 24 mei 1819. Er 
werd een meisje geboren, dat later bekend zou worden als Queen 
Victoria. Zo was het binnen de Von Siebold familie een bekend ver
schijnsel dat vrouwen een geneeskundig beroep uitoefenden en daarin 
ook uitblonken. 
Tijdens zijn studietijd kwam Philipp von Siebold in huis bij de hoogleraar 
anatomie Ignaz Döllinger. Door hem en zijn geleerde vrienden werd bij 
Philipp een brede wetenschappelijke interesse gewekt. In 1820 studeerde 
hij af en praktiseerde twee jaar in het stadje Heidingsfold. Zoals zo vele 
Duitsers in de tijd van de romantiek, werd hij gegrepen door de wens te 
reizen en de wereld te ontdekken. Zijn onrust bracht hem in Holland, 
waar hij in 1822 werd hij benoemd tot chirurgijnmajoor bij het 
Nederlands - Oost-Indisch leger. In die hoedanigheid werd hij in 1822 
uitgezonden naar Batavia, waar hij als militair chirurg werd aangesteld. 
Zijn rusteloosheid speelde hem ook hier parten. Toen hij hoorde dat men 
een jonge wetenschapper zocht om als waarnemer uitgezonden te worden 
naar Japan, was hij opgetogen. Acht augustus 1823 voer hij de baai van 
Nagasaki binnen, om zich te vestigen op Deshima (S). Daar verwierf hij 
zich al snel bekendheid door zijn cataractoperaties, mammachirurgie en 
hazenlipcorrecties. Ook zette hij de familietraditie voort door zich inten
sief bezig te houden met de verloskunde. Hij maakte van de gelegenheid 



VROUWEN IN DE HEELKUNDE 53 

gebruik om een kring van Japanse geleerden op medisch, botanisch en 
aardrijkskundig gebied om zich heen te verzamelen |91. In 1823 legde hij 
in het noordoosten van Deshima een botanische tuin aan, die later werd 
opgeofferd ten behoeve van pakhuisbouw. Ook kocht hij Japanse voor
werpen voor zijn verzameling, hoewel de verkoop hiervan aan 
Europeanen verboden was. De belastingen en de voorwaarden die de 
Hollanders werden opgelegd, waren vooral afkomstig van de gouver
neurs van Nagasaki, en verliepen buiten de Shogun om. 

O-Ine 
Von Siebold leefde samen met een Japanse vrouw, Kusumoto Taki, ook 
wel Sonogi genoemd (1807-1865). Er zijn verschillende geromantiseerde 
verhalen over hun eerste ontmoeting in omloop. Zo zou Von Siebold 
haar tijdens een huisbezoek in 1825 hebben leren kennen. Hij was toen 
zevenentwintig, zij was een achttienjarige geisha. Een ander verhaal ver
telt dat ze verliefd werden op een feest van een Nederlandse officier ( lü). 
Hij vroeg haar om bij hem in te trekken op Deshima. Omdat vrouwen 
daar geen toegang hadden, met uitzondering van prostituees, verklaarde 
Taki dat zij geen geisha, maar een prostituee was. Korte tijd na hun eer
ste ontmoeting trok zij bij hem in. Von Siebold noemde haar O-taki-san 
,8). Uit deze verbintenis werd op 10 mei 1827 een dochter geboren: O-Ine, 
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ook wel O-Taki genoemd (1827-1903). Sonogi was toen 21 jaar oud. 
Hoewel O-Ine in Japan een bekendheid is, zijn biografische gegevens over 
haar in de Japanse literatuur schaars. Een uitgebreide bibliografisch 
zoekactie in Japan, waarbij gebruik is gemaakt van de databestanden van 
verschillende Japanse bibliotheken, leverde een aantal titels op waarin 
fragmentarische informatie over het leven van O-Ine is terug te vinden. 
Drie Japanse boeken werden geraadpleegd: Het eerste boek is geschreven 
door Setsuko Hani en heeft de titel "Siebold no musume-tachi" (De doch
ters van Von Siebold) (10). De informatie in dit boek over O-Ine, is geba
seerd op een interview die de auteur in 1937 (of 1938 ) met de toen 88-
jarige Yamawaki Takako, de dochter van O-Ine had. Setsuko Hani was 
journalist en in die tijd een actief feministe. Zij hoopte met het voorbeeld 
van O-Ine de weinig vrijgevochten, sociale positie van vrouwen onder de 
aandacht van de Japanners te brengen. Het is onzeker in hoeverre in haar 
boek, de over O-Ine vermelde feitelijkheden door dit streven zijn ge
kleurd. 
Een meer wetenschappelijke verslag wordt gevonden in het boek 
"Maruyamayujo to tokomojin, kohen" , (Nieuwe verhandeling van pros
tituees, Chinezen en Hollanders in Maruyama) geschreven door Koga 
Jujiro (11). Zijn boek dat is gebaseerd op onderzoek van archiefmateriaal, 
gaat over de prostitutie in Maruyama, een wijk van Nagasaki. Het ver
band met O-Ine is ingegeven door de veronderstelling dat Taki, haar 
moeder, in de prostitutie werkzaam was. 
Het derde boek "Deshima umare no Oine-san (O-Ine geboren op 
Deshima), is geschreven door Yusaku Iwata, die zich in dit boek opwerpt 
als amateur biograaf (12). Yusaku Iwata, een gepensioneerd politieagent 
uit Nagasaki, kwam de grafstenen van Taki, O-Ine en Ninomiya tegen 
toen hij in de tempel waarin zijn familiegraf zich bevond, aan het vegen 
was. Hij raakte geïnteresseerd in de lokale geschiedenis van Nagasaki en 
kwam na enig speurwerk tot een drietal conclusies: O-Ine werd in 
Nagasaki geboren, zij was ter wereld gebracht door haar vader Von 
Siebold en haar moeder Taki was geen prostituee. 
O-Ine werd geboren in de operatiekamer van de factorij met hulp van 
haar vader <'°'13>. Omdat er geen kinderen op Deshima mochten wonen, 
verhuisde Sonogi met haar dochtertje naar Nagasaki. Daar bezocht Von 
Siebold hen iedere morgen en avond. O-Ine was twee jaar oud toen haar 
vader werd gedwongen uit Japan te vertrekken. Te Edo (Tokio) had hij 
van de keizerlijke hofastronoom belangrijke landkaarten verkregen, iets 
wat in Japan streng verboden was. Von Siebold vestigde zich te Leiden en 
bracht uit Japan, naast een grote botanische verzameling, een zeer be
langrijke collectie ethnografica mee, die beide de grondslag vormden van 
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Lakdoosje met portret Sonogi (RMV, Leiden) 

Lakdoosje met portret O-Ine (RMV, Leiden) 
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de collectie van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Omdat 
het Japanners verboden was het land te verlaten, kon Von Siebold zijn 
vrouw en dochter niet met zich meenemen. Hij vernoemde één van de 
planten die hij meenam naar zijn vrouw,Taki: de hortensia Hydrangea 
Otaksa, die bloeit in het regenseizoen. Naar verluid symboliseert deze 
plant de tranen die hij om haar liet ( l4). Von Siebold vroeg twee van zijn 
leerlingen om bij te dragen aan de opvoeding van zijn dochtertje. Zélf 
nam hij als aandenken een haarlok mee van vrouw en kind en hij liet lak
doosjes vervaardigen, beschilderd met de portretten van O-taki-san en O-
Ine. Zo bleef O-Ine dus achter met haar moeder, die na het vertrek van 
Von Siebold trouwde met de koopman Wasaburo. Deze zorgde goed 
voor O-Ine na het vertrek van haar vader. Haar moeders oudste zuster 
had een relatie met de assistent en tevens opvolger van Von Siebold, 
Heinrich Burger. Ook hij zorgde voor het welzijn van Sonogi en O-Ine. 
O-Ine was een leergierig kind, maar omwille van haar kwetsbare ge
zondheid verbood haar moeder haar het lezen. Dit was voor O-Ine een 
reden om af en toe haar toevlucht te zoeken bij de leerlingen van Von 
Siebold. Zij leerde Nederlands uit het boek "Beginselen der Neder-
duitscbe Spraakkunst" van P.Weiland, dat haar door haar vader vanuit 
Leiden gestuurd was. Hierin werd door Von Siebold de volgende op
dracht geschreven: "aan mijn lieve Oine...Hollandsch te leeren. Leijden 
den 26 Dec.1830" n 0 ) . Op negentienjarige leeftijd kreeg ze toestemming 
om het huis te verlaten. Voor de reis hulde zij zich in mannenkleren om 
haar bewegingsvrijheid tijdens de tocht te vergroten. Ze ging zich be
kwamen in de obstetrie en chirurgische anatomie onder leiding van de 
Japanse arts Ninomiya. Hij was chirurg en leerling van Von Siebold. Ook 
hij was gearresteerd in de "Von Siebold affaire" en later weer vrijgelaten. 
Hij vond dat O-Ine eerst moest aansterken voordat ze kon studeren l l0 ). 
Daarna trok zij naar Okayama voor verdere studie van de gynaecologie 
bij Ishii Soken, ook een voormalig leerling van Von Siebold. Met Soken 
kreeg zij een relatie, waaruit in 1851 haar dochter Tadako werd geboren. 
Bij de bevalling was de vroedvrouw niet op tijd en knipte O-Ine zelf de 
navelstreng door. Soken was toen ongeveer 52 jaar oud en was reeds eer
der gehuwd. Later in 1851 reisde O-Ine naar Nagasaki, waar zij bij de 
chirurg Abe Roan drie jaar heelkunde studeerde. In 1854 werd zij uitge
nodigd om in Uwajima te gaan praktizeren. Zij bleef daar gedurende ze
ven jaar en breidde haar kennis verder uit totdat ze terugkeerde naar 
Nagasaki om haar vader op te wachten. Van O-Ine werd gezegd dat ze 
op haar vader leek. Voor een Japanse was zij lang en met name haar voe
ten waren opmerkelijk groot (10). 
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In 1857 werd het banvonnis opgeheven en op 14 augustus 1859 keerde 
Von Siebold na een jarenlang verblijf in Leiden terug naar Japan, nu als 
diplomaat. Hij werd op deze reis vergezeld door zijn dertienjarige zoon 
Alexander. Inmiddels was hij gehuwd met de vijfentwintig jaar jongere 
Helena Ida Cardine, barones von Gagern (1820-1877). Uit dit huwelijk 
werden vijf kinderen geboren, van wie Alexander de oudste was (1846-
1911). Von Siebold werd door de Japanse autoriteiten met eerbewijzen 
ontvangen en kreeg toestemming zich te vestigen op een klein buitenver
blijf in de omstreken van Nagasaki. Bij aankomst in Nagasaki liep zijn 
ontmoeting met O-taki-san uit op een teleurstelling Zij bleek in zijn af
wezigheid tweemaal getrouwd te zijn en ventte nu olie in de straten van 
Nagasaki. Von Siebold ging een relatie aan met een 17-jarig meisje, Shio 
genaamd. In 1860 schonk zij hem een dochter, die Matsue heette. Zijn 
hereniging met O-Ine verschafte hem wel geluk. Zij was inmiddels 31 jaar 
en gehuwd met Ishii Soken. O-Ine was bekend als een vooraanstaande 
vroedvrouw in Nagasaki. Von Siebold werd tijdelijk aangesteld als advi
seur van de Japanse regering. Hij nodigde O-Ine uit om bij hem in te trek
ken. Zo kon hij haar de Hollandse taal, medicijnen, chirurgie en natuur
kunde onderwijzen en zij kon haar halfbroer Alexander Japans leren. O-
Ine besloot wel zijn lessen te volgen, maar elders haar domicilie te kiezen. 
Inmiddels had zich de militair arts Pompe van Meerdervoort (1829-1908) 
als Hollandse arts in Nagasaki gevestigd. In 1857 begon hij de westerse 
geneeskunde in Japan te doceren. Veel van zijn aantekeningen waren in
gescheept op het schip Calypso en zijn met dit schip vergaan. Later 
schreef hij zo goed en zo kwaad als dat ging vanuit zijn geheugen op
nieuw zijn verslag: "Vijf jaren in Japan." l4). Bij één van de dissecties die 
hij uitvoerde ten behoeve van het onderwijs aan een zestigtal studenten, 
merkte hij tot zijn verbazing ook een vrouw op onder zijn gehoor. Zij 
vroeg hem om toestemming de les bij te wonen en later assisteerde zij ook 
bij operaties. Deze vrouw was O-Ine (8). Pompe van Meerdervoort stak 
als volgt de loftrompet over haar: 
Wanneer ik het volslagen gebrek aan wetenschappelijke verloskundige 
kennis heb vermeld, vergat ik te zeggen dat er eene enkele zeer gunstige 
uitzondering bestaat. Te Nagasaki bevindt zich eene docteres-accoucheu-
se, natuurlijke dochter van één der vroegere geneesheren in Japan; deze 
vrouw werd, na het vertrek haars vaders, door eenige zijner leerlingen 
schier afgodisch geëerd en in bescherming genomen en door hen opgeleid 
in de genees- en verloskunde, waar zij werkelijk zeer goede vorderingen 
maakte. Deze vrouw had eenen onbegrensden ijver voor het vak en ver
zocht mij de geneeskundige oefeningen op het lijk, door mij aan de 
Japansche studenten gedoceerd, te mogen bijwonen, en zij gaf daarbij 
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blijken van zeker één der meest geoefende Japansche anatomen te zijn. 
Ook volgde zij meermalen de klinische lessen in het Hospitaal op de 
vrouwenzaal, terwijl zij dikwerf door hare collega's in consult geroepen 
werd. Tweemaalen zag ik haar als accoucheuse bij Europesche vrouwen 
optreden, en zij voldeed werkelijk zeer goed. In één harer vertrekken zag 
ik de portretten van beroemde genees- en heelkundigen (4). 
Het was deze collega die samen met O-Ine voor Von Siebold zorgde toen 
deze brandwonden had opgelopen. Daarnaast werkte O-Ine samen met 
andere leerlingen van Von Siebold in de chirurgenpraktijk. Eén van zijn 
toegewijde leerlingen, Mise Shuzo trad op als zijn vaste tolk. De dochter 
van O-Ine, Tadako, huwde met Mise Shuzo. Naast zijn funktie van tolk 
werkte hij ook als arts samen met zijn schoonmoeder O-Ine ,7). Von 
Siebold werkte zich als adviseur van de Japanners in een moeilijke posi
tie en wekte de naijver op van de Nederlandse ambtenaren. Dit leidde 
tenslotte tot het besluit van de Nederlandse consul generaal De Witt om 
hem terug te zenden naar Holland. Tot zijn terugkeer naar Europa in 
1862 had O-Ine nauw contact met haar vader en vroeg hem dikwijls pro
fessioneel advies. Ook voorzag hij haar van westerse medicijnen. In 1860 
kreeg O-Ine een uitnodiging om als hofarts te gaan werken voor de 
vrouw van de Daymio van Iyo, maar zij sloeg dit aanbod af. Tien jaar la
ter werd zij naar Edo geroepen. In juli 1873 werd zij uitgenodigd om aan 
het keizerlijk hof te assisteren bij een bevalling van een hofdame. In 
maart 1877 keerde zij terug naar Nagasaki, maar vijf jaar later vertrok 
ze opnieuw naar Edo, waar ze werd benoemd tot keizerlijke accoucheu
se. Haar dochter Taka wilde graag arts worden, maar liet deze wens va
ren toen zij trouwde. Hoewel O-Ine graag had gezien dat haar dochter 
ook arts zou worden, kon zij wel begrip opbrengen voor haar besluit. Zij 
wist als geen ander hoe moeilijk de omstandigheden waren voor een 
vrouwelijke arts. Officieel hadden zij geen toestemming om te praktise
ren. De zoon van Taka, Shuzo, werd opgevoed door zijn grootmoeder, 
O-Ine(l0>. In 1889 vestigde O-Ine zich in Maiana waar zij op 26 augus
tus 1903 op 76 jarige leeftijd overleed (7). Zij ligt begraven in Nagasaki 
en rust bij haar moeder Taki en haar oude leermeester Ninomya in de 
tuin van een tempel. 

Samenvatting 
In de 19e eeuw leefde en werkte er in Japan een vrouwelijke chirurg, O-
Ine, dochter van een Hollandse chirurgijn, Von Siebold en een Japanse 
vrouw, Kusumoto Taki. In een tijd dat Japan onder invloed stond van de 
westerse cultuur en wetenschap werd zij opgeleid volgens westerse nor
men. Zij kwam tot groot aanzien in haar vak in Japan. 
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V Europa aan bet einde van de 19e eeuw, 
tot bet begin van de 20e eeuw 

Inleiding 
Tegen de achtergrond van een snelle technologische ontwikkeling en te
gelijkertijd de opkomst van het feminisme, tekende zich de komst af van 
vrouwen in de universitaire- en medische wereld. De koploper was 
Zwitserland, terwijl Rusland op een eigen wijze hier een rol in speelde. 
Frankrijk, Engeland, Duitsland en België volgden schoorvoetend in het 
spoor van Zwitserland met het openstellen van de universitaire deuren 
voor vrouwen. 

Ontwikkeling van de medische wetenschap 
Rond het midden van de 19e eeuw begon, parallel met de komst van de 
industrialisatie, een stormachtige ontwikkeling van de geneeskunde en in 
het bijzonder van de chirurgie. De antisepsis en asepsis kwamen tot ont
wikkeling. Met de ontdekkingen van Ignaz Semmelweis (1818-1865) en 
anderen zoals Louis Pasteur (1822-1895), ontstond er inzicht in het caus
aal verband tussen bacteriën en het ontstaan van infecties. Joseph Lister 
(1827-1912) ontwikkelde de carbolspray. Deze had tot doel de lucht zo
veel mogelijk kiemvrij te maken en vond vooral toepassing rond de ope
ratietafel. 
De tweede belangrijke ontwikkeling voor de chirurgie was de opkomst 
van de pijnbestrijding. Nadat er enige inleidende experimenten hadden 
plaatsgevonden, werd in 1846 in Boston door de tandarts William 
Morton (1819-1868) een openbare demonstratie gehouden van een inha-
latienarcose met ether O-2-3'. 
In 1895 ontdekte Wilhelm Conrad von Röntgen (1845-1923) "bij toe
val" de röntgenstralen. Rond de eeuwwisseling werd hiermee gepionierd 
op medisch gebied. Dit leidde tot een bliksemsnelle verspreiding van de 
kennis en toepasbaarheid van deze stralen door de westerse wereld. 
Madame Curie construeerde een mobiele röntgenbuis waarmee zij in de 
eerste wereldoorlog rondtrok ter ondersteuning van de geneeskundige 
zorg in de frontlinies (4). 
In deze tijd vond tevens een uitkristallisatie en afbakening van het art-



6 z EUROPA AAN HET EINDE VAN DE 19E EEUW, TOT HET BEGIN VAN DE 20E EEUW 

senberoep plaats, hetgeen zich uitte in een meer gestructureerde opleiding 
en een meer gedetailleerde omschrijving van de eisen die hieraan verbon
den waren. 

ZWITSERLAND, ZURICH 
De Universiteit van Zurich nam in deze periode een aparte plaats in bin
nen de academische wereld. Deze universiteit was niet alleen de eerste in 
West- Europa die vrouwen uit vele Europese landen en Noord-Amerika 
in de gelegenheid stelde om medicijnen te gaan studeren, maar zij heeft 
deze beginselen van gelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke studen
ten ook altijd weten te behouden. Dit in tegenstelling tot enkele 
Amerikaanse "Medical Schools" en de universiteiten in Rusland die na een 
aanvankelijke toestemming voor vrouwen om te studeren, deze later weer 
introkken. De medische studie aan de universiteiten in Europa was in die 
tijd reeds een gedegen academische studie met een duur van ongeveer vijf 
jaar, een heel ander soort opleiding dan op de Amerikaanse Medical 
Schools waar men slechts een korte praktische opleiding kreeg. 
In 1864 verzocht en verkreeg een jonge Russin, Maria Kniazhnina als 

eerste vrouw toelating tot de anatomie en microscopie colleges van de 
Universiteit van Zurich. Het klimaat voor toelating van vrouwen tot de 
academische studie was gunstig, want in deze periode was er een diep
gaande sociale verandering in Zurich aan de gang en vierde een nieuw li
beralisme hoogtij. Deze jaren werden gekenmerkt door een radicaal-de
mocratische stroming die het oude liberale" systeem ten val bracht ten 
gunste van de verkiezing van een nieuwe "democratische" regering in 
1869. Er werd groot belang gehecht aan educatie en het niveau van het 
onderwijs was hoog. De ons wel bekende Theodor Billroth (1829-1894) 
was bijvoorbeeld in deze tijd hoogleraar in Zurich. Kniazhnina kreeg on
middellijk toestemming om de door haar gewenste colleges bij te wonen. 
Enige maanden later diende zich een tweede vrouwelijke Russische ge
gadigde aan: Nadezhda Suslova, 21 jaar oud, ook zij werd toehoorster 
van de medische colleges. Suslova had al enige tijd medicijnen gestudeerd 
aan de Genees- en Heelkundige Academie te St. Petersburg. Vrouwen stu
deerden al enige jaren aan de universiteiten in Rusland, politieke proble
men hadden er echter voor gezorgd dat veel van deze vrouwen, waaron
der ook Nadezhda Suslova, van de universiteiten werden weggestuurd. 
Maria Kniazhnina heeft de universiteit van Zurich om onbekende rede
nen verlaten, maar Nadezhda Suslova vroeg in 1867 toestemming om 
artsexamen te doen. In de discussie die hierop volgde, speelde het feit dat 
Suslova een bijzondere indruk op haar professoren en medestudenten had 
gemaakt, een grote rol. Omdat zij officieel alleen als toehoorster was in-
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geschreven, werd zij nu achteraf ingeschreven als student vanaf 1865 en 
zij deed in 1867 haar artsexamen. In december 1867 verdedigde ze onder 
grote belangstelling haar proefschrift over de fysiologie van het lymfe-
systeem. De chirurg Edmund Rose (1836-1914) was één van haar oppo
nenten. Na afloop feliciteerde hij haar en prees haar werk in het licht van 
de in die tijd gevoerde discussie of de vrouw geschikt was om te studeren. 
Zij had volgens hem met haar werk meer positiefs laten zien in het be
lang van de vrouwenstudie dan vele theoretische discussies zouden kun
nen doen. Spoedig, zo verklaarde hij, zou het afgelopen zijn met de vrou-
wenslavernij en zou de vrouw in elk land geëmancipeerd zijn en het recht 
hebben om te werken. Enige tijd later trouwde Suslowa met Dr. 
Ehrisman, een Zwitser, die zij tijdens haar studietijd ontmoet had. 
Volgens plan keerde Suslova terug naar St. Petersburg en haar echtgenoot 
volgde haar. Ze werkten er beiden als arts, het huwelijk liep echter stuk 
en Dr. Ehrisman keerde terug naar Zurich. 
Frances Elizabeth Morgan, een Engelse, was de tweede vrouw die in 
Zurich haar artsexamen aflegde en vervolgens haar proefschrift verde
digde. Zij stond bekend om haar zeer goede studieprestaties. Door haar 
goede reputatie en omdat de studerende vrouw op dat moment uiterma
te in de belangstelling stond, was de opkomst bij de verdediging van haar 
proefschrift overweldigend. Morgan had een verschil van mening met 
haar hoogleraar, Biermer, over de dissertatie. De progressieve spieratro-
fie, het onderwerp van haar studie, schaarde zij, conform de 
Angelsaksische literatuur, onder de ziekten van het centrale zenuwstelsel. 
Biermer vond het bij de spierziekten behoren. De promotie wordt door 
August Forel, later een bekend Zwitserse onderzoeker en geleerde en een 
studiegenoot van Morgan, beschreven in zijn autobiografie: der leiden-
schaftliche Biermer geriet über den Widerspruch seiner Schülerin in Zorn 
und erklarte, er werde selbst ihre Dissertation in der damals üblichen 
öffentlichen Disputation angreifen. Der Aula war gedrangt voll bei die-
ser ersten weiblicben Promotion. Biermer hielt Wort und sprach 25 mi
nuten lang gegen Miss Morgan. Ich sehe nog die kühle Ruhe der letzte-
ren, die sich, wahrend Biermer sprach, bestandig Notizen machte und ihn 
dann in einer halbstündigen Rede derart widerlegte, dass er genug be-
kam. Das war ein gedenkwürdiger Tag (5). 
Ook nu hield Professor Rose, de chirurg, een toespraak na afloop waar
in hij ook haar prees en opnieuw een lans brak voor de vrouwenstudie in 
het algemeen. In latere jaren voegde Edmund Rose de daad bij het woord 
door Mary Almira Smith, een Amerikaanse vrouw, als assistente aan te 
nemen en op te leiden tot chirurg. 
Marija Bokova was de tweede Russin die in Zurich afstudeerde. Toen in 
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1871 na de Frans-Duitse oorlog Parijs belegerd werd, werd aan Zurich 
verzocht om een veldhospitaal voor de gewonden in te richten. Hiertoe 
vertrok Rose met enkele assistenten naar Belfort. Tot deze groep behoor
de zowel August Forel als Marija Bokova. 
De eerste zeven vrouwen die in Zwitserland medicijnen gestudeerd heb
ben, worden wel de Zurich Seven genoemd. Eén van hen is de bekende 
Amerikaanse chirurg Susan Dimock. Zij was de eerste Amerikaanse in 
Zurich. Zij wordt nader beschreven in het hoofdstuk over Amerika. 
Van 1865 tot 1914 studeerden er 1376 vrouwen medicijnen in Zurich. 
De overgrote meerderheid, 971 , was Russisch. Verder studeerden er 147 
Duitse, 56 Amerikaanse en 12 Britse vrouwen. Voorts waren er Polen, 
Joegoslaven, Oostenrijkers en Hongaren en slechts zeven Nederlandse 
vrouwen die hier als medisch student geregistreerd werden (6). 

De Russische kolonie in Zurich 
Tussen 1870 en 1873 waren er veel Russische studentes in Zurich. Zij 
maakten deel uit van een groep van ongeveer 300 Russen, grotendeels 
studenten, mannen en vrouwen, die tezamen de zogenaamde Russische 
kolonie te Zurich vormden. Gedeeltelijk was deze ontstaan doordat deze 
vrouwen hier in de gelegenheid werden gesteld om te gaan studeren, voor 
een deel ook bestond deze groep uit politiek geëngageerde jongeren die 
tegen het tsaristische bewind in Rusland waren, met ook zeer extremisti
sche revolutionairen in de gelederen (7). 
Franziska Tiburtius was een jonge Duitse vrouw die ook in Zurich medi
cijnen studeerde. In haar autobiografie geeft zij een bloemrijke beschrij
ving van de vrouwelijke Russische studenten. Zij deelt ze in drie groepen 
in: de eerste groep bestond uit enkele jonge vrouwen uit een aristocra
tisch milieu, de tweede groep werd gevormd door enkele vrouwen met 
daadwerkelijke belangstelling voor de geneeskunde. De vrouwen uit de 
derde groep werden door de andere studenten in deze tijd 
Kosakenpferdchen genoemd. Hier volgt haar beschrijving van deze groep 
studenten zoals zij hen, retrospectief, als tachtigjarige beschreef: 
Die dritte Kategorie waren die sog. Kosakenpferdchen'- ein Name von 
den Studenten erfunden und so ongemein bildhaft zutreffend, dass kan-
nte man ihn einmal, man nicht wieder davon loskam. Es waren meist 
ganz junge Madchen, die dem Nihilismus und dem Bakuninschen 
Katechismus mit religiöser Begeisterung bis zum Fanatismus anhingen. 
Da sie in den Hörsalen und auf der Strasse am auffalligsten waren, so 
wurde ihre Erscheinung bald als typisch aufgefasst. Namentlich als Prof. 
Scherr seinen bitterbösen Artikel über das Frauenstudium an der Zürcher 
Universiteit in die Welt geschleudert, galt das kurzgeschnittene Haar, die 
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gewaltige blaue Brille - weshalb die von so vielen getragen worden ist, ist 
mir nie klar geworden -, das kurze, ganzlicb scbmuklose, regenschirm-
futteralabnliche Kleidchen, der runde Matrosenhut von scbwarmglanzen-
dem Wachstucb, die Zigarette und - die scbweigsame, düstere, abweisend 
hoheitsvolle Miene als cbarakteristisch für "die Studentin (8). 
Voor Franziska Tiburtius en hoogst waarschijnlijk ook voor andere vrou
welijke studenten waren deze meisjes een bedreiging voor de goede naam 
en dus ook voor de acceptatie van de vrouwenstudie. Tiburtius beschrijft 
dat op een gegeven moment de gemoederen tussen de verschillende 
Russische groepen zo hoog opliepen dat de Russische studenten niet meer 
zonder revolver de straat op gingen. 

In 1872 volgde Bern met de toelating van vrouwelijke studenten aan de 
medische faculteit, ondersteund door enkele zeer beroemde professoren, 
waaronder de chirurg Theodor Kocher (1841-1917). Enkele jaren hierna 
openden ook Genève en Lausanne hun universitaire deuren voor de vrou
wen. 

RUSLAND 
In 1859 waren in Rusland de vrouwen reeds in staat om de universiteiten 
te bezoeken. De Russische vrouwen in de jaren zestig waren de rest van 
Europa ver vooruit in hun strijd om economische onafhankelijkheid en 
gelijke rechten. Grote groepen jongeren hingen het Nihilisme aan, een 
stroming die alle conventies gestoeld op geloof en gewoonte afwees en de 
wetenschap als enige waarheid zag. De medische studie gaf vrouwen een 
kans hun eigen zelfstandigheid op te bouwen, een wetenschappelijke rich
ting te kiezen en, een ander ideaal van deze stroming, het volk te die-
nen(9). Rond deze tijd studeerden er meer dan zestig vrouwen geneeskun
de aan de Universiteit van St. Petersburg. Politieke onrust leidde er ech
ter toe dat alle vrouwen, op één na, van de universiteit gestuurd werden. 
Er waren enkele studentendemonstraties en -stakingen geweest waar de 
vrouwelijke studenten een aandeel in gehad zouden hebben. Hierna wer
den ze bestempeld tot "revolutionairen" en werden niet meer toegelaten 
tot de universiteiten. Een groot deel van hen zocht, zoals beschreven, hun 
toevlucht tot de universiteit van Zurich. Alleen Varvara Kashevarova 
mocht haar medische studie voortzetten. Zij had het plan om in 
Orenburg te gaan praktiseren voor de Islamitische vrouwen en haar stu
die werd gesteund door de militaire autoriteiten aldaar. Zij was zo de eer
ste vrouwelijke arts die haar studie in Rusland completeerde. In 1868 
kreeg zij haar diploma cum eximia laude. 
Hierna laaide opnieuw de discussie op om de vrouwen in Rusland in 
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staat te stellen in eigen land de medische studie te volgen. Het feit dat er 
in Zurich een klimaat was ontstaan waarin veel revolutionaire activitei
ten plaatsvonden onder de Russische studenten deed de Russische rege
ring in 1872 mede besluiten om de vrouwen weer in eigen land tot de me
dische faculteit toe te laten. Men wilde ze hiermee aan de invloed van de 
radicale beweging in Zurich onttrekken. Er werd een speciale opleiding 
voor vrouwen in het leven geroepen. Van de eerste groep van 90 vrouwen 
studeerden er slechts 25 af. Twaalf van de studenten stierven, twee door 
suïcide, zeven aan de gevolgen van tuberculose (10). In de eerste tien jaar 
volgden 959 vrouwen de opleiding, 700 studeerden daadwerkelijk af, vijf 
van hen werden chirurg ( l l ) . De eerste jaren hadden deze vrouwen echter 
niet dezelfde status als hun mannelijke collegae: er werd nog uitgebreid 
discussie gevoerd of zij ook artsen waren. 
In 1877 was Rusland in oorlog met Turkije. De omstandigheden op de 
slagvelden waren verschrikkelijk: gewonden lagen uren op medische hulp 
te wachten, en er was een tyfusepidemie uitgebroken. Vijfentwintig 
vrouwelijke artsen werden naar het oorlogsgebied gezonden, allen na het 
completeren van de medische opleiding voor vrouwen. Zonder praktische 
ervaring moesten ze vele amputaties uitvoeren en andere vormen van oor-
logschirurgie bedrijven. De omstandigheden waaronder ze moesten wer
ken waren vreselijk. Eén van hen pleegde zelfmoord, drie anderen over
leden aan tyfus. Na de oorlog kregen de vrouwelijke artsen een hoge mi
litaire onderscheiding van de Tsaar en deze erkenning heeft zeker meege
speeld in de beslissing om in 1880 de vrouwen als volwaardige artsen te 
erkennen. 
De medische studie voor vrouwen kreeg een nieuwe stimulans en in het 
begin van de jaren tachtig was tien procent van de medisch studenten 
vrouw. Na de moord op Tsaar Alexander II (1818-1881) laaide de angst 
voor radicale studentengroeperingen weer op. Tijdens de politieke pro
cessen in 1881 waren van de acht vrouwelijke beklaagden er zes medisch 
geschoold of werkzaam geweest in medische instituten. Bovendien wer
den zeker 28 ex-medisch studenten uit Zurich door de politie beschouwd 
als zware criminelen. Ondanks het relatief kleine percentage vrouwelijke 
studenten dat daadwerkelijk veroordeeld werd, had de publieke opinie 
zich gevormd en werden de medische opleidingen voor vrouwen in 1882 
wederom gesloten. Ook nu weer vertrokken de studentes naar Zurich en 
ook naar Parijs voor hun educatie. Ook nu weer werd er gevreesd voor 
de radicale invloeden die deze vrouwen ondergingen in het buitenland en 
ook nu weer was dit een reden om in 1897 een medische faculteit voor 
vrouwen te openen in St. Petersburg. Tijdens de laatste jaren van het tsa
ristische Rusland was er een groot aantal vrouwelijke medisch studenten 
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en werkten vrouwelijke artsen op allerlei gebied. Aan het begin van de 
eerste wereldoorlog telde Rusland het grootste aantal vrouwelijke artsen 
in Europa, te weten 1500, 10 % van het totaal aantal artsen l l0 ). 

FRANKRIJK, PARIJS 
Behalve tot de Zwitserse universiteiten werden in Europa de vrouwen in 
deze tijd ook toegelaten tot de Ecole de Medicine in Parijs. In 1868 was 
de Amerikaanse Mary Corinna Putnam hier de eerste vrouw, gevolgd 
door de Engelse Elizabeth Garrett, de Russische Ekaterina Goncharova 
en de Franchise Madelène Bres. Garret had via verschillende wegen ge
tracht een medische opleiding in Engeland te verkrijgen, ze slaagde er 
echter niet in om door een medische faculteit geaccepteerd te worden. 
Eén van de meest fervente voorstanders en supporters van de vrouwen
studie in Parijs was de chirurg Paul Broca. Hij was het ook die de eerste 
Franchise, Madelène Bres, stimuleerde om aan haar studie te beginnen. 
Zij had met name na afronding van haar studie grote problemen om toe
stemming te verkrijgen om te praktiseren. Vrouwen te laten studeren, en 
dan voornamelijk buitenlandse vrouwen, was in de ogen van de Franse 
collegae een heel andere zaak dan de vrouwelijke arts als collega en con
currente te erkennen. Tijdens de belegering van Parijs in 1870-1871 
werkte Madelène Bres in het Pitié hospitaal in Parijs. Haar man was in 
die tijd gelegerd in Parijs bij de Nationale Garde. Het echtpaar had drie 
jonge kinderen. Ondanks het feit dat zij zeer geprezen werd voor haar 
werk tijdens de bombardementen op Parijs, kreeg zij na de oorlog geen 
toestemming om haar werk als arts voort te zetten. Pas in 1875 werd toe
stemming verkregen om te praktiseren. Ook de vrouwelijke studenten na 
haar kregen geen toestemming om praktische ervaring in de ziekenhuizen 
op te doen, laat staan om er te werken. De volgende vrouw die een be
langrijke rol gespeeld heeft in de strijd tegen de ongelijkheid is Blanche 
Edwards. Zijzelf was Franchise, haar vader een Engelse arts, werkzaam 
in Frankrijk. Na haar doctoraalexamen vroeg zij toestemming om co-
schappen te lopen. Toen dit werd afgewezen, schreven Blanche en haar 
vader petities aan officiële instanties en brachten vele bezoeken aan poli
tici. Hierdoor ontstond een maatschappelijke discussie waarbij de stu
denten en faculteitsleden werden gepolariseerd in de Blanchisten en de 
Anti-Blanchisten. Augusta Klumpke (1859-1927) zat in Frankrijk met 
hetzelfde probleem, ook zij kreeg geen toestemming voor het lopen van 
haar co-schappen. Haar vader kwam oorspronkelijk uit een Hollandse 
familie en was later via Duitsland naar Amerika geëmigreerd. Hier 
trouwde hij en kreeg vijf dochters en een zoon. Het huwelijk strandde en 
Augusta's moeder emigreerde met haar kinderen naar Europa. Zij deed 
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er alles aan om haar kinderen een goede opleiding te geven en nadat ze 
in een damesblad had gelezen over Madelène Bres, stimuleerde ze haar 
dochter Augusta, om medicijnen te gaan studeren. In 1885 kregen 
Blanche Edwards en Augusta Klumpke toestemming om de co-schappen 
te lopen. Blanche Edwards bleef een bekende figuur in de emancipatie
beweging in Frankrijk. 
Zij specialiseerde zich in de chirurgische gynaecologie en werd hierin één 
van de pioniers. Augusta Klumpke schreef haar proefschrift over letsels 
van de plexus brachialis en kreeg hiervoor in 1886 de prijs van de 
Académie de Medicine. Nog altijd wordt de term Klumpke-parese ge
bruikt voor een lage plexus brachialis parese ,13). 

GROOT BRITTANIE 
In Engeland bestond sinds 1858 een centraal Medical Register met stren
ge registratienormen. Elizabeth Blackwell (1821-1910) was, na haar op
leiding in Amerika, de eerste vrouw die officieel in Engeland als arts ge
registreerd werd. Zij praktiseerde echter het grootste deel van haar leven 
in Amerika. Haar geschiedenis wordt uitvoeriger beschreven in het 
hoofdstuk over Amerika. 
Elizabeth Garret (1836-1918), was een Engelse vrouw die, mede gesti
muleerd door Blackwell, zich op de medische studie wilde toeleggen. In 
1862 kreeg zij echter geen toestemming om aan de universiteit van 
Londen, of aan de Schotse universiteit te studeren. Zowel de professoren 
als de studenten vonden het niet gepast dat een vrouw colleges zou vol
gen of in de operatiekamer aanwezig zou zijn als toeschouwer. 
Opmerkelijk is dat Garret als operatiezuster had gewerkt in Londen, 
daartegen bestond blijkbaar geen enkel bezwaar. Toen zij niet in de gele
genheid werd gesteld om geneeskunde te gaan studeren, legde zij zich 
door middel van privé- lessen toe op de studie voor apotheker. In 1865 
slaagde zij voor het apothekersexamen en werd gecertificeerd en inge
schreven in het Medical Register. Hierna werd het Register gesloten voor 
vrouwen. Om een volledige opleiding te verkrijgen tot arts vertrok ze 
naar Parijs, waar zij in 1870 afstudeerde. Er wordt gezegd dat zij de eer
ste vrouw is die een ovariëctomie heeft verricht ( l4 ). 
In 1893 stelde Elizabeth Garret samen met enkele van haar vrienden een 
bedrag van 500.000 dollar ter beschikking aan het Johns Hopkins in de 
VS met als voorwaarde dat ook vrouwen toegang zouden krijgen tot de
ze opleiding |1M. 
In de eerste wereldoorlog heeft Garret een grote rol gespeeld bij de op
richting van het Women's Hospital Corps: een groep vrouwen die eerst 
in Frankrijk en later in Londen een ziekenhuis hadden waar de gewonde 
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soldaten behandeld werden. Dr. Garret-Anderson was niet alleen één van 
de initiatiefneemsters en bestuurders, maar nam ook het belangrijkste 
deel van de chirurgie voor haar rekening | l 6 ) . 
Sophia Jex-Blake (1840-1912) is misschien wel de bekendste strijdster in 
Engeland voor het recht op medische studie voor vrouwen. Nadat haar 
de toegang tot de universiteiten in Londen, Oxford en Cambridge gewei
gerd was, ging ze in Edinburgh studeren. Samen met vier andere vrouwen 
kreeg ze toestemming om examens af te leggen. Eén van de vrouwen won 
de Hope Scholarship; de hoogleraar weigerde echter deze aan haar te ver
strekken en gaf de prijs aan de eerstvolgende mannelijke student. De 
mannelijke medestudenten dienden korte tijd later een petitie in met 500 
handtekeningen tegen de toelating van vrouwelijke studenten. Kort hier
op ontstond de zogenaamde Edinburgh riot (18-11-1870). Een grote 
groep mannelijke studenten had zich verzameld bij de ingang van de uni
versiteit en blokkeerde de toegang voor de vrouwen die naar college gin
gen. De gemoederen liepen hoog op en het liep zelfs zo uit de hand dat 
de studentes bekogeld werden met rotte vruchten en eieren en dat in het 
handgemeen de kleding van de dames in stukken gescheurd werd. Een 
langdurige strijd met de officiële instanties volgde, maar uiteindelijk luk
te het deze vrouwen niet om af te studeren. Sophia Jex-Blake vertrok naar 
Zwitserland, waar zij in Bern haar studie voltooide. 
In 1874 werd onder leiding van een kleine groep vrouwen, waaronder 
Elizabeth Garret- Anderson en Sophia Jex-Blake de London School of 
Medicine for Women gesticht. Echter, zonder toestemming om in zieken
huizen klinische ervaring op te doen, was de toekomst voor de studentes 
onzeker. In 1876 werd het wetsvoorstel aangenomen dat vrouwen arts
examen mochten doen. Het liberale Irish College of Physicians en de 
Queen"s University of Ireland lieten als eerste vrouwen toe. Toen ook de 
Royal Free Hospital in Londen vrouwen toeliet in de kliniek was de 
doorbraak bereikt en enkele maanden later opende de University of 
London zijn deuren voor vrouwelijke studenten. 

Louise Martindale (1872-1966) 
Eén van de leerlingen van de London School of Medicine was de chirurg 
Louise Martindale. Na haar studie is zij, alvorens zich te vestigen als arts, 
een wereldreis gaan maken met haar moeder. Tijdens haar bezoek aan 
Wenen bezocht zij de kliniek van Professor Schauta, een bekend obstetri-
cus en gynaecologisch chirurg. Hij bood haar toen een contract aan voor 
een jaar, maar zij heeft dit afgezegd om haar wereldreis te kunnen ver
volgen. In haar autobiografie zegt ze hierover: 
Although the matter would have to go through the Ministerium, 
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Professor Schauta's word always settled it and he knew there would be 
no difficulty there although I was a woman (16). 
Na haar reis is ze bij Dr. Murdoch, een vrouwelijke collega, in de prak
tijk gaan werken. Dr Murdoch was een general practitioner die ook chi
rurgische ingrepen verrichtte en zij was één van de eersten in Engeland 
die met succes een kind opereerde in verband met een suppuratieve peri
carditis. Louise Martindale deed in deze periode veel kleine chirurgie 
maar ging ook steeds meer grotere chirurgische ingrepen verrichten. Het 
is voor ons moeilijk voorstelbaar dat ze soms abdominale ingrepen bij 
patiënten thuis verrichtte, als een ziekenhuisopname voor dezen niet tot 
de financiële mogelijkheden behoorde. Na enkele jaren begon Martindale 
haar eigen praktijk in Brighton. Toen Dr. Murdoch ernstig ziek werd, 
onderging zij een abdominale operatie door de vrouwelijke chirurg Miss 
Aldrich Blake, die eveneens in Brighton werkzaam was. Louise 
Martindale legde zich meer en meer toe op de chirurgische praktijk. Na 
een werkbezoek aan de Universiteitskliniek in Freiburg in Duitsland was 
zij één van de eersten die in Engeland postoperatieve radiotherapie toe
paste bij het mammacarcinoom en na een uterusextirpatie. Ook was zij 
betrokken bij de oprichting van een ziekenhuis voor vrouwen en kinde
ren. Met enkele vrouwelijke collegae leidde zij een klein ziekenhuis, waar 
zij senior surgeon was. Miss Aldrich Blake werd aangesteld als honorary 
consulting surgeon en kwam regelmatig helpen bij de grotere chirurgische 
ingrepen. In 1921 was het initiatief uitgegroeid tot een nieuw ziekenhuis, 
de New Sussex Hospital, een ziekenhuis voor vrouwelijke patiënten, vol
ledig 'bemand' door vrouwelijke dokters. In haar autobiografie uit 1951 
schrijf Dr. Martindale het volgende hierover: 

It is questionable wether, in the dim future, such hospitals will be neces
sary, but until the sex-bar is universally removed they will certainly ful
fil a need. It is noticeable that good women surgeons with large practi
ces, and indeed any women surgeons, exist and flourish only in countries 
such as Great Britain, America and Australia, where such hospitals have 
been founded and have served not only as a training ground for specia
lists but as an example of what women can do in founding modern well-
equiped hospitals which afford first-rate medical and surgical service ( l7). 
Na de tweede wereldoorlog werd Louise Martindale voorzitster van de 
MWIA, Medical Womens International Organisation, en zij had via deze 
weg ook contacten met haar Nederlandse collegae ,18). 

Eleanor Davies-Colley (1874-1934) 
Ook dit eerste vrouwelijke lid van de Royal College of Surgeons kreeg 
haar medische educatie op de London School of Medicine for Women. 
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Eleanor Davies-Colley was de dochter van een chirurg. Tijdens haar me
dische studie gaf zij anatomie demonstraties in het Royal Free Hospital 
te Londen. Na haar afstuderen werd zij in 1907 housesurgeon in het New 
Hospital for Women. In 1911 was zij de eerste vrouw die na een examen 
als fellow werd toegelaten tot de Royal College of Surgeons of England. 
Aan het eind van haar carrière was zij zowel senior surgeon in het South 
London Hospital als senior obstetrician in het Elizabeth Garret-
Anderson Hospital. Dit onderstreept wederom het feit dat er destijds nog 
geen duidelijke differentiatie tussen de chirurgie en de huidige gynaeco
logie/verloskunde bestond. 
Zij overleed op zestigjarige leeftijd. In de Lancet verscheen een in memo
riam geschreven door Miss Chadburn, die de volgende beschrijving van 
haar gaf: 
Next I remember her as my house surgeon, one of the best, if not the best 
I ever had, sympathetic, kindly understanding with the patients, interes
ting to work with, absolutely honest and reliable, a good diagnostician, 
an able assistant and last, but perhaps not least, very good to look at, an 
inspiring, gracious, gentle and strong personality with a smile that lit up 
her face in a wonderful way, and a sense of humour that positively ma
de one happy to be with her. 

In 1911 werd nog een vrouw aangenomen als lid van de Royal College of 
Surgeons of England, in 1919 volgden er nog twee en in 1920 drie. In de 
periode 1921-1930 kwamen er 18 vrouwen bij en van 1931-1940 werden 
34 vrouwen lid ,19). 

DUITSLAND 
Reeds een eeuw eerder was er in Duitsland een vrouw geweest die offi
cieel de dokterstitel had verkregen. Dorothea Christiana Erxleben (1715-
1762) was door haar vader in de geneeskunde onderwezen maar kreeg 
aanvankelijk geen toestemming om examen te doen. Toen zij door enke
le collegae werd aangeklaagd, werd zij hierdoor indirect gedwongen een 
proeve van bekwaamheid en kennis af te leggen. Zij doorstond deze met 
glans |20). Hoewel er nog enkele vrouwen in deze tijd in Duitsland als arts 
erkend werden, verdween de vrouwelijke arts in Duitsland hierna van het 
toneel. 
Aan het eind van de 19e eeuw bestond er in Duitsland een belangrijk 
minder actieve vrouwenbeweging dan tezelfdertijd in Amerika en 
Engeland. In 1865 was zowel de Allgemeine Deutsche Frauenverein als 
de Lette Verein opgericht met onder andere als doel de educatie van 
vrouwen te verbeteren. In 1865 werden enkele vrouwen in de gelegenheid 
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gesteld om medische colleges aan de universiteit van München te volgen. 
Korte tijd later werd dit van regeringswege verboden. Ook de medische 
faculteit van Königsberg kreeg geen toestemming van het Pruisische 
Ministerie van Cultuur om vrouwen toe te laten. Door deze situatie ge
dwongen, vertrokken twee Duitse vrouwen als pioniers naar de 
Universiteit van Zurich: Emilie Lehmus, die summa cum laude afstudeer
de, en Franziska Tiburtius, die aanvankelijk in Duitsland opgeleid was 
tot onderwijzeres. Tekenend voor het tijdsbeeld is dat zij alleen haar di
recte familie van haar plannen op de hoogte had gesteld, omdat het in 
Duitsland een niet sociaal volledig geaccepteerde keuze was voor een 
vrouw om medicijnen te gaan studeren. Na het behalen van hun artsexa
men keerden deze vrouwen terug naar Duitsland om klinische ervaring 
op te doen en er te praktiseren. Alleen de gynaecoloog Franz von Winckel 
te Dresden was genegen de vrouwen als vrijwilligers in zijn kliniek toe te 
laten. Pas jaren later konden ze met veel moeite samen een poliklinische 
praktijk in Berlijn beginnen voor armlastige vrouwelijke patiënten. 
Kenmerkend voor de vijandige houding van de Duitse artsen ten opzich
te van hun vrouwelijke collegae was, dat de bekende patholoog Rudolf 
Virchow (1821-1902) demonstratief opstond en de zaal verliet toen 
Lehmus en Tiburtius een lezing hielden in het Victoria Lyceum (6). De 
maatschappelijke discussie omtrent het opleiden van vrouwelijke artsen 
was buitengemeen fel. Over het algemeen bestond er grote weerstand te
gen vrouwelijke artsen, maar er waren ook enkele collegae die zich open
lijk positief over de vrouwen uitlieten, zoals bijvoorbeeld Geheimrat 
Fehling in 1891: 

Erst im Kriege habe ich die Hilfe weiblicher Assistenzarztinnen ge-
braucht, und ich kann Ihnen über ihre klinische und poliklinische ge-
burtshilfliche Tatigkeit, und über Assistenz bei Operationen das beste 
Zeugnis erteilen <21'. 
Ook positieve berichten vanuit het buitenland, zoals Rusland, kwamen in 
Duitsland door: 
Wie aus zahlreichen Berichten zu erleben ist, werden von weiblichen 
Aerzten alle chirurgischen und gynacologischen Operationen ausgefübrt; 
dasselbe lesen wir in betreff von Augenoperationen. Einzelne weibliche 
Aerzte haben sich als Operateure wahrend des Krieges schon ausgezeich-
net; andere functionieren in dieser Eigenschaft in den Stadten und auf 
dem Eande (22). 
In 1897 werd door Kirchoff een boekje samengesteld met de meningen 
van enkele Duitse prominenten, betreffende de vrouwenstudie. Het exem
plaar van dit boek "Die Akademische Er au Gutachten hervorragender 
Universiteitsprofessoren, Frauenlehrer und Schriftsteller über die 
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Gefahigung der Frau zum wissenscbaftlicben Studium und Berufe" dat 
wij uit de universiteitsbibliotheek van Groningen te leen kregen, bleek ex 
libris Hector Treub te zijn. In dit boek schrijft Professor Franz Riegel uit 
Göttingen het volgende: 
Wenn ein Beruf dem Weibe schlecbt ansteht, dann ist es gewiss in ersten 
Reihe der des Arztes. Wer jemals Gelegenbeit gebabt bat, Studentinnen 
im anatomiscben Hörsaal zu beobachten, der wird den Eindruck mit sich 
genommen haben, dass nichts dem Weibe unweiblicher steht, als das 
anatomische oder chirurgische Messer. 
Professor Dr. Max Runge meent vanuit zijn professie als vrouwenarts ex
tra verstand van zaken te hebben betreffende dit onderwerp: 
Meine Ansicht dass das Weib nicht geeignet ist zum academischen Beruf, 
namentlicb nicht zum Arzt, basiert auf einer genauen Kenntnis der wei-
blichen Geschlechtseigenart, die ich als Frauenarzt erworben babe. Das 
beste Weibmaterial bat keinen Drang zur Halbmannhaftigheit, sonders 
will Gattin und Mutter sein. 
Eén van de voorstanders van de vrouwenstudie is de al eerder genoemde 
Franz von Winckel: 
leb habe die Leistungen der meisten dieser Schülerinnen mit Freuden als 
mindestens gleichwertig mit denjenigen ihrer Mitvolontararzte anerken-
nen mussen. Auch die zartesten unter ihnen waren imstande, schwierige 
Operationen glücklich zu Ende zu führen (23). 
Al met al duurde het tot 1909 voordat alle universiteiten verplicht wer
den hun deuren voor vrouwen open te stellen. Zelfs toen vond men nog 
wegen om onder deze maatregel uit te komen, zoals in Pruisen waar, na
dat de wet de universiteiten verplichtte vrouwen toe te laten, al snel een 
extra paragraaf werd toegevoegd: Aus besonderen Gründen können mit 
Genehmigung des Ministers Frauen von der Teilname an einzelnen 
Vorlesungen ausgeschlossen werden. Pas in 1920 (!) werd deze paragraaf 
geschrapt. 

BELGIË 
Voor zover bekend, werd in België pas in 1873 voor het eerst door een 
vrouw het verzoek ingediend om medicijnen te mogen studeren. Isala van 
Diest (1842-1916), dochter van een arts uit Leuven, kreeg geen toestem
ming van de rector, monseigneur Nameche, en vertrok naar Bern voor 
haar medische studie. Ook haar middelbare schoolopleiding had zij in 
Bern genoten, de schoolopleiding in België was voor meisjes nog altijd 
niet toereikend om ze op een universitaire studie voor te bereiden. In 
1877 studeerde Isala af als arts te Bern. 
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Na jaren van geharrewar over het recht van de vrouw om te studeren in 
de verschillende universitaire kringen, verklaarde uiteindelijk in 1880 de 
Nationale Commissie voor de Bekrachtiging der Diploma's dat het recht 
om een universitair diploma te behalen aan de vrouw niet onthouden kon 
worden. Hierna legde Isala van Diest in 1882 en 1884 voor de Centrale 
Examencommissie haar geneeskunde examens af en kreeg uiteindelijk bij 
koninklijk besluit in 1884, zeven jaar na haar afstuderen in Bern, toe
stemming om in België als arts te praktiseren. Wederom jaren later, in 
1887 schreef Clémence Everart zich in als medisch studente te Brussel. 
Zij was daarmee eigenlijk de eerste vrouw die in België medicijnen ging 
studeren. Zij kon in 1893 na haar afstuderen wel meteen een praktijk be
ginnen. 
De weinige vrouwelijke pioniers in België hebben tot de eerste wereld
oorlog een zeer beperkte rol gespeeld. Uitzondering hierop lijkt Marie 
Derscheid te zijn. Zij was de dochter van een directeur van de aarde
werkfabriek van Boch bij La Louvière. Na haar medische studie be
kwaamde zij zich in de orthopedie. Hiertoe bezocht zij ook in het bui
tenland bekende specialisten. Zij werd een autoriteit op haar gebied en 
bouwde een bloeiende praktijk op. 
In 1914 telde België slechts 14 vrouwelijke artsen (24). 

Samenvatting en discussie 
Naast alle ingrijpende ontwikkelingen op technologisch wetenschappelijk 
gebied in de 19e eeuw, vond ook een andere, zeer belangrijke ontwikke
ling plaats op sociaal-maatschappelijk niveau: de vrouw trachtte haar po
sitie in de maatschappij te veranderen. Dit deed zij onder meer door toe
gang te zoeken tot de wereld van de wetenschap. Uiteraard hield dit stre
ven ook nauw verband met de wensen van de vrouw tot medezeggen
schap op andere gebieden. De strijd om het vrouwenkiesrecht was een 
belangrijke pijler in deze periode. 
De invloed en de omvang van de vrouwenemancipatiebeweging verschil
de van land tot land. Dit hing samen met de politieke en culturele ver
schillen in deze landen. 
In Zwitserland, en met name in Zurich, was het klimaat voor vrouwen 
dermate gunstig om te studeren, dat vrouwen die niet in hun eigen land 
een studie konden volgen, uitweken naar Zurich. Vooral de relatief gro
te groep Russische studentes speelde een belangrijke rol. In Rusland zelf 
was er een voortdurend wisselende mate van openstelling van het univer
sitaire onderwijs voor vrouwen, direct gerelateerd aan de onrustige poli
tieke situatie van dat moment. 
In Frankrijk werd vanaf 1868 door vrouwen gebruik gemaakt van de mo-
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gelijkheid tot het volgen van een universitaire studie. Er bestond weinig 
weerstand tegen de medische studie door buitenlandse vrouwen in Parijs, 
men had echter wel moeite de vrouwelijke arts als collega te erkennen. 
In Engeland, evenals in Amerika, werden de aanwezige bezwaren tegen 
vrouwelijke studenten en vrouwelijke artsen temidden van hun mannelij
ke collegae, omzeild door de stichting van scholen en ziekenhuizen speci
aal voor vrouwen. 
In Europa hebben Duitsland en België geen opvallende rol gespeeld bij de 
emancipatoire ontwikkelingen in deze tijd. 
In al deze landen hebben vrouwen na het voltooien van hun studie op
nieuw weerstand ondervonden bij het stichten van een praktijk en kwa
men veelal terecht in praktijken gericht op minderheidsgroeperingen of 
armlastigen. 
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VI De Verenigde Staten van Amerika, 
de nieuwe wereld 

Inleiding 
In 1765 werd in Amerika de eerste universitaire opleiding tot arts ge
opend, University of Pennsylvania Medical School. In de negentiende 
eeuw waren er in Amerika vrijwel geen restricties op het uitoefenen van 
de geneeskunst. Een gereguleerde opleiding, laat staan een universitaire, 
was niet noodzakelijk om een praktijk te beginnen. Of een arts wel of 
niet deze, of een soortgelijke opleiding wilde volgen, kon hij zelf beslis
sen en deze vrijheid werd zelfs door een vooraanstaand hoogleraar ge
roemd en gezien als een uiting van de vrijheid van het individu ( l ). 
De meeste dokters volgden een leermeester-gezel opleiding bij een wille
keurige collega. Vaak werd de universitaire opleiding als aanvulling op 
de praktische opleiding bij de leermeester gezien. Het niveau van de uni
versitaire colleges was zeer wisselend. De hoogleraren ontvingen geen 
vast salaris, maar verkochten toegangskaarten voor hun lessen. Veel leer
lingen betekende dus meer inkomen. Dit zou een reden geweest kunnen 
zijn dat de eisen die aan de medisch studenten werden gesteld, niet altijd 
even hoog waren. Daar komt nog bij dat de geneeskunde in deze periode 
niet in hoog aanzien stond, zodat de goede leerlingen vaak niet voor de 
geneeskunde kozen. Vanaf 1850 werden ook verschillende Medical 
Schools voor vrouwen gesticht, deze ondervonden minder concurrentie 
om leerlingen te verwerven en konden daardoor een hogere standaard 
aanhouden. In 1871 was Harvard de eerste universiteit die afzag van het 
toegangsbewijs, haar hoogleraren een salaris betaalde en daardoor hoge
re eisen kon stellen aan de toekomstige studenten. In 1879 was Illinois de 
eerste en enige staat die examens en een licence voor artsen verplicht stel
de. In 1893 was de opleiding in het Johns Hopkins te Baltimore zieken
huis de eerste grote medische opleiding die vrouwen toeliet, hierbij speel
de vooral de financiële steun van Elizabeth Garret en enkele van haar 
vrienden een rol. Pas in 1924 opende Yale zijn deuren voor vrouwelijke 
studenten, Harvard volgde nog veel later in 1945 l2!. 
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Pioniers 
Harriot Kezia Hunt (1805-1875) praktiseerde geneeskunde in Boston 
vanaf 1835. Hoewel zij nooit een officieel medisch diploma heeft be
haald, wordt zij toch gezien als the mother of the American women phy
sicians. Haar educatie kreeg zij op progressieve privé scholen voor meis
jes en in 1827 begon zij zelf een meisjesschool. De ziekte van haar zuster, 
Sarah, was de directe aanleiding om zich te verdiepen in de geneeskunde. 
Na het herstel van Sarah begonnen de twee zusters een succesvolle prak
tijk met voornamelijk vrouwelijke patiënten en kinderen. Harriot Hunt 
is de geschiedenis ingegaan als de eerste vrouw die verzocht tot Harvard 
toegelaten te worden. Zowel in 1847 als in 1850 werd haar verzoek af
gewezen omdat ze een vrouw was. Die tweede keer, in 1850, had de fa
culteit aanvankelijk toestemming gegeven om de colleges te volgen, ech
ter een diploma zou zij niet verkrijgen. In datzelfde jaar zouden ook drie 
negers toegelaten worden. Ditmaal waren het de studenten die hiertegen 
in opstand kwamen: de socially repulsive blacks zouden de waarde van 
het diploma doen devalueren en Hunt zou niet moeten worden toegela
ten to preserve the dignity of the school, and our own self-respect. De 
studenten waren van mening dat een vrouw of true delicacy nooit samen 
met mannen medische colleges zou willen volgen. De enige medische 
graad die Hunt ooit behaalde was een eredoctoraat toegekend door The 
Female Medical College of Pennsylvania in 1853. In 1860 vierde ze haar 
zilveren bruiloft met het vak en kreeg een gouden trouwring als cadeau 
aangeboden: ze had altijd gezegd dat ze met de geneeskunde getrouwd 
was ( l '3). 

Elizabeth Blackwell (1821-1910) was de eerste vrouw die in de VS tot 
een medische faculteit werd toegelaten. Zij was geboren in Engeland en 
met haar familie op 11 jarige leeftijd naar New York geëmigreerd. Vele 
universiteiten in Boston, New York en Philadelphia, 29 in totaal, hadden 
haar al afgewezen toen ze toegelaten werd aan het Geneva Medical 
College New York. De faculteit had de beslissing aan de studenten gela
ten in de veronderstelling dat deze wel zouden weigeren. De studenten, 
die dachten dat ze te maken hadden met een grap, stemden echter una
niem voor de toelating van Blackwell. Tijdens haar studie ondervond ze 
evenwel veel tegenwerking van haar mannelijke medestudenten, die het 
ongepast vonden dat zij bij patiëntendemonstraties aanwezig was. In 
1849 was zij de eerste Amerikaanse vrouw die afstudeerde als arts. 
Hierna vertrok zij naar Parijs om zich verder te ontwikkelen en met na
me om zich in de chirurgie te bekwamen. Toen zij een ooginfectie opliep 
tijdens de behandeling van een ziek kind, resulteerde dit in een dermate 
ernstige situatie dat zij haar linker oog verloor en het door een glazen oog 
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vervangen moest worden. Hiermee eindigde haar droom om chirurg te 
worden. Zij verbleef nog enkele jaren in Engeland maar keerde in 1851 
terug naar Amerika omdat het klimaat voor vrouwelijke dokters daar be
ter was. Pas in 1869 besloot zij terug te gaan naar haar geboorteland, 
waar zij nog enige jaren praktiseerde en uiteindelijk op 89 jarige leeftijd 
overleed (4). 

Marie Zakrzewska (1829-1902). In de geschiedenis van de vrouwelijke 
artsen in Amerika neemt het New England Hospital for Women and 
Children een prominente plaats in. In 1862 werd dit ziekenhuis door Dr. 
Marie Zakrzewska in Boston opgericht. Tot 1969, toen het definitief zijn 
deuren sloot, was het een plaats waar niet alleen vrouwelijke patiënten 
hun toevlucht zochten, maar was het met name ook een plaats waar 
vrouwelijke artsen de gelegenheid kregen hun klinische opleiding te vol
gen en hun beroep uit te oefenen. 
Marie Zakrzewska werd geboren in Berlijn als dochter van een vroed
vrouw en een officier uit het Pruisische leger. Haar moeders moeder was 
een veterinair chirurg, haar vader, een vrijmetselaar, werd vanwege zijn 
liberale ideeën uit de actieve dienst ontheven. Van huis uit had zij dus zo
wel de aandacht voor de geneeskunde als een vrijgevochten geest meege
kregen. Dr. Joseph Herman Smidt, hoogleraar verloskunde op de vroed
vrouwenopleiding van het Charité Ziekenhuis te Berlijn, leidde Marie 
Zakrzewska op om zijn opvolgster te worden. In 1852 werd zij ook daad
werkelijk hoofd van deze vroedvrouwenopleiding. Toen Professor Smidt 
echter korte tijd later overleed, was de weerstand die zij ondervond van 
de kant van haar collega's te groot om deze zonder de steun van haar 
mentor het hoofd te kunnen bieden. In 1853 vertrok zij met haar zuster 
naar New York. Een jaar later ontmoette zij Dr. Elizabeth Blackwell, die 
haar stimuleerde in haar ambitie om medicijnen te studeren en zij zorgde 
er voor dat Zakrzewska werd aangenomen op het Western Reserve 
Medical College. Ook Elizabeth s jongere zuster, Emily Blackwell was 
hier kort tevoren afgestudeerd als arts. Deze drie vrouwelijke artsen kre
gen een hechte vriendschappelijke en professionele band. In 1857 sticht
ten zij de New York Infirmary for Women and Children, het eerste zie
kenhuis voor vrouwen en door vrouwen bestuurd. Marie Zakrzewska 
was resident physician, superintendent, housekeeper en instructor. Emily 
Blackwell was verantwoordelijk voor de chirurgische praktijk. In 1859 
verliet Dr. Zakrzewska de New York Infirmary om uiteindelijk in 1862 
te starten met het New England Hospital for Women and Children. Zij 
had hierbij drie duidelijke doelstellingen: 1: dat vrouwelijke patiënten in 
de gelegenheid werden gesteld door vrouwelijke artsen behandeld te wor-
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den, 2: dat vrouwelijke artsen meer gelegenheid kregen om klinische er
varing op te doen dan in de meeste, door mannen gedomineerde zieken
huizen, 3: dat er een plaats was waar verpleegkundigen konden worden 
opgeleid. Het was zeker in de begintijd niet mogelijk om het hele zieken
huis met vrouwelijke artsen te bemannen. Er waren zogenaamde consul
ting physicians, vooraanstaande mannelijke artsen, die hun collegae met 
raad en daad bijstonden. Met name voor de chirurgie had Dr. 
Zakrzewska aanvankelijk geen vrouwelijke kandidaat. Dr. Samuel 
Cabot was de eerste man die in de staf werd opgenomen en van 1863 tot 
zijn dood in 1885 was hij chirurgisch consulent. In de beginjaren ope
reerde hij ook in het ziekenhuis. Niet alle mannelijke collega's waren 
even behulpzaam, velen waren sterk tegen vrouwelijke artsen gekant en 
deelden de mening van Dr.Charles Meigs van het Jefferson Medical 
College in Philadelphia dat een vrouwenhoofd was almost too small for 
intellect but just big enough for love V-3-5). 

Susan Dimock (1847 -1875) werd geboren in Washington en was enig 
kind. Haar moeder heeft in de beginjaren een groot deel van haar educa
tie op zich genomen. Zij ontwikkelde een grote belangstelling voor de ge
neeskunde en na enige zelfstudie werd zij in 1866 als student aangeno
men in het New England Hospital for Women and Children. In 1867 
deed zij een verzoek tot toelating tot de Harvard Medical School, het ver
zoek werd echter afgewezen omdat ze een vrouw was. Gesteund door Dr. 
Zakrzewska en de andere vrouwen van het New England Hospital ver
zocht zij vervolgens om toelating tot de medische studie aan de 
Universiteit van Zurich. Hier werd zij wel toegelaten en dankzij financië
le ondersteuning vanuit het New England Hospital was zij in staat om in 
Europa haar opleiding te vervolmaken. Ze was pas 21 jaar oud toen ze 
in Zurich aankwam en was daar één van de eerste vrouwelijke medisch 
studenten, één van de Zurich Seven. Deze vrouwen vormden een hechte 
groep en vooral Marie Vögtlin, de eerste Zwitserse medisch studente 
werd een goede vriendin en studiegenoot van haar. Marie Vögtlin leerde 
haar de Duitse taal, Susan hielp Marie met de medische studie. In Susans 
brieven aan haar moeder en vrienden liet ze weten dat de hoogleraren en 
studenten haar vriendelijk en op gelijke voet met haar mannelijke colle
ga's behandelden. Ze was zich echter zeer bewust van de voorbeeldfunc
tie die ze had voor andere vrouwen: 

The responsibility I have taken on myself is great. I feel that I stand here 
in the name of my entire sex and if I do poorly I can become a curse to 
my sex (6). 
Na haar afstuderen in Zwitserland in 1 871 bezocht zij nog universiteiten 
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in Wenen en Parijs. In 1872 kwam zij terug in Boston als een kundig en 
gewaardeerd chirurg. Ze verrichtte vrijwel alle chirurgie in het New 
England Hospital en bouwde in enkele jaren een particuliere chirurgische 
praktijk op. Zij werd ook door mannelijke chirurgen als collega geac
cepteerd. Buiten het klinische werk zette zij zich in voor de opleiding van 
de studenten en startte ze één van de eerste opleidingen voor verpleeg
sters. In 1875 vertrok ze met een stoomschip vanuit New York voor een 
vakantie in Europa. Tien dagen later kwam ze om bij een schipbreuk 
voor de kust van Engeland. Haar plotselinge dood op 28jarige leeftijd 
was niet alleen een groot verlies voor haar directe vrouwelijke collegae, 
ook vooraanstaande mannelijke artsen lieten zich niet onbetuigd in ui
tingen van rouw. Dr. Samuel Cabot sprak in de Boston Daily uit dat 
Dimock de aanleg en mogelijkheden had om een uitmuntend chirurg te 
worden en één van haar leermeesters uit Wenen noemde haar de meest 
getalenteerde leerling die hij ooit gehad had. In de beschrijvingen over en 
herinneringen aan haar wordt veelvuldig het feit genoemd dat zij on
danks haar frêle, delicate, jonge en vrouwelijke uiterlijk, toch een goed 
chirurg was. Hiermee was zij een voorbeeld voor velen <J-7.8>. 

In de jaren die volgden werd de chirurgie steeds belangrijker voor het 
New England Hospital. De lange strijd om een nieuwe chirurgische afde
ling te verkrijgen, begon in het laatste decennium van de 19e eeuw. Er 
waren toen meerdere vrouwelijke chirurgen aan het werk in het zieken
huis: Dr. Elizabeth Keller, Dr. Fanny Berlin, Dr. Mary Smith, Dr. Emma 
Culbertson en Dr. Tenia Wilton. Uit de autobiografie van Franziska 
Tiburtius, de eerste vrouwelijke Duitse studente in Zurich, blijkt dat Dr. 
Berlin hier studeerde onder de naam Fanny Berlinerblou. Zij was een 
joodse Russin die in de periode rond 1870 behoorde tot één van de vele 
politiek geëngageerde medisch studentes in de Russische kolonie te 
Zurich (9). Zij was hier als studente ingeschreven van 1870 tot 1873. 
Toen de Russische regering probeerde om de vrouwelijke studenten uit 
Zurich te laten terugkeren naar hun vaderland, omdat ze de politieke 
stromingen onder deze studenten als een bedreiging zag, probeerde Fanny 
Berlinerblou met een collega de opleiding in Leiden af te maken. Beiden 
werden ingeschreven aan de universiteit door de rector magnificus 
Matthias de Vries. Echter, de hoogleraar gynaecologie en obstetrie A.E. 
Simon Thomas (de voorganger van Hector Treub ) weigerde de vrouwen 
tot de colleges toe te laten. De studentenalmanak voor 1874 schrijft hier
over het volgende: 
'En wij zullen nu ook dames aan onze akademie krijgen' zoo hoorden wij 
reeds kort na de groote vacantie hier en daar vertellen. Helaas, hunne 
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verschijning bier was van korten duur. Om misschien verklaarbare rede
nen weigerde Prof. Simon Thomas de schoone sexe op zijn college toe te 
laten. Het vooruitzicht dat ook heidens academie zich met der tijd zou 
mogen beroemen tot de ontwikkeling van V vrouwelijk geslacht te heb
ben bijgedragen is daardoor geheel vervlogen.' 
De collegae van Simon Thomas waren het niet met zijn beslissing eens en 
hebben getracht hem hiervan af te brengen. Toen dit niet lukte zond de 
rector magnificus een brief naar zijn collega's in Bern om de dames te in
troduceren en zich voor de gang van zaken te verontschuldigen: 
Ich habe als Rector, und in Verbindung mit den sonstigen Professoren 
der Medicinischen Facultat, das Unmögliche getan um unseren Collegen 
zu einer liberalen Auffassung zu bewegen £5 ist mir ein Bedürfniss, 
Hochgeehrter Herr College, Ihnen das Obige mitzuteilen, damit Sie und 
Ihre geehrten Collegen der Berner Universitat wissen mogen, dass die 
Auffassung des erwdhnten Professors nicht dem G eiste unserer 
Universitat überhaupt oder deren Medischen Facultat insbesondere ents-
pricht, und uns allen einen schmerzlichen Eindrück gemacht hat , l 0 ) . 
Dit alles was voor de twee dames reden om uit Nederland te vertrekken 
en uiteindelijk studeerde Dr. Berlinerblou af te Bern (11). Toen zij later 
naar Amerika emigreerde veranderde zij haar voor Amerikanen onuit
sprekelijke naam, in Berlin. 
De chirurgie in het New England Hospital stond op een relatief hoog ni
veau, na de training in de Verenigde Staten genoten de chirurgen vaak 
een extra opleiding in Europa. Nieuwe ontwikkelingen werden op de 
voet gevolgd in het New England Hospital en toen Dr. James Marion 
Sims een nieuwe methode voor de behandeling van een vesicovaginale fis
tel had beschreven, werd deze ook in het New England Hospital toege
past. Sommigen hadden hiernaast ook een, financieel veel aantrekkelij
ker, privé praktijk. In 1897 nam Dr. Wilton ontslag, omdat haar elders 
een meer lucratieve positie werd aangeboden. Drie jaar later werd na ja
renlange discussies het nieuwe chirurgische gebouw geopend: het Cheney 
Surgical Pavilion, genoemd naar Ednah Dow Cheney, één van de oor
spronkelijke oprichtsters en voorzitsters van het New England Hospital. 
In de loop der jaren ontstond er wrijving tussen de pioniers en de nieuwe 
generatie vrouwelijke artsen. Co-assistenten keken misprijzend toe, toen 
Dr. Mary Smith in het begin van de 20e eeuw nog altijd zonder hand
schoenen opereerde. Er werd over haar gezegd dat ze gehaat werd door 
alle meisjes die onder haar gewerkt hadden, dat ze hevig te keer ging te
gen de verpleging als de instrumenten niet naar haar zin uitgestald waren, 
maar ook, dat ze nooit de schuld aan een ander gaf, als deze bij haarzelf 
lag. Vermeldenswaardig is nog dat in 1913 Dr. Culbertson en Dr. Smith 
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lid werden van de American College of Surgeons ,S). Andere bronnen ver
melden dat Dr. Alice Gertrude Bryant (1862-1942), een befaamde keel-
, neus- en oorarts, opgeleid in het Women Medical College of the New 
York Infirmary, samen met Florence West Duckering (1869-1951) de 
eerste twee vrouwelijke leden van de American College of Surgeons wa
ren. Zij werden echter pas in 1914 lid, dus mogelijk waren niet zij, maar 
Dr. Culbertson en Dr. Smith de eerste vrouwelijke leden " 2 | . 

Dr. Mary Harris Thompson (1829-1895) was in 1865 de oprichtster van 
een ander zeer succesvol vrouwenziekenhuis. Mary werd geboren in de 
staat New York, kreeg haar eerste medische opleiding op de Troy 
Conference Academy in West Poultney, Vermont. Na het voltooien van 
de medische studie werd zij assistent in het New York Infirmary for 
Women and Children bij Emily en Elizabeth Blackwell. 
In deze tijd werd Chicago overstroomd door vluchtelingen uit de burger
oorlog (1861-1865) en vele immigranten. Er waren twee overvolle zie
kenhuizen die geen vrouwen accepteerden als patiënt en ook de vrouwe
lijke artsen geen gelegenheid boden om hun vrouwelijke patiënten hier te 
helpen. Dit was de directe aanleiding voor Dr. Mary Harris Thompson 
om een eigen ziekenhuis te stichten. Vanaf de eerste dag was het zieken
huis een groot succes, vrijwel volledig "bemand" door vrouwelijke art
sen. Dr. Mary Harris Thompson nam het grootste deel van de chirurgie 
voor haar rekening. Dr. Bertha van Hoosen, zelf later een bekende chi
rurg in Amerika, noemt Dr. Mary Harris Thompson in haar autobiogra
fie zelfs: ..one of Chicago's leading surgeons, the first woman doctor in 
the world to perform independent surgery....{U) 

Dr. Thompson specialiseerde zich in de abdominale chirurgie en de chi
rurgie van het kleine bekken. Zij ontwierp onder andere haar eigen naald 
voor de buikchirurgie. 
Met de wens haar medische kennis uit te breiden nam zij contact op met 
Dr. William Heath Byford, hoogleraar obstetrie en vrouwen- en kinder
ziekten van het Chicago Medical College. Deze was een voorstander van 
vrouwenstudie en hij zorgde ervoor dat zij tezamen met drie andere vrou
wen een plaats verkreeg in Chicago aan de North-Western University 
Medical School. Binnen een jaar behaalde zij haar tweede medische di
ploma. De andere drie vrouwen werden het volgende jaar niet meer tot 
de colleges toegelaten: de universiteit sloot voor de komende 50 jaar haar 
deuren voor vrouwen. In 1870 hadden de mannelijke studenten namelijk 
geklaagd dat bepaalde lesstof en demonstraties achterwege waren gelaten 
omdat er vrouwen tijdens de lessen aanwezig waren. In 1870 richtte Dr. 
Thompson samen met Dr. William Heath Ryford het Woman's Medical 
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College of Chicago op om ook vrouwelijke artsen en chirurgen op te lei
den. In 1874 stichtte ze een verpleegstersopleiding bij dit ziekenhuis. 
Gedurende haar loopbaan heeft zij altijd de nieuwe ontwikkelingen op 
medisch en chirurgisch gebied gevolgd. Zij was een fervent aanhangster 
van de antiseptische methode van Lister en liet de operatiekamer grondig 
schoonmaken met een carboloplossing, terwijl tijdens de operatie met 
carbol gesprayed werd. De verpleegkundige zowel als de patiënt gingen 
op de ochtend van de operatie op haar verzoek in bad. Over haar opera
ties, en ook over haar ideeën omtrent antisepsis, publiceerde ze regelma
tig in medische tijdschriften. 
In 1886 werd zij als lid toegelaten tot de American Medical Association. 
In 1895, tien dagen na het dertigjarige jubileum van haar ziekenhuis, liep 
Dr. Thompson haar zaalvisite en verrichtte twee operaties, 's avonds be
zocht ze nog vrienden. De volgende ochtend werd ze wakker met ernsti
ge hoofdpijn en twee dagen later overleed zij aan de gevolgen van een 
hersenbloeding. Haar begrafenis werd door meer dan duizend mensen 
bijgewoond en het ziekenhuis werd omgedoopt tot het Mary Thompson 
Hospital i14>. 

Andere vroege vrouwelijke chirurgen 
Dr. Mar tha M. Dunn (Corey) (1852-1927) werd op jonge leeftijd wees. 
Zij groeide op bij een dominee en zijn vrouw in Evans, New York. 
Aanvankelijk studeerde zij aan het homeopathische Women's Medical 
College of New York, later ging zij naar het Women's Medical College 
of Pennsylvania, waar ze in 1879 afstudeerde. Ze begon een praktijk in 
Utica, New York, samen met een klasgenote. Enkele jaren later verhuis
de ze naar Waterbury, Connecticut, waar ze vijf jaar praktijk uitoefende. 
In 1887 vertrok zij naar Engeland, waar zij verder werd opgeleid door de 
vermaarde chirurg Dr. Lawson Tait. In 1888, op 36jarige leeftijd, trouw
de ze met George Henry Corey en kreeg drie zonen. In deze periode ver
huisden ze frequent en even zo vaak werd een nieuwe praktijk begonnen. 
Na de geboorte van haar derde zoon werd zij door haar echtgenoot ver
laten en keerde ze terug naar La Jolla in Californië, waar ze al eerder ge
vestigd was geweest. Daar bouwde ze een grote en lucratieve chirurgische 
praktijk op. Buiten de opvoeding van haar kinderen en haar praktijk 
vond ze ook nog tijd om zich intensief bezig te houden met gemeen
schappelijke en bestuurlijke activiteiten. In 1923 stopte ze met haar me
disch werk. Toen ze in 1927 overleed, liet ze een groot vermogen na m . 

Dr. Bertha van Hoosen (1863-1952) is een andere vrouwelijke chirurg 
van wie we veel weten. Dit komt niet in de laatste plaats door haar au-
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tobiografie, met de tot de verbeelding sprekende titel ^Petticoat surgeon* 
die in 1947 gepubliceerd werd "-". Zoals haar naam al doet vermoeden 
heeft zij Nederlandse voorouders: de familie van haar vader emigreerde 
in 1829 naar Canada. Zij koos na haar middelbare school voor de ge
neeskunde, mede omdat ze van mening was dat juist de medische prak
tijk voor een vrouw wel met een gezin verenigbaar was. Al is zij nooit ge-

ur cnanging ner domes, washing up and 
looking at X-rays) the doctor (right) begins to operate on a fibroid tumor. 

Dr. Bertha van Hoosen (1863-1952) tijdens een operatie (rechts) 
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trouwd en heeft zij nooit een gezin gesticht, tot op hoge leeftijd is zij pu
bliekelijk een voorstander ervan geweest dat vrouwen een medische en 
chirurgische carrière konden opbouwen naast een gezinsleven l l 5 ) . Ook 
een getrouwde vrouw, vond zij, moet in staat zijn haar gezin te onder
houden wanneer de partner hiertoe niet meer in staat zou zijn. Haar as
sistentschap, residency, heeft ook zij gedaan in het New England 
Hospital of Women and Children. Van tevoren was ze door eerdere as
sistenten gewaarschuwd dat de chirurgen veel operaties zelf deden en 
weinig aan de assistenten zouden overlaten. Bertha beschrijft echter in 
haar autobiografie dat ze Dr. Keiler zou assisteren bij een patiënte die in
continent voor ontlasting was geworden na een bevalling. De ochtend 
van de operatie kon Dr. Keiler niet komen, maar gaf Bertha haar fiat om 
de operatie zelf uit te voeren. Deze operatie was succesvol, en het ver
trouwen dat Dr. Keiler in haar gesteld had, was een belangrijke gebeur
tenis voor Dr. Van Hoosen. Ook hierna is Dr. Keiler een belangrijke leer
meester voor haar gebleven. 

In 1892 vond ze het tijd om een eigen praktijk te beginnen. Ze koos voor 
Chicago als thuisbasis, maar in de staat Illinois was het noodzakelijk om 
drie handtekeningen van praktiserende artsen als aanbeveling te verkrij
gen, alvorens men zelf mocht praktiseren. Tekenend voor de loyale ver
houdingen die er in die tijd heersten onder de vrouwelijke artsen onder
ling, is het feit dat Dr.Van Hoosen aanbevelingen verzocht en kreeg van 
haar verder onbekende, vrouwelijke artsen. Bertha had iets gelezen over 
Dr. Hickey Carr, arts in het Cook County Hospital en maakte een af
spraak met haar. Deze was meteen geneigd Bertha te steunen in haar li-
centieaanvraag en gaf haar ook twee namen van andere vrouwelijke art
sen die hiertoe konden bijdragen en dat ook daadwerkelijk hebben ge
daan. Er wordt gezegd dat Van Hoosen tijdens haar carrière beroemd 
was om haar kleine incisie voor een appendectomie. Deze zou slechts een 
halve inch geweest zijn, nu maar nauwelijks geëvenaard in de laparasco-
pische chirurgie (12). 
In 1871 ontbrandde tijdens een bijeenkomst van de American Medical 
Association een hevige discussie over de toelating van vrouwelijke leden. 
In de daaropvolgende jaren werd er niet meer over gesproken, totdat in 
1876 Dr. Sarah Hackett Stevenson als afgezant van de staat Illinois op 
een bijeenkomst in Philadelphia verscheen. De weerstand van de mannen 
verdween omdat de delegate appeared in the guise of an attractive wo
man with all the grace and charm of a social leader. Dr. Sarah Hackett 
Stevenson werd het eerste vrouwelijke lid. In 1908 hielp Dr. Bertha van 
Hoosen mee met de organisatie van een diner voor de vrouwelijke leden 
van de American Medical Association. In 1915, vlak na de viering van de 
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50e verjaardag van de oprichting van het Women and Children's 

Hospital door Dr. Mary Thompson, entameerde Dr. Van Hoosen een 

130*1 " • 'M^*-
Dr. Van Heogen's day' begwïerteflS a.m.'fltt ïhé""!iö¥ef™ 
her apartment. 1521 W. Warren btod.. to walk to the 
Women and Children's Hospital, where she has an early 
morning operation scheduled, A staff «ember of the hospi
ta', Dr. Van Hoosen has specialized in women's diseases 
and surgery, and pioneered in "twilight sleep" for childbirth. Dr. Bertha van Hoosen 
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vergadering voor vrouwelijke artsen. Deze bijeenkomst wordt vaak ge
zien als het begin van de American Medical Women's Association 
(AMWA). Aanvankelijk waren de vrouwelijke artsen niet geneigd om 
zich te verenigen. Velen van hen waren juist sterke individualisten. In 
april 1917 ging Amerika deelnemen aan de eerste wereldoorlog. Het feit 
dat de Surgeon-General weigerde enige hulp te accepteren van de 5000 

STILL ON THE JOB AT 82 

rarity «ven among civilian physicians and surgeons, who, grown eld in their profes-
ion, have either come out of retirement or continued practicing to help out in the 
hortage during these war years, is 82-year-old Dr. Bertha Van Hoosen. After 57 years 
f service in the medical profession. Dr. Van Hoosen still keeps a full-time schedule.;, 
'm few hours of leisure are spent, as above, in writing an autobiography, tentatively 
tied: "The Cacklings of a Hen Medic." (Daily Ittws photos by Clyde Browmi 

Dr. Bertha van Hoosen op 82 jarige leeftijd. Foto in de "Daily Newes", 194S 
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op dat moment werkzame vrouwelijke artsen, deed de emoties hoog op
laaien en was de directe aanleiding voor de definitieve oprichting van de 
American Medical Women's Association (16). Dr. Bertha van Hoosen was 
de eerste voorzitster. Een jaar later, in 1918, werd zij professor en hoofd 
van de afdeling obstetrie van de Loyola University Medical School in 
Chicago. Daarmee werd ze de eerste vrouw die aan het hoofd stond van 
een afdeling op een universiteit waar beide seksen vertegenwoordigd wa
ren. 
Tijdens haar loopbaan heeft Dr. Van Hoosen twintig vrouwen opgeleid 
tot chirurg. Zij noemden haar Mother, en Van Hoosen spreekt in haar 
autobiografie over haar Surgical daughters. 

Zij is tot erelid van de International Association of Medical Women be
noemd, hierin slechts voorgegaan door Madame Curie. Deze vereniging 
was een internationale overkoepelende associatie waaraan ook de VN-
VA, de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen, deelnam. Deze 
vereniging was in 1933 opgericht (zie ook hoofdstuk 8). In 1937 vond 
het vierde grote internationale congres plaats in Edinburgh. Hier werd 
een onderzoek gepresenteerd dat onder leiding van Bertha van Hoosen 
was gecoördineerd. Het had als doel de medische en juridische positie 
van zwangere en bevallende vrouwen en de foetus te inventariseren in de 
verschillende landen. Rosalie Wijnberg werkte vanuit Nederland mee aan 
dit onderzoek en heeft ook het congres in Edinburgh bezocht ,17). 
Ook ontving Bertha van Hoosen het erelidmaatschap van de 
International College of Surgeons. Op latere leeftijd genoot zij nationale 
bekendheid, blijkens de vele krantenartikelen over haar: één bijvoorbeeld 
met de treffende titel: Dr. Van Hoosen 86, makes Europe plane after 6 
operations. 
Waarin de volgende tekst: It never fails to happen, said Dr. Bertha van 
Hoosen of Chicago. Everytime I am about to go on a trip, they all seem 
to want to be operated upon. 

Jeanne Robertson, de eerste vrouwelijke chirurg in Canada 
Ook de eerste vrouwelijke chirurg in Canada, Jeanne Robertson, geboren 
in 1878, werd in Amerika opgeleid. Zij studeerde aan het Womens 
Medical College in Pennsylvania. Hierna voerde zij praktijk in Canada 
( 1 8 ) _ 

Samenvatting en discussie 
De Nieuwe Wereld had met de immigranten ook een groot deel van de 
Angelsaksische cultuur overgenomen, inclusief het Victoriaanse preutse 
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Chieacoaa Dr. Bertha Van ïfoosen (left), 88-year-oïd surgeon, 
boards plane at New York's La Guardia Field for E u r o p e a n 
vacation trip. She ts accompanied by Mrs. Claressa Merritt 
(center) of Peoria and Helen Taylor of 227 Delaware PI., Chicago. 
Dr. Van ffoosen was in attendance at birth of both her traveling 
companions, CAP Wirepooto) 

Links op de vliegtuigtrap Dr. Bertha van Hoosen 

aspect. Dit speelde dan ook mee bij de weigering om vrouwen toe te la
ten tot de colleges en operatiekamers temidden van mannelijke studenten. 
In dit klimaat ontstonden aparte medische opleidingen voor vrouwen. 
Deze omstandigheden hebben zo ook bijgedragen aan de vorming van 
vrouwelijke artsen die een praktijk voerden alleen voor vrouwen. De zie
kenhuizen die hiertoe gesticht werden, hadden zo een dubbele functie: ten 
eerste behandelden zij vrouwen en kinderen, ten tweede stelden zij vrou-
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welijke studenten en artsen in staat klinische ervaring op te doen. 
Doordat zij op deze wijze hun vak konden uitoefenen, raakte men lang
zamerhand vertrouwd met het beeld van een vrouwelijke arts en chirurg 
en werd het ook mogelijk om het vak in andere ziekenhuizen uit te oefe
nen dan alleen in die, welke specifiek voor en door vrouwen waren op
gericht. 
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VII Vrouwelijke chirurgen in het leger 
en in oorlogstijd 

Inleiding 
Oorlogen hebben door de eeuwen heen geleid tot zeer veel verschuivin
gen in de samenleving. Het vertrek van mannen naar het front en ook het 
sneuvelen van vele jonge mannen, stelden de achterblijvende vrouwen 
voor de taak, naast hun zorg voor het gezin, ook de werkzaamheden van 
hun man of familieleden over te nemen. Dit kon soms betekenen dat zij 
een vak gingen uitoefenen waartoe zij anders geen gelegenheid zouden 
hebben gekregen. 
Ook vormden de directe gevolgen van het oorlogvoeren, zoals de oor
logsslachtoffers, de aanleiding tot het ondernemen van speciale activitei
ten gericht op het lenigen van de medische nood. 
Een derde aspect dat de aandacht verdient, is de directe invloed die de 
oorlog op een persoonlijke carrière kan hebben. 
Terwijl door de eeuwen heen steeds weer de rol van de vrouw in de heel
kunde naar de achtergrond geschoven werd, komt als vast patroon naar 
voren dat gedurende oorlogstijd de vrouw wel in staat wordt gesteld een 
meer prominente rol in dit vakgebied te vervullen. 

De middeleeuwen 
In de 13e eeuw vonden er vijf kruistochten plaats, die leidden tot het ver
trek van vele mannen naar het Heilige Land. Velen van hen kwamen tij
dens de reis naar het oosten om het leven of sneuvelden in het heilige land 
tijdens de oorlog. Het gevolg was dat in een tijd waarin pest, malaria, 
schurft, dysenterie en tuberculose Europa geselden, de achterblijvende 
vrouwen voor een immense taak werden gesteld. Aanvankelijk hadden zij 
de huismiddeltjes in hun arsenaal, gericht tegen de gebruikelijke kwalen 
van die tijd. Daarnaast werden zij gedwongen om wonden en de compli
caties daarvan zoals gangreen, erysipelas en tetanus te lijf te gaan. Zo 
trad er een verschuiving op in hun medische verrichtingen. 
Het kwam ook voor dat vrouwen direct werden ingezet bij de behande
ling van oorlogsslachtoffers. In de 14e eeuw woonde in Frankfurt een 
vrouw die de dochter was van de chirurgijn Hans der Wolff. Van hem 
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leerde zij het chirurgische vak en zij overtrof hem in operatietechniek. Zij 
kreeg een onderscheiding voor haar behandeling van oorlogsgewonden"1 . 
Rond 1600 werkte Lady Hoby in Frankrijk als legerchirurg. Zij behan
delde ook burgers en blijkens het door haar bijgehouden dagboek was 
zij ook een voortvarende vakvrouw. Zo behandelde zij een kind met een 
anusatresie door het perineum operatief te exploreren op de aanwezig
heid van een rectum (2). 

Een uitzonderlijke positie in de geschiedenis van vrouwelijke artsen in het 
leger en in oorlogstijd wordt ingenomen door een vrouw die de obstakels, 
die haar geslacht zou kunnen opwerpen voor haar carrière, op spectacu
laire wijze omzeilde. 

Dr. James Barry 
In 1865 werd het opmerkelijke en wonderlijke verhaal van James Barry 
bekend. De hooggeplaatste Britse legerofficier, de Inspector-General van 
ziekenhuizen, de man die veertig jaar chirurg was in het Britse leger, 
bleek, na zijn overlijden, een vrouw te zijn. 
Hiervan werd gewag gemaakt in de Manchester Guardian op 21 augus
tus 1865. Vermeld werd dat officiële autoriteiten hadden bevestigd dat 
deze chirurg, die veertig jaar in dienst was geweest van het Britse leger, 
op Corfu overleden zou zijn, waarna werd vastgesteld dat het een vrouw 
was. Het krantenartikel roemde hem om zijn goede reputatie als arts, zijn 
standvastigheid, besluitvaardigheid en snelheid bij moeilijke operaties. 
De slotzin luidde: 
But thus it stands as an indubitable fact, that a woman was for 40 years 
an officer in the British service, and fought one duel and had sought ma
ny more, had pursued a legitimate medical education, and received a re
gular diploma, and had acquiered almost a celebrity for skill as a surgi
cal operator. 
In 1958 verscheen een biografie over haar van de hand van Isobel Rae, 
die als eerste toestemming van de War Office had gekregen om de Barry 
Papers, de officiële legerdocumenten, in te zien |3). Deze bevatten onder 
andere de verklaring van de vrouw die Dr. Barry had afgelegd na haar 
overlijden. Het lichaam was dat van een volmaakte vrouw, die een kind 
had gebaard op erg jonge leeftijd. 

James Barry werd geboren in Londen in 1795 of 1799, beide data wer
den door haar ingevuld op verschillende officiële documenten. Over haar 
afkomst is weinig bekend. Haar proefschrift heeft zij opgedragen aan 
General Francisco de Miranda en David Stewart Erskine, 11th Earl of 
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Buchan. Bij naspeuringen door Isobel Rae bleken beiden bevriend met de 
kunstenaar James Barry (1741-1806), die een oom van de jonge James 
Barry zou zijn. Deze twee heren hebben de jonge James Barry geduren
de haar gehele studietijd gesteund en gestimuleerd. General Miranda en 
James Barry Sr. stonden erom bekend dat ze voorstanders waren van een 
goede educatie, ook voor meisjes. In 1809 werd James Barry ingeschre
ven aan de universiteit van Edinburgh als literary and medical student. 
Alleen haar nationaliteit, de Engelse, werd vermeld, geen leeftijd of ge
slacht werd hier genoemd. Zij woonde gedurende deze jaren bij haar tan
te, Mrs Bulkeley. In één van de brieven van James Barry aan General 
Miranda uit 1810 die bewaard is gebleven, komt het volgende mysteri
euze naschrift voor: 

if you should favor me with a line please to direct to James Barry Student 
at the University, Edinburgh. 
As Lord B- nor anyone here knows anything about Mrs Bulkeley's 
Daughter, I trust my dear general that neither you or the Doctor will 
mention in any of your correspondence anything about my Cousin's 
friendship and ca (care?) for me. 

In de jaren op de universiteit heeft James Barry slechts één vriendschap 
gesloten. Deze medestudent verklaarde na haar dood dat hij nooit het 
vermoeden had gehad dat James Barry een vrouw was, al leek ze soms 
bang om alleen door de achterbuurten van de stad te lopen en had ze 
nooit goed leren boksen omdat ze voortdurend haar armen voor haar 
borst had gehouden om te voorkomen dat ze hierop geslagen zou wor
den. 
In 1812 slaagde zij voor het examen aan de medische faculteit in 
Edinburgh, een destijds zeer hoog aangeschreven diploma. 
Hierna keerde zij terug naar Londen waar ze in de leer ging bij de toen 
zeer befaamde chirurg Sir Ashley Cooper in Guy's Hospital. Ze schreef 
zich in als pupil dresser, wat inhield dat ze zeer nauw betrokken was bij 
de werkzaamheden van haar leermeester en ook zelfstandig behandelin
gen uitvoerde. Aan het einde van deze periode deed zij examen voor het 
College of Surgeons of London, gevolgd door de Army medical Board 
examination, in juni 1813. 
Als Hospital Assistant werd zij naar Plymouth gezonden, waar de medi
cal officer haar aanvankelijk niet wilde accepteren vanwege haar kinder
lijke uitstraling. Twee jaar later, in 1815, werd zij gepromoveerd tot 
Assistant-Surgeon to the Forces en in 1816 werd zij in Cape Town gesta
tioneerd. 
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Uit deze periode stammen meerdere beschrijvingen van haar uiterlijk. Zij 
was klein, slechts 1.50 meter, en droeg laarzen met hakken en waar
schijnlijk ook inlegzooltjes om groter te lijken. Ze had een bleek, baar-
deloos gezicht, rossige haren en grote ogen. Haar handen waren opval
lend klein, haar stem hoog en vrouwelijk. Om breder te lijken waren de 
schouders van haar uniform met katoen opgevuld; zij droeg tijdens haar 
werkzaamheden altijd een gevederde steek. 
Haar professionele bekendheid nam in de loop der jaren toe, ze werd de 
persoonlijke arts van de gouverneur, Lord Charles Somerset, en tevens 
van zijn familie, werd aangesteld als tweede lid van het vaccinatieinsti
tuut en werd frequent geconsulteerd door collega's. Haar naam werd de
finitief gevestigd toen zij in 1820 met een spoedsectio het leven van zo
wel moeder als kind redde. Ter vergelijking: in 1818 werd de eerste suc
cesvolle sectio te Zurich verricht, in 1833 overleefden voor het eerst moe
der en kind deze ingreep in Engeland. Het kind dat op deze wijze geboren 
werd, werd naar Dr. Barry vernoemd. De naam James Barry, heeft zich 
zo nog enkele generaties voortgezet. 
Hierna volgden enige jaren waarin James Barry herhaaldelijk in de pro
blemen kwam door haar gevoel voor rechtvaardigheid. Zij nam zelfs deel 
aan een gewapend duel, waarin gelukkig geen gewonden vielen. Verder 
maakte zij veel vijanden in haar strijd tegen het onrechtmatig verstrekken 
van medicijnen, en in haar strijd voor een betere behandeling van lepro
zen en gevangenen. 
Tijdens deze periode ontstonden er regelmatig speculaties over de be
schermende houding van de Gouverneur ten aanzien van Dr. Barry. Er 
heeft zelfs kortdurend een anoniem aanplakbiljet in de stad gehangen, 
waarop gesuggereerd werd dat James Barry een immorele relatie onder
hield met Gouverneur Lord Charles Somerset. 
In 1827 werd zij gepromoveerd tot Staff Surgeon to the Forces. Een jaar 
later vertrok zij naar een nieuwe post in Mauritius. Ook hier was haar 
opvliegende karakter oorzaak van verschillende conflicten met collegae 
en overheidsinstanties. In 1829 vertrok zij naar Londen om bij het ziek
bed van Lord Charles Somerset aanwezig te zijn. Na zijn overlijden in 
1831 werd zij gestationeerd in Jamaica. In 1831 brak er een opstand on
der de slaven uit en dit was het begin van vele jaren durende hevige ge
vechten tussen de slaven, de planters en het Britse leger. Hier maakte Dr. 
Barry enkele jaren vol ziekte en ellende mee. In 1835 keerde zij voor een 
jaar met verlof naar Engeland terug. 
In 1836 werd zij gepromoveerd tot Principal Medical Officer van St. 
Helena. Het grootste probleem dat zij op dit eiland tegenkwam was het 
enorme aantal vrouwelijke patiënten met geslachtsziekten. Dit kwam om-
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dat veel vrouwen in hun levensonderhoud voorzagen door geld te verdie
nen in de prostitutie. Dr. Barry begon een vermetele strijd met de autori
teiten om een eigen ziekenafdeling te verkrijgen voor deze vrouwen op
dat zij niet te midden van de militairen verpleegd hoefden te worden. Met 
de haar bekende tactloosheid heeft zij hierbij zoveel kwaad bloed gezet 
dat ze voor de krijgsraad gedaagd werd. Zij werd gelukkig vrij gesproken 
en kreeg zelfs een locatie toegewezen om de vrouwen te gaan behandelen. 
In maart 1838 werd James Barry voor de tweede maal gearresteerd. Zij 
werd naar Londen overgebracht en hier volgde wederom vrijspraak. 
Na deze episode werd James Barry gedegradeerd tot eenvoudige Staff 
Surgeon. Er volgde een stationering in Trinidad, waar zij vele jaren zeer 
hard gewerkt heeft. Er heersten vele infectieziekten op dit eiland en ook 
zijzelf werd getroffen door de gele koorts. Toen ze hierdoor gedwongen 
werd een collega te consulteren vroeg ze hem 'not to allow bis body to be 
inspected or disturbed in the event of his decease, but to be buried im-
mediatly with his clothes on.' 
Zij overleed echter niet aan deze ziekte maar vertrok in 1845 met ziekte
verlof naar Engeland. 
Een jaar later volgde haar benoeming tot Principal Medical Officer op 
Malta en later op Corfu. Ook tijdens de Krimoorlog was zij gestationeerd 
op Corfu. Vele gewonden werden naar haar getransporteerd en ook nu 
ging zij weer een strijd aan voor betere voorzieningen om de gewonden 
te kunnen helpen. Haar grote wens was om naar de Krim uitgezonden te 
worden, dit verzoek werd echter afgewezen. In 1857 werd zij overge
plaatst naar de laatste post van haar carrière, zij werd Inspector-General 
of Hospitals in Canada. Zij had veel moeite om zich aan het koude kli
maat aan te passen na een leven lang in de warmte te hebben gewerkt en 
zij leed veelvuldig aan bronchitis. Ook hier werd zij door een arts be
handeld die later, na de dood van James Barry tegen zijn studenten het 
volgende vertelde: if I had not stood in some awe of Inspector-General 
Barry^s rank and medical attainments I would have examined him - that 
is her- far more thoroughly. Because I did not, and because his - con
found it, her- bedroom was always in almost total darkness when I paid 
my calls, this, ah, crucial point, escaped me. Which shows you should ne
ver let yourself be too impressed by any colleague to treat him just like 
any other patient. 
In 1859 werd zij in Londen, geheel tegen haar zin, door de Medical Board 
afgekeurd voor verdere actieve dienst. 
Tijdens een epidemie van diarree in 1865, overleed Dr. James Barry te 
Londen. Haar laatste wens, om direct begraven te worden, werd ge
schonden. De vrouw die haar aflegde, ontdekte haar grote geheim. 
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Toen eenmaal in de pers bekend werd dat Dr. Barry een vrouw was ge
weest, verschenen meerdere geschriften van mensen die haar gekend had
den. Achteraf gezien was haar uiterlijk geheel in overeenstemming met 
haar geslacht. Zoals gezegd was zij zeer klein van stuk, had opvallend 
kleine handen, een hoge stem en geen bakkebaarden of andere baard
groei. Gedurende haar hele leven werd zij vergezeld door een klein hond
je en door een donkere dienaar. Na haar overlijden is haar laatste hond
je opgehaald door een bediende van een onbekende edelman, die tevens 
haar knecht, Black John, betaalde en voor hem de overtocht naar zijn 
thuiseiland regelde (3>. 

Mary Edwards Walker 
In 1832 werd Mary Edwards Walker (1832-1919) geboren in Oswego, 
een stadje in de staat New York. Haar vader was plattelandsarts en als 
vrijdenker participeerde hij in vele progressieve verenigingen. Hij geloof
de sterk in een goede educatie voor zijn vijf dochters en vond dat ze te 
veel beperkt werden door de toen gebruikelijke vrouwenkledij. Mary was 
van jongsaf aan een voorvechtster van comfortabele kleding voor vrou
wen en zij droeg zelf altijd broeken. In 1855 kreeg ze haar diploma van 
de Syracuse Medical College, een school die mannen en vrouwen op ge
lijke basis accepteerde. In 1856 trouwde ze met een klasgenoot, Albert 
Miller. Tijdens de huwelijksvoltrekking baarde ze veel opzien door een 
smoking te dragen. Ook stond ze erop dat de gebruikelijke belofte van de 
vrouw om haar man te eren en te gehoorzamen, uit de ceremonie werd 
weggelaten. Zij hield na haar huwelijk haar meisjesnaam aan. Samen met 
haar man begon ze een praktijk, die echter mede door het vooroordeel te
gen vrouwelijke artsen geen succes werd. Na enkele jaren ging het echt
paar uiteen en pas vele jaren later werd de scheiding officieel. 
Toen de burgeroorlog uitbrak, trachtte Mary een functie te verkrijgen in 
het leger. De Surgeon General voelde er echter niets voor om een vrouw 
in zijn gelederen op te nemen. Hierna werkte ze op verschillende posten 
als vrijwilliger, als assistant surgeon en field surgeon bij de frontlinies van 
de Union. In 1863 werd zij uiteindelijk aangesteld als assistant surgeon 
in het leger, zij werd hiermee de eerste vrouwelijke chirurg in het 
Amerikaanse leger. In deze periode fungeerde zij tevens als spion voor 
het Noord-Amerikaanse leger. In 1864 werd zij gevangen genomen door 
de Confederates, het leger van de zuidelijke staten. Na enkele maanden 
krijgsgevangenschap werd zij tezamen met 24 andere Union dokters uit
gewisseld voor 17 Confederate chirurgen. Na de burgeroorlog ontving zij 
de Congressional Medal of Honor for Meritorious Service, de hoogste 
militaire onderscheiding. Zij is de enige vrouw die deze onderscheiding 
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ooit heeft ontvangen. In 1917, twee jaar voor haar dood, werd deze on
derscheiding haar, en 910 anderen, weer afgenomen omdat bij een revi
sie de medailles alleen werden toegekend aan mensen die daadwerkelijk 
tegen de vijand hadden gevochten. Mary Walker heeft altijd geweigerd 
om de medaille terug te geven en tot haar dood heeft zij gevochten voor 
erkenning. In 1977 volgde postuum eerherstel en werd de onderscheiding 
haar weer officieel toegekend. 
In de jaren na de oorlog heeft ze nog slechts sporadisch enig medisch 
werk verricht. Zij is bekend geworden door haar strijd voor de vrou
wenbeweging en tegen de vrouwenkleding. Zelf is ze meerdere malen ge
arresteerd omdat ze mannenkleding droeg. In 1866 werd ze gekozen tot 
president van de National Dress Reform Association. Zij ontwierp kle
ding voor vrouwen die verkrachting zou tegengaan. Zij stierf in 1919 
(4 ,5 ,6 ,7 ,8)_ 

De belegering van Parijs 
Madelène Bres werkte in 1870-1871 tijdens het beleg van Parijs, na de 
Frans-Duitse oorlog, in het Pitié hospitaal en haar man was gelegerd bij 
de Nationale Garde te Parijs. Zij kreeg veel lof toe gezwaaid voor haar 
werk tijdens de zes bombardementen die het ziekenhuis troffen. Zowel de 
ziekenhuisdirecteur als enkele leden van de faculteit waren erg over haar 
te spreken en vonden haar werk een stimulans voor de openstelling van 
het medische vakgebied voor vrouwen. Niettegenstaande dat feit, kreeg 
zij na afloop van de oorlog vooralsnog geen toestemming om te prakti
seren. Dit gebeurde pas in 1875 <91. 
Marija Bokova, een Russin die in Zurich was afgestudeerd, vergezelde de 
chirurg Professor Rose op zijn reis naar Belfort, nadat hij het verzoek had 
gekregen om een veldhospitaal voor de slachtoffers op te zetten. Zij was 
één van de arts-assistenten die hem tijdens zijn werkzaamheden in het 
veldhospitaal bijstond. 

Rusland 
In 1877 was Rusland in oorlog met Turkije. Vóór het uitbreken van de
ze oorlog was in Rusland een speciale medische opleiding voor vrouwen 
van start gegaan. Er werd echter nog getwijfeld of hun opleiding wel van 
hetzelfde niveau was als die van hun mannelijke collega's. Niettemin wer
den vijfentwintig van deze artsen naar het oorlogsgebied gezonden. Daar 
wachtten hen verschrikkelijke omstandigheden op de slagvelden. Na een 
louter theoretische opleiding werd de praktijk hun harde leerschool. Zij 
moesten vele amputaties verrichten en ook andere vormen van oorlogs-
chirurgie beoefenen. Drie van deze 25 artsen stierven aan tyfus, één suï-
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cideerde zich. De hoge militaire onderscheiding die de vrouwelijke artsen 
na de oorlog door de Tsaar kregen uitgereikt, heeft zeker bijgedragen aan 
het positieve besluit in 1880 om de vrouwen als volwaardige artsen te er
kennen (9). 

Vera Gedroits 
Vera Gedroits werd in 1876 te Kiev geboren als een Russische prinses. 
Haar educatie kreeg zij aanvankelijk thuis en later te St. Petersburg. In 
deze tijd, vóór de Russische revolutie, waren er reeds vele politieke on
dergrondse organisaties te St. Petersburg. Vera nam deel aan verboden 
vergaderingen en nadat dit bekend was geworden, werd zij onder politie 
bewaking gesteld. Nadat het haar gelukt was hieronder uit te komen , 
vluchtte ze naar Zwitserland waar zij medicijnen studeerde. In 1898 stu
deerde zij af met zeer goede studieresultaten. In 1900 keerde zij naar 
Rusland terug en reisde met een trein, ingericht als ziekenhuis, mee naar 
het front tijdens de Russisch-Japanse oorlog. Deze treinreis was georga
niseerd door het Rode Kruis en werd gesponsored door welvarende 
Russen. Prinses Vera Gedroits was aangesteld als Chief Surgeon. Tijdens 
deze oorlog verdwenen aan het front twaalf chirurgen: twee sneuvelden, 
zeven werden vermist en drie pleegden zelfmoord. Verder werden nog 21 
chirurgen verwond en 28 gevangen genomen, waarvan er later weer 20 
werden vrij gelaten door de Japanners. Al met al was deze missie voor 
Prinses Vera niet zonder gevaren. Vera Gedroits heeft een uitgebreid rap
port geschreven over deze periode, waarin zij pleitte voor behandeling 
van de gewonden zo dicht mogelijk bij het slagveld. In haar rapport staat 
dat in de eerste maand van 1904, 1255 patiënten werden binnen ge
bracht, 138 met kogelverwondingen in het hoofd en 61 met schotver
wondingen in de buik. In deze periode werd geopereerd in tenten, die 
met klei besmeerd waren tegen de kou. Het vroor toen regelmatig rond 
de twintig graden. In januari 1905 werd een treinwagon ingericht als 
operatiekamer en in de eerste zes dagen verrichtte Vera Gedroits hier 56 
grote operaties. Hier toonde zij aan dat een vroege exploratie van pene
trerende verwondingen in de buik een gunstig effect had op de kans op 
overleving. 

Na de oorlog kreeg zij keizerlijke erkenning en werden ook de kinderen 
van de tsaren aan haar zorgen toevertrouwd. 
Zij werd beschreven als een grote, doortastende vrouw met een diepe 
stem die zich mannelijk kleedde en sigaretten rookte. 
In 1912 promoveerde ze aan de universiteit van Moskou op een proef
schrift over hernia's. 
In de eerste wereldoorlog was zij van 1917-1918 chirurg in het leger, tot 
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zij gewond raakte en naar Kiev geëvacueerd werd. Na de oorlog en na de 
revolutie werd zij chirurg aan de academie. In 1929 werd zij professor 
aan de universiteit van Kiev. Zij overleed in 1932 op 56 jarige leeftijd (10). 

A Woman Red Cross Surgeon 
In het Blackwood's Magazine van 1914 is een aangrijpend essay opgeno
men van een vrouwelijke chirurg. Het Blackwood's Magazine was een 
Schots tijdschrift, opgericht in 1817 door William Blackwood, later 
voortgezet door zijn nazaten. In het tijdschrift publiceerden vele bekende 
schrijvers. Het verslag van de vrouwelijke chirurg is in twee nummers 
verschenen en wordt ondertekend met E.J.Ramsbotham, M.B., B.S. (Mrs 
S. Pantcheva). Het verhaal, geschreven in de ik-vorm, begint wanneer de 
schrijfster gevraagd wordt om mee te gaan naar de Balkanoorlog als chi
rurg. Zij, consequent number three genoemd in het verhaal, vertrekt met 
twee andere vrouwelijke Schotse artsen, number one en number two, 
naar Bulgarije, waar ze Bulgaarse en Russische soldaten behandelt, die 
gewond waren in de strijd tegen de Turken. Vijf maanden lang worden in 
het ziekenhuis in Kirk Kilisse door haar vele operaties uitgevoerd. 
Gedurende de vijf weken dat er in een speciaal voor de vrouwelijke art
sen opgericht ziekenhuis werd gewerkt, waren er 700 patiënten onder be
handeling. 
Of course it was a great surprise to the men to be treated by us; none of 
them had ever seen a woman doctor, and most of them had no idea of 
the existence of such strange beings, but they soon grew accustomed to 
the idea, and even seemed to enjoy the distinction, judging by the num
bers of their friends who were brought in to see us. 
Wanneer ze later gestationeerd worden in een ander stadje, Usun Keupru, 
bestaat het overgrote deel van hun chirurgische werk uit het verzorgen 
van afgevroren vingers, tenen of gehele voeten en handen (n>12'. 

Ook elders in Europa konden vrouwelijke artsen pas in oorlogstijd be
wijzen wat zij in het medische en chirurgische vak vermochten, omdat 
hen meer was toegestaan dan in vredestijd. Zo sprak de Duitse Geheimrat 
Fehling in 1891: 
Erst im Kriege habe ich die Hilfe weiblicher Assistenzarztinnen ge-
braucht, und ich kann ihnen über ihre klinische und poliklinische ge-
burtshilfliche Tatigkeit, und über Assistenz bei Operationen das beste 
Zeugnis erteilen ,131. 

In de Verenigde Staten kreeg Dr. Mary Harris Thompson ten gevolge van 
de oorlogshandelingen pas de gelegenheid zich in haar vak te ontplooien. 
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Door het woeden van de burgeroorlog werd Chicago in 1865 over
stroomd door vluchtelingen en immigranten. De overvolle ziekenhuizen 
namen geen vrouwen meer aan als patiënt. Omdat de vrouwelijke artsen 
bijna uitsluitend vrouwelijke patiënten behandelden, werd hun het wer
ken ernstig belemmerd. Dit was de directe aanleiding tot de oprichting 
van het Chicago Hospital for Women and Children. Na de dood van Dr. 
Thompson in 1895, werd het ziekenhuis omgedoopt tot het Mary 
Thompson Hospital "4 I . 

Eerste wereldoorlog 
Dr. Flora Murray en Dr. Louisa Garret Anderson. 
In de eerste wereldoorlog hebben twee Engelse vrouwelijke artsen een 
grote rol gespeeld bij het opzetten van een militair hospitaal in Parijs en 
later in Wimereux. In 1915 hebben zij in Londen een eigen ziekenhuis ge
opend voor de oorlogsslachtoffers uit Europa. 
In augustus 1914 zijn Dr. Louisa Garret Anderson (1836-1918) en Dr. 
Flora Murray (1815-1924) naar de Franse ambassade in Londen gegaan 
met het plan om medische hulp te bieden aan de soldaten op het vaste
land van Europa ( l j ) . Toen zij hier in principe steun voor kregen, hebben 
ze geld en medische goederen verzameld en een medische staf samenge
steld die geheel uit vrouwen bestond: de beide initiatiefneemsters, Dr. 
Gertrude Gadzan, Dr. Hazel Cuthbert, een chirurg en Dr. Grace Judge. 
De oprichting van de Women's Hospital Corps was hiermee een feit. In 
september 1914 vertrok dit gezelschap naar Parijs, waar ze in het Hotel 
Claridge op de Champs Elysees hun ziekenhuisje vestigden. De directeur 
was een Fransman, de medische leiding was in handen van Dr. Flora 
Murray. Het ziekenhuis werd een groot succes, zowel Britse als Franse 
soldaten werden hier behandeld. Dr. Garrett Anderson nam het grootste 
deel van de chirurgie voor haar rekening, femurfracturen werden bij
voorbeeld door haar met Steinmannse pennen gefixeerd. 
Vele gasten kwamen het ziekenhuis bezoeken. Eén van hen was Dr. Elsie 
Inglis, een vrouwelijke chirurg van het Scottish Women's Hospital Corps. 
Er kwamen ook meerdere Franse vrouwelijke artsen op bezoek. Dr. Flora 
Murray schrijft in haar boek over deze periode dat de Franse vrouwelij
ke artsen geen enkele verantwoordelijkheid kregen als arts en niet in staat 
werden gesteld hun beroep uit te oefenen, ondanks het feit dat de uni
versiteit in Parijs eerder voor vrouwen toegankelijk was dan de universi
teiten in Engeland. Opmerkelijk is ook dat deze Britse vrouwelijke artsen 
werkten onder de paraplu van het Franse Rode Kruis, dat hun eigen 
vrouwelijke artsen volledig buitenspel zette. 
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Most of these (French) women doctors were married and very much do
mesticated (15>. 
Toen op een gegeven moment een noodsituatie in Boulogne ontstond ten 
gevolge van een tekort aan artsen was het een voordeel dat er vrouwelij
ke artsen beschikbaar waren. Een groep artsen in Boulogne wilde geen 
hulp van buiten accepteren. Twee vrouwelijke chirurgen werden vanuit 
het ziekenhuis in Parijs naar Boulogne gezonden. Dr. Rosalie Jobson en 
Dr. Majorie Blandy werden in hun militaire uniformen aangezien voor 
verpleegkundigen en konden op die manier zes maanden dienen onder de 
vlag van de RAMC, the Royal Army Medical Corps. 
Eind 1914 vertrokken ook Dr. Murray en Dr. Garret uit Parijs naar 
Boulogne. Hier werd in Wimereux een nieuw ziekenhuis geopend. In 
1915 werd het ziekenhuis in Parijs definitief gesloten en vertrokken alle 
verpleegkundigen en artsen naar Chateau Mauricien, het nieuwe zieken
huis, ditmaal gelieerd aan het militaire hospitaal in het Grand Hotel. In 
deze periode werden de vrouwen officieel erkend als Army Surgeons, 
werkend onder de vlag van 'The British War Office'. Over de periode in 
Parijs zegt Flora Murray later het volgende: 
The hospital in the Hotel Claridge was the first effort of the Women's 
Hospital Corps. It brought help to the wounded at a time when such help 
was greatly needed. It gave women doctors an opportunity of showing 
their capacity for surgery under war conditions. It was one of the out
standing pieces of work done by women in those first months of war and 
was a great success. 
In februari 1915 werd wederom een verandering doorgevoerd. Het 
Women Hospital Corps kreeg een ziekenhuis in Londen aangeboden om 
aldaar de oorlogsgewonden te behandelen. De Surgeon General Sir Alfred 
Keogh deed dit voorstel omdat hij zeer onder de indruk geraakt was van 
het werk van de vrouwen. De Times van 19 februari 1915 schreef hier
over het volgende: 
He had received numbers of unsollicited letters from Paris and Boulogne 
which stated that the work of woman doctors at the Front was beyond 
all praise; it was an example of how such work ought to be done. So im
pressed had he been that he had asked two of the staff from Paris and 
Boulogne to come here and do bigger work. He had asked them to take 
charge of a hospital of 500 beds and, if they pleased, of a hospital of 
1000 beds. 
Op 22 maart werden de deuren van het Women's Hospital Corps 
Military Hospital in Endell street in Londen geopend. Het pand waarin 
het gevestigd werd zou het oude werkhuis zijn geweest dat in de verhalen 
van Dickens over Oliver Twist beschreven wordt. Dr. Garrett Anderson 
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werd de Director General en chief surgeon. Ook hier bestond de staf uit 
vrouwelijke artsen. De chirurgie werd behalve door Dr. Garret ook ver
richt door Dr. Gertrude Garar en Dr. Rosalie Jobson, die beiden ook in 
Frankrijk gewerkt hadden. Dr. Amy Shepard was ophthalmic surgeon en 
Dr. Eva Handley-Reat dental surgeon, ook de niet snijdende specialismen 
werden door vrouwen uitgeoefend. Niet alleen de dokters, maar bijvoor
beeld ook de brancardiers waren allen vrouw. 
Het ziekenhuis heeft maximaal 800 bedden tot zijn beschikking gehad, 
waar in de jaren 1915 tot april 1919 26.000 patiënten behandeld werden 
en er was een Eerste Hulp afdeling waar gemiddeld 5000 patiënten per 
jaar gezien werden. Het overgrote merendeel van de casus betrof chirur
gische problematiek. Er werden gemiddeld 20 tot 30 operaties per dag 
verricht, waaronder vele schotverwondingen en open fracturen en daar
naast ook enkele honderden appendectomieën. 
Flora Murray schrijft in haar autobiografie dat de gevoelens van de mili
tairen van het medische departement ten opzichte van de vrouwelijke art
sen gemengd waren: disapproval, curiosity and amusement, obstinate 
hostility. De patiënten hadden nooit problemen met hun vrouwelijke be
handelaars: Only once did a man ask to be transferred on the ground that 
he did not wish to be under a woman surgeon, but he repented of his de
cision and sent his mother to ask that be might remain (16). 
In januari 1918 overleed Dr. Elizabeth Garrett Anderson. 
In oktober 1919 werd het Military Hospital in Endell Street gesloten. Zes 
vrouwelijke artsen en elf verpleegkundigen ontvingen een koninklijke 
onderscheiding. De leden van het Corps die ook in 1914 in Frankrijk 
hadden gewerkt ontvingen de 'Star', een Britse oorlogsonderscheiding. 
Op 8 januari 1920 voltooide Flora Murray haar boek over deze bijzon
dere periode in haar leven. Toen haar later gevraagd werd om een bij
drage te leveren aan het Imperial War Museum weigerde zij. De bijdrage 
was bedoeld voor de afdeling Women's War Work, en zij vond dat het 
werk dat de vrouwen verricht hadden tijdens de oorlog op professionele 
gronden beoordeeld moest worden en niet als 'vrouwenarbeid' | l71. 

Dr. Elsie Inglis 
In Edinburgh was Dr. Elsie Inglis (1864-1917) de vrouwelijke arts die het 
initiatief nam hulp te verlenen zodra de eerste wereldoorlog was uitge
broken. Zij werd geboren in India en studeerde medicijnen in Edinburgh, 
Glasgow en Dublin. Aanvankelijk werkte zij als huisarts in Edinburgh. In 
1901 richtte zij een kraamkliniek op. Na het uitbreken van de eerste we
reldoorlog wendde zij zich tot het War Office in Edinburgh met een plan 
voor de opvang van soldaten op het vasteland van Europa. Haar werd 
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echter "told to go home and keep quiet". Dat zij hieraan geen gehoor 
heeft gegeven, blijkt uit haar oprichting van de Scottish Women's 
Hospitals aan het front op de Balkan. Zij reisde met haar staf over de 
Noord Atlantische Oceaan, langs IJsland en de kust van Noorwegen, 
door Rusland naar Siberië, waar zij onder extreme omstandigheden me
disch werk verrichtten. In november 1917 overleed Elsie Inglis in Siberië 
(17,18). 

Madame Curie had ten tijde van de eerste wereldoorlog een mobiele 
röntgenbuis ontwikkeld waarmee ze persoonlijk langs het front trok. Zo 
maakte ze haar uitvinding dienstbaar aan de artsen in de frontlinies (19). 

De Verenigde Staten van Amerika 
Kort nadat de Verenigde Staten van Amerika betrokken werden bij de 
eerste wereldoorlog meldden vele vrouwelijke artsen zich bij het leger 
aan. De 'Surgeon General' weigerde echter de hulp van deze vrouwen te 
accepteren. Enkele jaren tevoren was de 'Medical Women's National 
Association' opgericht. Hoewel vele vrouwelijke artsen aanvankelijk 
niets zagen in een aparte vrouwenvereniging, gaf de botte weigering van 
de door hen aangeboden diensten in de eerste wereldoorlog velen aanlei
ding zich wel bij deze vereniging aan te sluiten. Deze werd omgedoopt tot 
de 'American Medical Women's Association' en Bertha van Hoosen, een 
bekende vrouwelijke chirurg, werd de eerste voorzitter (20). 
Ondanks inspanningen van deze vereniging lukte het niet de vrouwelijke 
artsen een functie in het leger te verschaffen. Hierop werd door de 
'National ' een eigen 'War Service Committee' opgericht. Vele vrouwelij
ke artsen werden via dit comité uitgezonden naar oorlogsgebieden gedu
rende de vier belangrijkste oorlogen van de 20e eeuw: de eerste en twee
de wereldoorlog, de oorlog in Korea en die in Vietnam (21). 

Hector Treub 
In de eerste wereldoorlog was Nederland neutraal. Wel werden de jonge 
mannen in Nederland gemobiliseerd. Dit had tot direct gevolg dat er ook 
studenten geneeskunde en jonge artsen aan de arbeidsmarkt onttrokken 
werden. Naast zijn ideologische overwegingen vormde dit een praktische 
aanleiding voor Hector Treub, hoogleraar gynaecologie en verloskunde 
te Amsterdam, om een aantal vrouwelijke assistenten in opleiding te ne
men. In 1916 werden door hem drie vrouwen, Heleen Brouwer-Robert, 
Rosalie Wijnberg en Jeanne Knoop aangenomen. Alle drie werden zij be
kwame snijdende specialisten (22). 
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De tweede wereldoorlog 
De periode van de tweede wereldoorlog is bij uitstek een voorbeeld van 
een tijd waarin niet alleen het oorlogsgeweld zelf invloed had op het me
disch handelen, maar waarin ook de vervolging van bepaalde groeperin
gen uit de bevolking ingrijpende gevolgen had voor vrouwelijke artsen. 
Op 1 mei 1941 werd een maatregel van kracht die de Joodse beoefenaars 
van de vrije beroepen verbood hun beroep nog uit te oefenen. Hieronder 
vielen onder andere de artsen, maar ook de vroedvrouwen, tandartsen, 
apothekers, advocaten en notarissen. Wel mochten dezen hun diensten 
nog aanwenden om andere joden te behandelen (23). 

Rosalie Wijnberg 
Rosalie Wijnberg (1887-1973) werd na haar vooropleiding chirurgie in 
het Bergweg ziekenhuis in Rotterdam vervolgens bij Hector Treub opge
leid tot gynaecoloog. In 1923 was zij lid geworden van de Nederlandse 
Vereniging voor Heelkunde. Haar toetreding tot deze vereniging ge
schiedde niet zonder enige discussie (22). Zij was actief bij de oprichting 
van de voorloper van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke 
Artsen, de VARIA (24). Tijdens een vergadering van de Nederlandse 
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie in 1935 sprak zij haar be
denkingen uit omtrent de deelneming van Duitse specialisten aan het in
ternationale congres dat ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van 
de Vereniging zou worden georganiseerd. Misschien gebeurde dit naar 
aanleiding van het feit dat tijdens een internationaal congres enkele 
Duitse deelnemers geweigerd hadden de joodse Rosalie een hand te geven 
(24!. In 1939 werd zij tot tweede secretaris benoemd van de kring 
Amsterdam van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der 
Geneeskunst. In 1941 werd zij op grond van haar joodse afkomst ge
dwongen te bedanken voor het lidmaatschap van deze beide verenigin
gen. Bovendien werd haar verboden niet-joodse patiënten te behandelen, 
hetgeen óók een financiële klap voor haar betekende. Na een mislukt ten
tamen suïcide werd zij in 1942 opgepakt en naar kamp Barneveld en la
ter naar Westerbork gedeporteerd. Dat haar kracht niet gebroken was, 
blijkt uit haar houding tijdens haar verblijf in dit kamp. Het hoofd van 
de geneeskundige dienst van Westerbork gaf vijf chirurgen of gynaeco
logen uit het kamp, Rosalie en vier mannen, het bevel gemengd gehuwde 
joodse vrouwen te steriliseren. Hoewel ze daarmee haar eigen leven op 
het spel zette, heeft Rosalie Wijnberg als enige arts geweigerd aan dit be
vel gehoor te geven. Eén van de anderen zou meewerken om zijn gezin te 
sparen, maar zei dat hij zich daardoor een misdadiger voelde, één zou het 
met zijn vrouw bespreken en de twee andere chirurgen hadden er ogen-
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schijnlijk niet veel moeite mee. Wel informeerde één van de twee laatst
genoemde artsen of hij na de oorlog niet aansprakelijk zou kunnen wor
den gesteld door de door hem gesteriliseerde vrouwen. Toen Rosalie ge
weigerd had oefende de kampcommandant zelf nog pressie uit door haar 
te zeggen dat weigering werd opgevat als sabotage, en dat ze maar aan 
haar collega's moest vragen wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Dit 
was een diplomatieke manier om haar duidelijk te maken dat haar dan de 
doodstraf wachtte. Ook enkele vrienden van Rosalie hebben getracht 
haar te overreden om haar weigering op te geven. Mede door haar stand
vastige houding echter, werd het bevel na enige dagen herroepen (2 , ). 
Toch ontkwam zij niet aan verdere deportatie naar Theresiënstadt. 
Uiteindelijk gelukte het haar uit het kamp te ontsnappen door een 
naamsverwisseling op de lijst met gevangenen die uitgewisseld zouden 
worden met krijgsgevangenen. Zo kwam zij in Zwitserland terecht. Na 
de oorlog keerde zij terug naar Amsterdam om haar werk als gynaeco
loog voort te zetten. Na beëindiging van haar praktijk, geraakte zij in fi
nanciële problemen, waardoor zij zich genoodzaakt zag een administra
tieve functie te aanvaarden. 

Gertrude Mosberg 
In 1938 werd Gertrude Mosberg (1904-1945) lid van de Vereniging van 
Nederlandse Vrouwelijke Artsen. Zij werd geboren in Bielefeld en was in 
1929 in Duitsland afgestudeerd als arts. Hierna had zij zich gespeciali
seerd tot orthopeed. Na haar werkzaamheden in de universiteitskliniek in 
Frankfurt am Main en in de universiteitskliniek van Berlijn had zij zich 
in haar geboortedorp gevestigd als orthopeed. Haar joodse afkomst 
dwong haar naar Nederland te vluchten. Vanaf 1938 was zij gevestigd in 
de De Lairessestraat te Amsterdam als specialist in de orthopedie en de 
chirurgie van de bewegingsorganen (24). 
Er is van haar bekend dat zij na 1942 op transport is gesteld en dat zij in 
maart 1945 op 41jarige leeftijd in het kamp Ravensbrück is overleden. 

Else K Laroe 
Ook in Duitsland waren er vrouwelijke artsen die zich niet met het 
Naziregime konden verenigen en daardoor in de problemen kwamen. Een 
voorbeeld hiervan is Dr. Else K. Laroe. 
In 1918 studeerde zij in Duitsland medicijnen om daarna tot één van de 
eerste vrouwelijke plastisch chirurgen in Duitsland te worden opgeleid. 
Toen in de jaren dertig het Nazisme opkwam, werd zij lid van de 
Deutsche Frauen Freiheits Partei, de DFFP, die bekend stond als anti-na
zi. Hoewel zij aanvankelijk nog door haar mans connecties thuis voor-
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aanstaande nazi-partijleden zoals Goebbels en Göring ontving, werd zij 
later gezocht als lid van een verboden vereniging. Zij was in de herfst van 
1932 naar Parijs getrokken onder het mom een medisch congres bij te 
wonen, maar in werkelijkheid om de mogelijkheden van samenwerking 
met de Fransen in het anti-nazi beleid te exploreren. Tijdens dit verblijf 
in Frankrijk las zij in het Berliner Tageblatt dat er een prijs van 100.000 
mark was gezet op het hoofd van haar vriendin, die de voorzitster was 
van de DFFP. Later werd deze vriendin als eerste vrouw door de nazi's 
onthoofd. Voor Else Laroe betekende dit dat terugkeer naar Duitsland 
niet meer mogelijk was. Later vernam zij dat zij wegens verraad bij ver
stek veroordeeld was. Omdat zij nu ook in Frankrijk niet meer veilig was, 
vluchtte zij naar Amerika, waar zij een grote carrière opbouwde als plas
tisch chirurg (25<2ft>. 

Samenvatting en discussie 
In het leger en in oorlogstijd golden andere wetten dan in de normale sa
menleving in vredestijd. Hoewel het voor vrouwen enerzijds moeilijker 
kon zijn zich in deze omstandigheden te handhaven, ontstonden er an
derzijds ook nieuwe kansen om zich te ontplooien. 
Door de afwezigheid van mannen in tijden van oorlog werden de vrou
wen verantwoordelijk voor taken die anders specifiek door mannen wer
den vervuld. Zij werden in deze situatie dan ook gedoogd in de genees-
en heelkunde. Daarnaast genereerden de oorlogen zoveel slachtoffers dat 
de hulp van vrouwen in de opvang en behandeling hiervan niet gemist 
kon worden. 
In de 19e eeuw koos de Engelse vrouw James Barry ervoor om zich reeds 
vanaf haar studietijd voor te doen als man. Door haar gender te verloo
chenen omzeilde zij vele obstakels die haar anders haar studie, speciali
satie en latere werkkring in het leger, onmogelijk gemaakt zouden heb
ben. 
Vormde in het verleden een oorlog vaak de aanleiding voor vrouwen om 
zich in het vak te kunnen manifesteren, in de tweede wereldoorlog vond 
ook het omgekeerde plaats. Toen leidde de vervolging van bepaalde 
groeperingen uit de bevolking ertoe dat sommige vrouwelijke artsen hun 
beroep niet langer konden uitoefenen. 
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VIII De komst van vrouwen in de 
geneeskunde en chirurgie in Nederland 

sinds de 19e eeuw 

Inleiding 
In 1863 werd een nieuwe wet aangenomen met betrekking tot het mid
delbaar onderwijs in Nederland. Hierdoor nam in het laatste kwart van 
de negentiende eeuw het aantal meisjes dat middelbaar onderwijs volgde, 
sterk toe. Daarmee kregen ook vrouwen de mogelijkheid om zich op een 
academische studie voor te bereiden (1>2). 
Vanaf 1865 was de artsenopleiding door de wet van Thorbecke gestruc
tureerd. Onder het tweede kabinet van Thorbecke kwamen enkele wetten 
tot stand die de geneeskundige zorg beïnvloedden. Dit was mede een ge
volg van de oprichting van de Nederlandsche Maatschappij ter bevorde
ring van de Geneeskunst (NMG). Deze vereniging werd opgericht in 
1849 door een aantal artsen die zich tot doel stelden de opleiding tot arts 
te verbeteren, meer gelegenheid te scheppen voor wetenschappelijk on
derzoek en het instellen van staatstoezicht op de uitoefening der genees
kunde. Tevens wilde men het onderscheid opheffen tussen de verschillen
de beroepsbeoefenaren, zoals de doctores medicinae en de chirurgijns. 
Ten eerste kwam er een gezondheidswet, die geneeskunde onder staats
toezicht stelde. In de tweede plaats zorgde de wet op de uitoefening der 
geneeskunst ervoor dat alleen zij, die daarvoor een bevoegdheid hadden, 
de geneeskunde uit mochten oefenen. Als derde stelde de bevoegdheids-
wet vast aan welke voorwaarden men moest voldoen om te mogen prak
tiseren. Er werden twee staatsexamens geïntroduceerd die tezamen het 
artsexamen vormden, alléén de doctorstitel was hiervoor niet meer vol
doende ( W . 

Aletta Jacobs 
Het lijkt schier onmogelijk om over de vrouwelijke artsen in Nederland 
te schrijven zonder Aletta Jacobs (1854-1929) te noemen. In 1854 werd 
zij als achtste telg geboren in Sappemeer, Groningen, in een liberaal joods 
gezin met in totaal elf kinderen. Haar vader voerde praktijk als huisarts. 
Er werd in het gezin geen verschil gemaakt tussen de zoons en dochters 
met betrekking tot opleiding, het vraagstuk van de beroepskeuze gold 
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voor de meisjes evenzeer als voor de jongens. Vader Jacobs liet zijn kin
deren, zowel de zonen als de dochters, een schrijfoefening doen die luid
de: Kennis vergaren en die ten algemeenen nutte aanwenden, moet het 
hoogste streven zijn. |6). 
Van Aletta's zes broers is de oudste eveneens medicus geworden, de twee
de studeerde voor apotheker, de derde stierf tijdens zijn studie wijsbe
geerte. De drie anderen volgden een militaire loopbaan. Aletta had ook 
vier zusters. De oudste gaf haar studie tot onderwijzeres op toen zij 
trouwde met een arts. Charlotte Jacobs, de tweede dochter, werd de eer
ste vrouwelijke apotheker in Nederland. Haar jongste zuster, Fréderique, 
is de eerste vrouw in Nederland geweest die middelbaar examen wiskun
de en boekhouden deed. Slechts één van de zussen volgde geen studie. 
Na de lagere school werd Aletta naar de jongedamesschool gezonden. 
Slechts veertien dagen hield zij het hier uit. Toen zij in 1869 vernam, dat 
voor het eerst een meisje het leerling-apotheker examen had gedaan, be
sloot zij om ook deze richting te volgen. In 1870 slaagde zij voor dit exa
men. Hierna ontwikkelde zich bij haar de wens om medicijnen te gaan 
studeren, het diepere verlangen hiertoe bestond reeds bij haar vanaf haar 
zesde levensjaar. Hiertoe moest zij zich echter voor het toelatingsexamen 
bekwamen. De Rijks Hogere Burgerschool te Groningen was alleen voor 
jongens bestemd, echter nergens stond geschreven dat meisjes geen toe
hoorder mochten zijn. Toen de directeur geen bezwaar had, was zij het 
eerste meisje dat in de schoolbanken van een jongens-HBS plaatsnam. Zij 
ontdekte, dat in de wet op het Hoger Onderwijs nergens stond, dat vrou
wen de rijksuniversiteit niet mochten bezoeken. Daarop stuurde zij mi
nister Thorbecke een verzoek om haar vrijstelling te geven van het toela
tingsexamen, omdat dat zij reeds het examen tot leerling-apotheker had 
afgelegd. Hierna volgde een correspondentie tussen minister Thorbecke 
en Aletta's vader, waarbij Thorbecke ruggespraak hield met koning 
Willem III over deze kwestie. Het was dus niet Aletta zelf, maar haar va
der die uiteindelijk toestemming kreeg om zijn dochter te laten studeren. 
Toen er vragen uit de kamer kwamen over deze kwestie, heeft Thorbecke 
het als volgt verwoord: 

De universiteiten zijn voor jonge mannen opgerigt. Doch wanneer een 
vader verlangt dat zijne dochter aldaar studeere, - het geval is voorgeko
men - zal dan de minister zeggen: neen, uwe dochter mag niet ingeschre
ven worden. De Minister mag dat niet zeggen (3). 
In 1871 kwam uit Den Haag het bericht dat haar vrijstelling werd ver
leend van het toelatingsexamen en dat ze toestemming kreeg om gedu
rende één jaar de colleges aan de universiteit te Groningen te volgen. Na 
dat jaar moest zij definitieve toestemming aanvragen. ( / | . 
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In 1878 slaagde Aletta Jacobs als eerste vrouw in Nederland voor het 
artsexamen. Een jaar later promoveerde zij op het proefschrift: "Over 
Lokalisatie van Physiologische en Pathologische Verschijnselen in de 
Groote Hersenen". 
Vermeld wordt dat Aletta Jacobs een aanbod om zich in de chirurgie te 
specialiseren heeft afgeslagen (8'9). Zij begon een praktijk in Amsterdam 
en, zoals te verwachten, kreeg zij voornamelijk vrouwen en kinderen als 
patiënt. Al snel na haar vestiging kwamen er collega's op bezoek. De me
dici die geen obstetrici waren, raadden haar aan zich uitsluitend te be
perken tot het verlenen van verloskundige hulp. Anderen adviseerden 
haar: " Blijf vooral een flink stuk beneden het gebruikelijke tarief, dan 
zien de medici in deze stad dat u zich niet als hun gelijke beschouwt." 
Ook bij haar patiënten moest zij haar positie soms bevechten. Nadat zij 
een Amsterdamse patriciërsvrouw had behandeld en een rekening had ge
stuurd, kwam de echtgenoot klagen: 
"U moest toch stellig weten, dat niemand eraan denkt om vrouwenarbeid 
even hoog te betalen als werk wat door mannen wordt verricht." 
Aletta Jacobs antwoordde hierop: "Heeft u dan, toen mevrouw uw echt
genote inderdaad ernstig ziek was, minderwaardige en daarom goed
kopere medische hulp voor haar gezocht?" (7). 
Naast de gewone praktijkvoering hield zij zich bezig met het geven van 
voorlichting aan arbeidersvrouwen. Zij hield zich publiekelijk bezig met 
vele feministische vraagstukken. Zo is haar inzet tot de acceptatie en in
voering van anticonceptie nog altijd terug te vinden in de naamgeving 
van het Aletta Jacobshuis van de Rutgersstichting, die in het jaar 2001 
werd opgeheven. Haar strijd voor de invoering van anticonceptie stuitte 
op grote maatschappelijke weerstand, ook onder collegae, zoals de 
Amsterdamse gynaecoloog Mendes de Leon. In deze discussie werden 
ook oneigenlijke argumenten gebruikt en men ging zelfs zo ver, de dood 
van haar kind als straf te zien voor haar ideeën. 
Het kindje waarnaar we zozeer hadden verlangd, heeft slechts één dag 
mogen leven. Door een fout van de verloskundige bij de geboorte was het 
geen langer leven beschoren. Hoezeer ons deze slag heeft getroffen, kan 
ik niet neerschrijven. Jaren heb ik nodig gehad om het verdriet te boven 
te komen. En toch heb ik mij later, wanneer ik terugdacht aan die droe
vige tijd, gelukkig gerekend dat ik, al was het dan ook maar voor een 
dag, de moederweelde heb gekend, de emoties heb gehad die het in de ar
men voelen van een eigen kind opwekken {7]. 
Ook sprong zij in de bres voor de prostituees, en zette zich in voor bete
re arbeidsomstandigheden voor de winkelmeisjes. Voor deze laatste 
groep beijverde zij zich omdat ze in het lange staan een oorzaak zag van 
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typisch vrouwelijke kwalen. Aletta Jacobs trok zich ook het lot van de 
verpleegkundigen aan. Daartoe trad zij toe tot het bestuur van 
Nosokómos, de bond die zich tot doel stelde de belangen van de ver
pleegsters te behartigen en hun lot te verbeteren l l ü l . In 1895 werd zij pre
sidente van de Amsterdamse afdeling van de Vereeniging voor 
Vrouwenkiesrecht. De echtgenoot van Aletta, het gemeenteraadslid 
Gerritsen, betoogde dat vrouwen ten onrechte ongeschikt verklaard wer
den, omdat hen geen gelegenheid werd geboden om aan te tonen dat zij 
wél geschikt waren. Na vijfentwintig jaar heeft zij haar praktijk neerge
legd om zich volledig te wijden aan politieke vraagstukken en met name 
aan de strijd voor het vrouwenkiesrecht. In 1903 werd zij tot landelijke 
presidente van deze Vereeniging benoemd. 

Catherine van Tussenbroek 
In 1887, tien jaar later dan Aletta Jacobs, behaalde Catherine van 
Tussenbroek (1852-1925) als tweede vrouw in Nederland haar artsexa
men. Nog in hetzelfde jaar promoveerde zij bij professor Donders, op een 
proefschrift "Over normale en abnormale melkafscheiding". 
Van Tussenbroek is de eerste vrouwelijke gynaecologische assistente ge
weest. Toen zij zich in Amsterdam vestigde als algemeen arts, kreeg zij 
een dermate grote toestroom van vrouwelijke patiënten, dat zij de be
hoefte voelde zich meer in deze richting te bekwamen. Tijdens een kli
nisch assistentschap bij Dr. Mendes de Leon te Amsterdam, bereidde zij 
zich verder voor op haar praktijk als obstetricus en specialist in vrou
wenziekten. Zij beheerste echter de buikchirurgie niet; alleen kleinere 
chirurgische ingrepen zoals curettage, insnijdingen in een taai maagden
vlies en manuele placentaverwijdering werden door haar verricht f3*11'. 
Zij vervulde naast haar dagelijkse praktijk meerdere functies binnen de 
beroepsgroep: zij publiceerde regelmatig in het NTG en maakte meerde
re jaren deel uit van de redactie. Zij werd het eerste vrouwelijke hoofd
bestuurslid van de N M G . 
Toen in de jaren negentig openlijk de discussie op gang kwam over de 
vrouw en de studie, heeft zij hierin een belangrijke rol gespeeld. 

Openbare discussie 
In 1898 hield Catherine van Tussenbroek bij de opening van de 
Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid in Den Haag een lezing, 
getiteld:" Over het gebrek aan levensenergie bij onze jonge vrouwen en 
meisjes". Hierin keerde zij de betekenis van een argument tégen de vrou
wenstudie, de term die gebezigd werd voor studerende vrouwen, om in 
een argument ervóór: de toen heersende opvatting dat studie slecht was 
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voor de gezondheid van vrouwen, bestreed zij door te zeggen dat een ge
brek aan geestelijke stimuli juist de oorzaak was van vele kwalen (12). 
Hector Treub (1856-1920) hield in 1898 in Rotterdam een lezing voor de 
'Vereeniging ter Behartiging van de Belangen van de Vrouw'. Zijn lezing 
was getiteld: 'Vrouw en Studie'. Hierin wierp hij zich op als pleitbezor
ger voor de vrouw bij haar streven naar recht op wetenschappelijke stu
die en arbeid. Daarbij was hij er zich zeer wel van bewust hoe de positie 
van de vrouw in deze tijd was: Voor zoover ik weet, is er onder de man
nen maar ééne soort, van welke evenveel kwaad gesproken is als van de 
vrouwen, dat zijn de geneesbeeren. Als rechtgeaard medicus, zou ik reeds 
daarom alleen medelijden hebben met de vrouw. 
Er bestond in deze tijd nog veel discussie aangaande de invloed van stu
die door de vrouw op haar lichamelijk en psychisch functioneren. Het 
valt Treub op dat menig wetenschapper de vrouw meer of minder ge
schikt voor de studie verklaart, maar daarbij telkens zijn eigen vak voor 
de studie te geleerd vindt. Zijn conclusie als antwoord op de vraag: 
'Deugt de vrouw voor de studie ?' luidt: bij gelijke opleiding is er van de 
studeerende vrouw iets goeds, zij het ook iets anders te wachten als van 
den studeerenden man. Het definitieve antwoord op de vraag, wat er van 
de studeerende vrouw te wachten is, zal eerst gegeven kunnen worden na 
het voorbijgaan van eenige generaties van vrouwen, die haar geest vrij 
hebben kunnen ontwikkelen. 
Bovendien beantwoordt hij de vraag, of de studie geschikt is voor de 
vrouw, ook positief n>.i4,i5) 
Als bekend tegenstander van de vrouwenstudie werd de hoogleraar neu
rologie en psychiatrie Cornelis Winkler (1855-1941) uitgenodigd om zijn 
standpunt uiteen te zetten. Hij was van mening dat de geschiktheid om 
moeder te kunnen worden aangeboren was en zich slecht verdroeg met 
intellectuele arbeid. Daar voegde hij aan toe dat, intellectueele arbeid van 
eenige beteekenis gaat ten koste van het sexueele leven. 
Ook zou het voor de wetenschap op zich niet goed zijn als vrouwen zich 
hiermee bemoeiden, want: Geen waarneming of er wordt een gevoel, zij 
't dan van sympathie of van antipathie gewekt. Affectloos denken is voor 
de vrouw zeer moeilijk. Veel meer dan bij de mannen beheerschen ge
voelens ook haar handelingen. 
Later in zijn redevoering geeft Winkler schoorvoetend toe, waarbij hij 
Catherine van Tussenbroek als voorbeeld gebruikt, dat de vrouw een aca
demische studie zou kunnen doen en een beroep zou kunnen uitoefenen. 
Daarbij maakt hij de volgende kanttekeningen: 
Van de intellectueele ambten, die voor vervulling door vrouwen het meest 
in aanmerking komen, staat de beoefening der geneeskunst bovenaan, 
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omdat de geneeskunst bet minst van allen het bezit van intellectueele ei
genschappen voor hare beoefening eischt, terwijl zonder de affectieve 
geen geneesheer zijn taak kan verrichten. Geen vrouw kan dokter wezen 
in den vollen omvang van het woord. Haar physiek laat het niet toe. 
Evenmin kan zij zwaren chirurgischen arbeid verrichten <l3>. 
In zijn memoires schrijft Winkler later dat hij veel respect had voor 
Catherine van Tussenbroek en uit zijn geschriften blijkt ook, dat hem er 
veel aan gelegen was dat zijn eigen dochters een goede opleiding kre
gen | , 6 ) . 
Naar aanleiding van deze twee redevoeringen volgden er openbare de
batten. Hieraan nam ook Catherine van Tussenbroek deel. 
De privaatdocent in de Volkenkunde aan de Universiteit te Utrecht, Mr. 
Steinmetz, voerde ook het woord in deze discussie en waarschuwde voor 
een omgekeerde teeltkeuze. Hij voorzag dat intellectuele vrouwen weinig 
nageslacht zouden krijgen en dat juist veel kroost gevonden zou worden 
bij vrouwen die te dom waren voor hoger beroepswerk (13). 

Een psychiater, W.H. Cox, geneesheer-directeur van een psychiatrische 
inrichting, schreef hierop een antwoord in het medisch vakblad," 
Psychiatrische en Neurologische bladen", getiteld: "Over de aequivalen-
tie van man en vrouw". Cox wierp zich hierin op als een felle tegenstan
der van de vrouwenstudie ....dat ik geneigd ben een vrouw, die geschikt 
is voor de studie, te beschouwen als een abnormale vrouw, als een mon
struositeit <5'9). 
Als weerlegging van deze beschouwing kwam Catherine van Tussenbroek 
met een artikel met dezelfde titel dat zij publiceerde in het feministische 
blad 'Belang en Recht' '17>. 

Het begin van de 20e eeuw 
In 1900 waren er dertien vrouwelijke artsen (1%), waarvan negen in 
Amsterdam. Rond de eeuwwisseling werd een vrouwelijke arts geweerd 
uit het Wilhelmina Gasthuis. Men was van mening dat zij geen eerste 
hulp dienst kon verrichten, omdat zij dan in aanraking zou komen met 
beschonken vechtersbazen en voor vrouwen ongepaste werkzaamheden 
zou moeten uitvoeren. Na enige tijd ging men overstag. Men breidde de 
staf wat uit om eventuele niet voor vrouwen gepast geachte handelingen 
door mannelijke collega's te laten overnemen. Ina Hoekstra was de eer
ste vrouwelijke arts voor de gasthuisdienst in het W C In het 
Binnengasthuis was P.P. Slaterus de eerste vrouw. In 1902 ging zij wer
ken op de kinderafdeling (10). 
Pas na 1904 begon de stijging van het aantal vrouwelijke artsen in 
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Nederland door te zetten tot 73 in 1910 (zie grafiekl) <3'18). 
Bedroeg het percentage vrouwelijke studenten en academici rond 1870 
nog nul, in 1950 was dit tot ongeveer 2 0 % gestegen ( l9). 

Aantal vrouwelijke artsen in 
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In 1913 werd door Catherine van Tussenbroek een artikel geschreven 
over de eerste vrouwelijke artsen in Nederland in het maandblad voor 
vrouwenstudie (18). Zij wijst dan al op het feit dat er relatief weinig vrou
welijke specialisten zijn en met name valt haar op dat zij slecht vertegen
woordigd zijn in de verloskunde en gynaecologie, terwijl het in die tijd zo 
voor de hand zou liggen dat vrouwelijke patiënten door vrouwelijke art
sen behandeld zouden worden. Als verklaring voor deze discrepantie 
voerde zij aan, dat de gynaecologie zich ontwikkelde in een overwegend 
chirurgische richting. De opleiding tot chirurg was namelijk tot die tijd 
vrijwel voor vrouwen gesloten. 
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Ook in de algemene medische opleiding werden vrouwen nog altijd niet 
met open armen ontvangen. Het beeld van vrouwonvriendelijke bejege
ning door hoogleraren kan voor een deel ook bepaald worden door de 
persoonlijke beleving van diegene die dit beeld schetst. 
Charlotte Ruys (1898-1977), later een bekende bacteriologe, schrijft in 
haar Autobiografie : 
Als vrouw heb ik gedurende mijn studietijd geen discriminatie ervaren, 
behalve dat de hoogleraren Kouwer en Laméris uiterst grof tegen vrou
welijke studenten waren <3). 
Dit was voor haar en vijf anderen zelfs de reden om Utrecht te verlaten 
en naar Groningen of Amsterdam te vertrekken ( l l ) . 
In contrast hiermee staat het beeld dat Jeanne Knoop (1890-1975) in 
1919 schetst in de inleiding van haar proefschrift: 
Ook U Hooggeleerde Laméris betuig ik mijn oprechten dank voor het
geen ik van U heb mogen leeren in den tijd welke ik aan Uwe kliniek was 
verbonden (20). 

In 1924 werd onder druk van de crisisjaren een wettelijk besluit aange
nomen, dat vrouwelijke rijksambtenaren ontslagen zouden worden zodra 
zij t rouwden. Dit artikel uit het Rijksambtenarenreglement zou pas in 
1957 komen te vervallen (2I). Sinds 1925 konden gemeenten ook huwen
de onderwijzeressen ontslaan en later werd dit zelfs een verplichting 
(12,22)_ Hierna kon, zonder dat hiervoor een wettelijke grondslag bestond, 
deze opvatting ook willekeurig toegepast worden in andere functies. In 
1937 diende minister Romme een wetsvoorstel in, dat een verbod beoog
de op alle betaalde arbeid door gehuwde vrouwen, omdat volgens hem de 
man kostwinner diende te zijn en de vrouw de verzorging van het gezin 
als taak had ( l2). Deze maatregelen hadden een direct gevolg voor de 
vrouwelijke artsen in overheidsdienst en een indirect gevolg voor de 
vrouwelijke artsen die vrij gevestigd waren. 

Cornelia de Lange 
In 1927 werd aan de Universiteit van Amsterdam de eerste vrouwelijke 
hoogleraar geneeskunde in Nederland benoemd. Cornelia de Lange 
(1871-1950) werd te Alkmaar geboren. In 1 897 studeerde zij af en werd 
daarmee de vijfde vrouwelijke arts in Nederland. Zij promoveerde bij 
Treub in Amsterdam op het proefschrift: Vergelijkende Aschanalyses. Zij 
werd kinderarts in Amsterdam en was sinds 1907 hoofd van de zuigelin
genafdeling van het Emma Kinderziekenhuis. Vanaf 1913 was zij als re
dacteur verbonden aan het NTvG en zij verrichtte veel wetenschappelij
ke arbeid. Tijdens haar studententijd was zij één van de oprichters ge-
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weest van de eerste vrouwelijke studentenvereniging in Nederland, 
Dicendo Discentes Docemus, al orerend leren wij doceren (3>12>. 

De oprichting van de VNVA 
Naar aanleiding van de benoeming van Cornelia de Lange tot hoogleraar 
kindergeneeskunde werd in Amsterdam een diner georganiseerd door een 
aantal vrouwelijke artsen. Deze avond was een zo groot succes, dat men 
besloot het onderlinge contact te behouden en uit te breiden naar andere 
vrouwelijke collegae. In 1928 werd de Vrouwelijke Artsen Reünie In 
Amsterdam (VARIA) opgericht. Het ging hier nadrukkelijk meer om een 
gezelligheidsvereniging dan het nastreven van een wetenschappelijk of 
maatschappelijk doel. In 1933 vond men het tijd om de vereniging uit te 
breiden naar vrouwelijke artsen buiten Amsterdam en werd VARIA, vrij
wel gelijktijdig met het eerste lustrumfeest, opgeheven en ontstond hier
uit de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen, de VNVA. Het 
doel van de vereniging was het behartigen van de zedelijke en stoffelijke 
belangen van de vrouwelijke artsen in Nederland (12). 

In 1930 waren 250 vrouwelijke artsen (5%) in Nederland, waarvan 63 in 
Amsterdam gevestigd waren. Hiervan waren er 125 huisarts. Inmiddels 
was ook het aantal vrouwelijke studenten langzaam gaan stijgen. In 1880 
studeerden er aan de medische faculteit 312 studenten, allen mannelijk. 
In 1900 telde men onder de 553 medische studenten 15 vrouwen (3%). 
In 1920 waren dit 61 vrouwen (10%) op een totaal van 597 studenten, 
in 1938 was dit aantal gestegen tot 191 (19%) op een populatie van 
1015 <10>. 

De VNVA bestaat nog immer en heeft inmiddels haar 65-jarige jubileum 
gevierd. 

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
Na de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 
Gynaecologie in 1887 werd in 1902 de Nederlandse Vereniging voor 
Heelkunde opgericht. Op zondag 2 maart 1902 werd de eerste vergade
ring gehouden in de operatiekamer en collegezaal van de heelkundige kli
niek in het Binnengasthuis te Amsterdam. Er waren 36 chirurgen aanwe
zig en zij worden gezamenlijk als de oprichters beschouwd. De vereniging 
stelde zich ten doel regelmatig te vergaderen en tijdens deze bijeenkom
sten voordrachten en demonstraties te houden. Voor toelating tot deze 
vereniging gold een ballotage. Dat de Vereniging voor Heelkunde lang
durig heeft getobd over de toelating van nieuwe leden, blijkt uit de notu
len van het huishoudelijk gedeelte van de vergaderingen. In 1908 werd 
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een nieuw voorstel gedaan omtrent de toelating van nieuwe leden. Tot 
dat moment meldde men zichzelf aan als kandidaat-lid en was de goed
keuring van twee-derde meerderheid van de aanwezige leden vereist. De 
verandering hield in dat men door drie leden moest worden voorgedra
gen (23>. 
In 1909 gaan er in de vergadering stemmen op om een gesloten vereni
ging van chirurgen te maken "die een eigen taal spreken en elkaar daar
door beter vers taan/ (24). In oktober van hetzelfde jaar komt men hier 
weer op terug en beperkt men zich tot de "in Nederland woonachtige art
sen, die zich in hun praktijk beperken tot de uitoefening der heelkunde in 
haar geheel of in één harer onderdelen/ 

De toetreding van vrouwen tot de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
In mei 1913 werd Mej. Robert als eerste vrouw aangenomen als lid van 
de Vereniging voor Heelkunde (25). In december 1915 verscheen Mej. 
Knoop voor het eerst op de vergadering. In de notulen van deze vergade
ringen worden ze vermeld onder het hoofdstuk: "aanwezig de heeren." In 
oktober 1921 werd Mej. Van Hasselt als lid aangenomen. Het is opmer
kelijk dat, als in december 1923 Mej. Wijnberg als vierde vrouw als lid 
wordt voorgedragen, er een heftige discussie oplaait. Eén van de aanwe
zigen wees erop dat één van de kandidaat-leden een gynaecoloog is. De 
voorzitter wees toen op het tot dan toe gevoerde liberale beleid. Toen de 
vergadering de geopperde bezwaren niet duidelijk onderstreepte, maar 
ook niet afwees, ontstond een onzekerheid over het te voeren beleid. 
Genoemde spreker voerde toen aan, dat hij niet zijn persoonlijke mening 
verdedigt, maar wilde weergeven wat de mening van vroeger was: toen 
was men ervoor alleen rasechte chirurgen toe te laten." 
Bij de bestudering van de voorgaande notulen kon deze definitie door ons 
niet worden teruggevonden. 
Men besluit tot een stemming over te gaan "omdat uit die stemming wel 
zal blijken wat de leden wenschen." (26). Uit de stemming bleek toen dat 
Mej. Wijnberg werd aangenomen met 45 stemmen voor en drie stemmen 
tegen. De overige drie mannelijke kandidaten werden met algemene stem
men aanvaard. Het is zeer wel denkbaar dat niet het vakgebied, maar het 
geslacht van de kandidaat het obstakel vormde. Dat dit de ware aanlei
ding was tot de discussie wordt letterlijk zo gezegd door Professor I. 
Boerema in het gedenkboek van de Nederlandse Vereniging voor 
Heelkunde uit 1977: "Het verzoek om toelating als lid ingediend door 
een gynaecoloog, een vrouw nog wel, leidde tot heftige discussies." (27). 
Het is aannemelijk dat toetreding van de eerste vrouwen tot de vereniging 
werd beschouwd als een unicum. Met de komst van meerdere vrouwen 
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begon men zich af te vragen wat dit voor consequenties zou hebben voor 
de vereniging. 

Specialistenregistratie 
Op de algemene ledenvergadering van de Maatschappij tot Bevordering 
der Geneeskunst in juli 1930, werd er een voorstel ingediend om tot re
gistratie van specialisten over te gaan. In juli 1931 kwam een definitieve 
regeling tot stand en werd de SRC, de Specialisten Registratie Commissie, 
in het leven geroepen. Daarmee was ook de algemene heelkunde een dui
delijk omschreven vakgebied geworden met hieraan gekoppeld een ge
structureerde opleiding. De omschrijving hiervan in het huishoudelijk re
glement van de Maatschappij was als volgt: "Recht op inschrijving heb
ben zij, die drie jaar assistent zijn geweest aan een universiteitskliniek of 
aan een speciale afdeling van een openbaar of bijzonder ziekenhuis waar 
behoorlijk gelegenheid bestaat tot opleiding". Vanaf 1932 werden de eer
ste chirurgen ingeschreven. 

De eerste vrouwelijke chirurgen 
In 1950 werd onder auspiciën van de W A O , de Vereniging van Vrouwen 
met Academische Opleiding, het boek 'Zeventig jaar vrouwenstudie' uit
gegeven (19). De auteur, Dr. Marie C van der Kolf, had in 1947 het ver
zoek gekregen van het bestuur van de W A O om de gegevens van de 
Nederlandse vrouwen met een academische opleiding te verzamelen. In 
1948 werden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd op de ten
toonstelling T)e Nederlandse vrouw 1898-1948, ' in de afdeling 'De 
vrouw met academische opleiding.' 
De uiteindelijk gepubliceerde gegevens waren bijgewerkt tot en met de 
eerste maanden van 1950 en zijn gebaseerd op gegevens 'van de zijde van 
particulieren, van verenigingen, van officiële instanties en door middel 
van een enquête onder ruim 5500 Nederlandse afgestudeerde vrouwen'. 
In hoofdstuk twee 'Statistische gegevens' wordt onder het subhoofd 
'Faculteit der Geneeskunde' melding gemaakt van vier vrouwelijke chi
rurgen, geen van allen op dat moment gepromoveerd. Dr. MC van der 
Kolf maakt tevens in de tabellen onderscheid tussen ongehuwd, gehuwd 
en gehuwd geweest. Van de door haar beschreven vier chirurgen waren 
er twee ongehuwd, één gehuwd en één was gehuwd geweest. Volgens de 
lijst van de SRC die ons nu ter beschikking staat waren in 1950 Dr. DAE 
Norel (ongehuwd en gepromoveerd in 1956), Dr. AG Wiersum-de 
Kwaadsteniet (gehuwd in 1945), en Dr. J Leeksma-Lievense (gehuwd in 
'49/ '50 ) officieel als chirurg geregistreerd. Voor deze discrepantie in de 
gegevens tussen Van der Kolf en de SRC hebben wij geen sluitende ver-
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Dr. Douwine A. E. Norel (1909-2000), de eerste geregistreerde vrouwelijke algemeen 
chirurg in Nederland 
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klaring. In de huidige computerregistratie van de SRC worden tot 1960 
vier vrouwen aangetroffen. 

Mw. Dr. DAE Norel 
Mw, Norel is de eerste vrouw die door de SRC als chirurg geregistreerd 
is. Zij werd in 1909 in Zutphen geboren als oudste dochter in een gezin 
met vier kinderen. Zij studeerde geneeskunde te Leiden en heeft haar op
leiding chirurgie gedaan in Groningen en werd geregistreerd in 1941. 
Hierna volgde zij tevens een opleiding gynaecologie/verloskunde in het 
Westeinde ziekenhuis te Den Haag. Daardoor werd zij dubbelspecialist 
chirurg/gynaecoloog zoals tot kort tevoren de gewoonte was. "Net als 
Frieda van Hasselt," zoals zij zelf zei. 
Tijdens de tweede wereldoorlog trad zij in, in de orde van de Witte 
Zusters voor Afrika. Als religieuze behandelde zij oorlogsslachtoffers uit 
de omgeving van Boxtel. Na een aanvullende opleiding tropengenees-
kunde, de cursus Médecine Coloniale aan de universiteit van Parijs, on
der leiding van Professor Brumpt, vertrok zij naar Afrika waar zij uitein
delijk 25 jaar gewerkt heeft als chirurg en gynaecoloog. Toen zij tussen
tijds naar Nederland terugkeerde, probeerde zij hier als chirurg een vas
te aanstelling te krijgen, waarin zij niet slaagde. Dat dit zeer 
waarschijnlijk geen verband hield met haar chirurgische vaardigheden 
moge blijken uit haar proefschrift: "Anatomy of the trigonum vesicae 
and the aetiology and treatment of spontaneous and traumatic obstetri
cal urogenital fistulae". Hierin beschrijft zij vele casus die zij in Opper 
Volta, West-Afrika, heeft geopereerd. De gedetailleerde beschrijvingen 
van de technisch lastige operaties doen vermoeden dat zij een bekwaam 
operateur was. In 1956 promoveerde zij bij Dr. LAM Stolte, hoogleraar 
gynaecologie en verloskunde te Nijmegen ,28). In dat jaar trad zij ook uit 
het klooster, maar zij heeft wel haar proefschrift aan de Witte Zusters op
gedragen. Hoe onduidelijk de scheidslijn tussen de chirurgie en gynaeco
logie in die tijd was, blijkt ook uit het feit dat haar proefschrift vermeld 
wordt in het gedenkboek ter ere van het honderdjarig bestaan van de 
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (29). 
In 1956 en 1957 liet zij zich bijscholen in de moderne chirurgie in de kli
niek van Professor Boerema te Amsterdam. Daarna werd zij chef de cli-
nique in het gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal te Den Haag. Na haar 
periode in Nederland heeft ze nog jaren in Tanzania en Oeganda ge
werkt. Van 1970 tot en met 1975 was zij controlerend geneesheer bij de 
GMD in Leiden en Den Haag. 
Zij overleed op 1 oktober 2000 l30'3l>. 
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30-10-1954: assistentendag in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam. 
V.l.n.r.: van Enst, Mauve, Boerema, Vermeulen, Schmidt. Op de 2e rij: Kuijjer, Eggink, 
Walter? anaesthesist? Op de 3e rij: anaesthesist? Havinga, Laterveer, Wildschut, 
Lentscher, Otto Verbeek, Vink, Kuiper. Op de 4e rij: Koek, Geuns ten Gate? ? 'i 
Meyne. Schuin links achter boven Meyne: Fierstra 

Grote visite in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, 1956 
V.l.n.r.: Dr. D. A. E/ Norel (met bril in de hand), co-assistent Terschuyl, 
Dr. P. ]. Kuijjer (chef de clinique), Dr. P. Klopper, Dr. F. Eggink 
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Dr. D. A. E. norel assisteert Dr. P. J. Kuijjer bij een hemicolectomie. Zomer 1957. 

Mw. D. D A l NOREL 
OmemUwtf 50 
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Brief van Dr. Norel aan de auteurs, gedateerd 1997 
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Mw. Drs. AG Wiersum-de Kwaadsteniet 
Mw. Wiersum-de Kwaadsteniet werd geregistreerd in 1946. Tijdens het 
co-assistentschap chirurgie werd zij enthousiast voor dit specialisme. Na 
haar artsexamen solliciteerde zij in het Coolsingelziekenhuis te 
Rotterdam. Zij werd aangesteld als eerste hulp arts in 1939. 

"Als er nou bijvoorbeeld een ongeluk binnenkwam en dat moest naar 
de OK en ik had even tijd, dan ging ik kijken boven. Dan was ik heel 
nieuwsgierig hoe ze een pols zetten; of het wel waar was wat ik als diag
nose had gesteld. Dus ze kenden mij op de OK wel goed. In september 
was mobilisatie en toen moesten twee van de chirurgische assistenten on
der dienst. Nou, zeiden ze, nou moet jij maar boven komen. Toen was ik 
chirurgisch assistent ineens." 

Jeanne de Kwaadsteniet op het dak van het noodhospitaalschip, tijdens de 
lunchpauze in 1941 

Zij begon haar opleiding in de chirurgie bij Dr. C. van Staveren. Een op
leiding die volledig zou plaatsvinden tijdens de oorlogsjaren. Nadat op 
14 mei 1940 het ziekenhuis aan de Coolsingel gebombardeerd was, werd 
de heelkundige zorg voortgezet op zes volledig ingerichte hospitaalsche-
pen, die afgemeerd lagen in de haven van Rotterdam, totdat op de 
Coolsingel barakken gebouwd waren en weer ingericht als ziekenhuis. 
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Tijdens een operatie uitgevoerd door Dr. C. van Staveren (links) geeft dr. De 
Kwaadsteniet narcose. Noodhospitaal te Rotterdam, 1941 
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Jeanne de Kwaadsteniet en Dr. C. van Staveren naast het kacheltje aan boord van één van 
de noodhospitaalschepen. Op dit kacheltje werd eten klaargemaakt en de instrumenten 
iverden erop gesteriliseerd. 1944-1945 



VROUWEN IN DE HEELKUNDE 1 3 1 

Assistentenfeest Coolsingel Ziekenhuis te Rotterdam. Geheel links mw. J. 
Lievense, geheel rechts mw. J. de Kwaadsteniet 

Assistentenfeest Coolsingel Ziekenhuis te Rotterdam. Zittend in het mid
den: mw. ]. de Kwaadsteniet, staande achteraan rechts van het midden: mw. 
J. Lievense 
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Na de bevrijding trad zij in het huwelijk met een gynaecoloog en dit hield 
automatisch haar vertrek uit het ziekenhuis in. Het was in die tijd niet 
toegestaan om als gehuwde vrouw in dienst te blijven. 

"..in s45, eindelijk., toen zijn we getrouwd. Toen moest ik dus weg. Ik 
ben nog terug geweest, want diegene die mij opvolgde kreeg tyfus. Toen 
zat Van Staveren een beetje in nood. Dus die vroeg of ik terug kwam na
dat ik getrouwd was." 
Het is zeer opmerkelijk, dat het haar na haar huwelijk vrijwel onmoge
lijk werd gemaakt om het vak uit te oefenen waarvoor ze een zes jaar du
rende, gedegen, erkende opleiding had genoten, terwijl zij zonder enig be
zwaar werd geaccepteerd in een vakgebied waar zij eigenlijk geen enke
le affectie mee had: 

"Ik gaf ook les aan een toen bestaande opleiding, boe heet bet ook al 
weer, kinderverzorging en opvoedkunde. Het had niks met mijn vak, de 
chirurgie, te maken, maar ja, het vak 'hygiëne* moest door een arts wor
den gedoceerd." 

Mw. J. Lievense tijdens haar opleiding. Zij zit vooraan als 2e van rechts. In het midden 
Prof. Dr. P. R. Michael. 'Gravenhage 
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Mw. Lievense tijdens een operatie met N. G. Geelkerken, later chirurg te Gouda 

"Na de oorlog bij de repatriëring vanuit het toenmalige Indïé was op 
één van de schepen een mazelenepidemie uitgebroken. Bij het volgende 
transport wilden ze een extra scheepsarts mee. Een man, uiteraard, voor 
de bemanning, en een arts, eventueel een vrouw, voor de passagiers, alle
maal vrouwen en kinderen. Ik kreeg deze baan en werd zodoende ook 
een van de eerste vrouwelijke scheepsartsen." 

"Later ben ik door een kinderarts gevraagd of ik consultatiebureaus wil
de doen. Dat heb ik toen ook maar gedaan. Zeven jaar lang heb ik kleu
ter consultatiebureau gedaan." 
Mw. Wiersum-de Kwaadsteniet is in 1999 overleden. 

Mw Drs. J Leeksma-Lievense 
Mw. Leeksma-Lievense behaalde haar artsexamen tijdens de tweede we
reldoorlog. In deze tijd nam zij op verschillende plaatsen waar als huis
arts, maar had eigenlijk de intentie om gynaecoloog te worden. 
Eerst werd zij vakantieassistent chirurgie in het Coolsingelziekenhuis te 
Rotterdam bij Dr. Van Staveren. Jeanne de Kwaadsteniet was daar toen 
oudste assistent. Daarna kreeg ze een opleidingsplaats heelkunde bij 
Professor Dr. PR Michaël te 's Gravenhage en liet na enkele jaren het 
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plan om gynaecoloog te worden, varen. In 1949 werd ze geregistreerd als 
chirurg. Ook bij haar eindigde hiermee het belangrijkste deel van haar 
chirurgische carrière. 

"Ik heb nog even gewerkt nadat ik getrouwd ben, maar al heel gauw.... 
ze willen je niet hebben, hè, als je getrouwd bent. Je mocht niet meer blij
ven als je getrouwd was, want daar hadden ze geen zin in. Dan ver
zuimde je te veel, en als je dan kinderen ging krijgen dan werd het alle
maal rommel en narigheid. Maar dat was in mijn tijd overal zo, die dis
criminatie van vrouwen." 

Miv. J. Leeksma-Lievense, ten tijde van het interview in 1996 
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NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST AMSTERDAM 
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Registratie tot chirurg van den heer A. G. Wiersma-de Kwaadsteniet, 1946 

Mw. Drs. AA Fierstra 
Mw. Fierstra werd geregistreerd in 1958. Zij kwam uit een gezin met een 
medische achtergrond. Haar vader was huisarts, haar grootmoeder 
vroedvrouw. Het kwam niet als een verrassing dat ze medicijnen wilde 
studeren. Haar liefde voor de chirurgie begon tijdens haar co-assistent-
schap in de kliniek bij Professor I. Boerema, waar ze niet onopgemerkt 
bleef. De chef-de-clinique schreeuwde in een volle zaal tot haar: 

"dat je nou een meisje bent is tot daar aan toe, maar doe dan tenminste 
of het je interesseert!" 
Dit weerhield haar er niet van haar wens, om chirurg te worden, kenbaar 
te maken bij professor Boerema. Hij kende Dr. Norel wel die een poosje 
bij hem gewerkt had, maar wilde graag zelf eens een vrouw opleiden. 

"Boerema, die was zo: die wou altijd iets bijzonders in zijn kliniek. Die 
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had iemand uit Zuidafrika en die had iemand uit Suriname. Hij had nog 
nooit een vrouw in opleiding gehad." 
Het experiment slaagde: 

"Toen ik weg ging, mocht Tineke Holscher komen. Hij wilde maar één 
vrouw tegelijk. Het was vooral het idee: raak ik haar wel kwijt? Waar 
raak ik nou een vrouwelijk chirurg kwijt?" Ook voor haar was het pro
blematisch om zich na haar opleiding een vaste positie te verwerven. Op 
haar advertentie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in de 
trant van: Vrouwelijk chirurg zoekt baan* kwam geen respons. 
Uiteindelijk associeerde zij zich met Dr. R Brummelkamp, de vader van 
één van haar mede-assistenten, de latere Prof. Dr. W H Brummelkamp. 

Heelkunde afdeling Wilhelmina gasthuis, omstreeks 1956. 
Op de hoek Ie rij vooraan (links van de trap) Dr. P. J. Kuijjer, die de revue leidt. Achter 
hem v.l.n.r.: Dr. D. Norel, Drs. A. Fierstra, Drs. Eggink, Drs. Ritfeld (uit Suriname). 

Samenvatting en discussie 
In de 19e eeuw werd de weg naar de studie geneeskunde voor de vrouw 
geopend door de aanname van de wet op het middelbaar onderwijs in 
1863, gevolgd door de wet van Thorbecke in 1865. 
Aletta Jacobs was de eerste vrouw die de mogelijkheden van deze wet ex
ploreerde en er vervolgens gebruik van maakte. Schoorvoetend volgden 
enkele anderen haar voorbeeld, slechts weinig in getal, in 1900 waren er 
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dertien vrouwelijke artsen in Nederland. Hun komst ging gepaard met 
een openbare discussie. De argumenten van de tegenstanders van de stu
die van de vrouw in het algemeen, waren zeer divers. Zo zou geestelijke 
arbeid nadelig zijn voor haar gezondheid en seksueel functioneren, ook 
zou haar constitutie haar niet in staat stellen een studie en een eventueel 
daaruit voortvloeiend beroep, naar behoren uit te voeren. Ook verwaar
lozing van haar sociale zorgtaken zou een nadelig gevolg zijn. Daarbij 
speelde ook economische motieven een rol; een vrouw die betaalde arbeid 
verrichtte, ontnam hiermee een man en dus kostwinner, zijn plaats. 
Toen ook wettelijk bepaald werd dat gehuwde vrouwen geen betaalde ar
beid mochten verrichten, konden vrouwen die gestudeerd hadden, niet 
meer aan de bevestiging van een vooroordeel ontkomen. Ofwel huwden 
zij en daarmee werd hun carrière beëindigd: de investering van de maat
schappij in hun opleiding was voor niets geweest, ofwel zij verkozen om 
ongehuwd te blijven en zo een spreekwoordelijke blauwkous te worden. 
Mede door de invloed van enkele vooruitstrevende figuren zoals Hector 
Treub, lukte het een aantal vrouwen toch om een medische carrière op te 
bouwen. Ook binnen de Vereniging voor Heelkunde deden vrouwen in 
het begin van de 20e eeuw hun intrede. Na de duidelijke afsplitsing van 
de algemene heelkunde van de andere snijdende specialismen, traden 
slechts vier vrouwen vóór 1960 toe tot dit specialisme. 
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IX Hector Treub, zijn vrouwelijke 
leerlingen, de eerste vrouwelijke 

operateurs in Nederland 

Hector Treub (1856-1920) 
In de geschiedenis van de vrouw binnen het snijdend specialisme in 
Nederland neemt de persoon van Hector Treub een cruciale positie in. 
Na zijn artsexamen in 1878 werd Hector Treub assistent bij Van Iterson, 
de Leidse hoogleraar heelkunde. Tijdens dit assistentschap werden hem 
zowel een professoraat in de oogheelkunde als in de dermatologie aange
boden. Hij bedankte voor beide. In 1878 promoveerde hij op 22jarige 
leeftijd op een proefschrift Over reflexparalysen en neuritis migrans. Eén 
van de stellingen bij dit proefschrift luidde: De spreuk: propter solum 
ovarium muiier est quod est, (de vrouw is hetgeen zij is alleen door het 
ovarium) is onjuist (". Daarna publiceerde hij regelmatig over chirurgi
sche onderwerpen. In januari 1887, op 30jarige leeftijd, aanvaardde hij 
het hoogleraarschap in de gynaecologie en verloskunde te Leiden. 
Opgeleid als chirurg op een vrouwenzaal was hij uitermate geschikt voor 
de gynaecologie. Om in korte tijd zijn kennis van de verloskunde op te 
frissen en uit te breiden, keerde hij voor een periode van zes weken terug 
naar dr. WEH van den Horn van de Bos, de geneesheer uit Voorschoten, 
zijn voormalige woonplaats. Deze arts had hem indertijd lessen in Latijn 
en Grieks gegeven. Volgens Kloosterman zal het contact met deze eru
diete geneesheer van de oude stempel de jonge Hector ongetwijfeld beïn
vloed hebben, mogelijk zelfs in zijn beroepskeuze (1). Het was in die tijd 
gebruikelijk dat chirurgen ook de operaties aan de vrouwelijke genitalia 
interna verrichtten. Reeds in deze periode kwam een ontwikkeling op 
gang waarbij de gynaecologie en verloskunde ook de operatieve kanten 
van het vak naar zich toe gingen trekken. Gedurende lange tijd was er een 
vage scheidslijn tussen het specialisme Algemene Heelkunde en 
Vrouwenziekten. Langzamerhand ontstond de opvatting dat diegene die 
zich het meest bezighield met het onderzoek van de fysiologie van de 
vrouwelijke voortplantingsorganen ook de aangewezen persoon was om 
de pathologie ervan te behandelen (2>. Niettemin werden gynaecologische 
operaties nog lange tijd door chirurgen verricht. Zo kon het gebeuren dat 
na de benoeming van Halbertsma tot hoogleraar gynaecologie en ver-
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loskunde in Utrecht in 1867, toch nog tot 1881 de patiënten voor opera
tie werden doorverwezen naar zijn chirurgische collega. De medische fa
culteit van de Utrechtse universiteit bood Treub in 1890 officieel het pro
fessoraat in de chirurgie aan. Hij sloeg dit aanbod af omdat hij vond dat 
hij nog te kort bij de verloskunde en gynaecologie betrokken was om die 
nu al weer in de steek te kunnen laten. 
In datzelfde jaar, 1890, werd door het Genootschap ter Bevordering van 
Natuur- Genees- en Heelkunde te Amsterdam, overwogen de Tilanus-ge-
denkpenning uit te reiken aan Treub. Deze penning zou bij de herdenking 
van het 100-jarig bestaan van het Genootschap in 1890, voor de eerste 
maal worden uitgereikt. De prijs was vijf jaar eerder door het bestuur van 
het Genootschap ingesteld ter nagedachtenis aan prof.C.B.Tilanus, hoog
leraar Heelkunde in het Binnengasthuis in Amsterdam, en was bestemd 
voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt door pu
blicaties op het gebied van de heelkunde in haar meest uitgebreide om
vang. Bij deze eerste keer werd ook prof. Treub, hoogleraar gynaecolo
gie en verloskunde in Leiden voor deze prijs voorgedragen. Er was echter 
nog een tweede kandidaat, prof.Korteweg, hoogleraar chirurgie in Am
sterdam. Omdat het uitreiken van twee penningen door de algemene ver
gadering van het Genootschap werd afgewezen, besloot het bestuur 1890 
over te slaan en werd de penning vijf jaar later, in 1895 voor het eerst uit
gereikt maar niet aan Treub. De selectie van Treub bevestigde de vage 
grenzen die toen bestonden tussen de gynaecologie en de heelkunde (3). 
In 1896 vertrok Treub uit Leiden en werd hoogleraar gynaecologie en 
verloskunde te Amsterdam. Op 11 mei sprak hij zijn inaugurele rede uit: 
Over de gevaren der hedendaagscbe gynaekologie. Hierin wees hij op het 
gevaar van de antisepsis omdat invoering hiervan opereren op slechte in
dicatie volgens hem had vergemakkelijkt. Hij sprak ook over een furor 
operari d.w.z. de neiging van de patiënten om geopereerd te willen wor
den <4>. 
Treub was een markante persoonlijkheid, zeer geliefd in zijn kliniek en 
bij zijn assistenten. 
Hij stimuleerde in zijn colleges zijn studenten tot onafhankelijkheid: 
"Laat u niet verlokken door bet zoet gefluit van den fondsvogelaar om 
niet tot horige gedegradeerd te worden" ,5). 
Zijn moeder was een Frans-Zwitserse, mede door haar sprak hij vloeiend 
de Franse taal. Hector 's bewondering voor zijn moeder uitte hij later in 
een debat met Winkler waarin hij ook haar helder vrouwenverstand 
prees: 
"Neen, affectie en wetenschap staan niet als water en vuur tegenover el
kaar. Dat heb ik in bet ouderlijk huis kunnen ondervinden, van het 
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oogenblik af dat ik enig waarnemingsvermogen had. En ongevraagd heb 
ik het zoo dikwijls gehoord van mijne vrienden en van die mijner broe
ders waarom zij zoo gaarne in onze woning kwamen. Dat was, omdat zij 
daar in het huisgezin, dat onbetwiste rijk der huisvrouw, vonden niet al
leen een vrouwengemoed met de affectie die den huiselijke haard aan
trekkelijk maakt, maar ook een buitengemeen ontwikkeld, helder vrou
wenverstand" ,6). 
Zijn vader was een voorstander van een gedisciplineerde opvoeding, als 
reactie op zijn eigen educatie die was gebaseerd op de ideeën van 
Rousseau, waarbij de vrijheid van het kind voorop stond. Onder deze 
discipline werden de drie jongens Treub geen brave Hendrikjes. Van tijd 
tot tijd gingen ze flink tegen het gezag van hun vader in |7). 
Hector had een flamboyante levens- en kledingstijl, de lavallière die hij 
altijd droeg, werd in de volksmond de Treub-das genoemd naar hem en 
zijn twee broers, Melchior en Willem. De eerste maakte carrière als bo
tanicus, Willem werd een bekend politicus. Hij was minister tijdens de 
eerste wereldoorlog. Hector was altijd gehuld in een geur van viooltjes 
afkomstig van een Russisch parfum, die zijn komst aankondigde of zijn 
recente aanwezigheid verraadde. Hij trouwde in 1880 en kreeg twee 
dochters, waarvan er één op jonge leeftijd overleed; met de andere heeft 
hij altijd een zeer hechte band gehad. Hij scheidde in 1906 om in 1907 te 
hertrouwen. 
Wars van conventie in omgangsvormen stond hij bekend om zijn onaf
hankelijke geest (8 ) . Treub verkondigde revolutionaire ideeën. Op 3 maart 
1898 hield hij voor de Vereeniging ter behartiging van de belangen der 
vrouw een redevoering over de vrouw en de studie. De twee vragen: l e 

is de vrouw geschikt voor de studie, 2e is de studie geschikt voor de 
vrouw, beantwoordde hij in deze rede met " ja" . In een zeer bloemrijke 
lezing, waarin hij vele citaten van bekende tegenstanders van vrouwen
studie aanhaalde, ontzenuwde hij alle argumenten betreffende de minder 
intellectuele funkties van de vrouw. Terwijl in zijn ervaring als opleider 
vrouwelijke studenten goede resultaten boekten, maakte hij de opmer
king dat bij gelijke opleiding er van de studerende vrouw iets goeds, zij 
het ook iets anders te wachten was dan van de studerende man. 
"Het definitieve antwoord op de vraag, wat er van de studeerende vrouw 
te wachten is, zal eerst gegeven kunnen worden na het voorbijgaan van 
eenige generaties van vrouwen die haar geest vrij hebben kunnen ont
wikkelen" (7). 
Hiermee stelde hij zich lijnrecht op tegenover de mening van zijn vriend 
Prof. Dr. C Winkler. 
Cornells Winkler (1855-1941) was de eerste hoogleraar in de psychiatrie 
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en neurologie in Nederland en was vanuit Utrecht naar de Universiteit 
van Amsterdam gekomen. Omdat beide hoogleraren, Treub en Winkler, 
in dezelfde periode door de Universiteit van Amsterdam werden aange
trokken vanuit andere universiteiten, verscheen er in de Groene 
Amsterdammer een spotprent waarop te zien was dat de Amsterdamse 
Stedenmaagd twee rozen, te weten Treub en Winkler, plukte uit de tui
nen van Leiden en Utrecht. Er onstond een hechte vriendschap tussen de 
twee professoren, waaraan Winkler regelmatig refereerde in zijn memoi
res. Omtrent de rol van de vrouw verschilden zij echter van mening en dit 
was aanleiding tot een reeks openbare debatten die veel stof deden op
waaien. 
Aan deze debatten werd niet alleen deelgenomen door Winkler en Treub, 
maar bijvoorbeeld ook door Catherine van Tussenbroek, die een sub
stantiële bijdrage leverde <6>9<10>. 

!)<• Amsterdamsche Universiteit en hare professoren 

Amsterdamsen* Stedemaagd: „Als ik EOO maar eens ren tijdje mochi doorplukken." 
UÜ: ••!>'• Amttttdammer" MM <i Sefitrmbrr ii(<i<> 

Spotprent naar aanleiding van de benoeming van Prof. Dr. H. Treub en van Prof. Dr. C. 
Winkler in Amsterdam 
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In zijn Herinneringen beschrijft Winkler de directe aanleiding tot deze 
openbare debatten: 
"Maar Amsterdam is niet de stad, waar men zich uitsluitend met weten
schappelijk werk kan bezighouden. Op een dinertje van professoren ten 
mijner huize kwam de Vrouwenbeweging ter sprake en Treub, die een 
voorstander was van het ultrafeminisme, deelde ons mede dat hij in een 
voordracht eens duidelijk zou maken, dat de vrouwen schandelijk wer
den achtergesteld bij de mannen, van wie zij toch stellig de gelijken wa
ren in intelligentie, in wilskracht en in originaliteit. Hij eischte voor hen 
een gelijk recht van studie op. Wij raakten over dit onderwerp heel ge-
noegelijk aan het kibbelen, met als gevolg dat Treub mij uitdaagde aan 
het slot van zijn voordracht te Rotterdam te vertellen dat Prof. Winkler 
zijn meeningen niet deelde en bereid was in de vereeniging tegen zijn mee
ning in oppositie te komen In mijn voordracht kwam ik op tegen 
de toen heersende meening dat de vrouw aan den man gelijk was en ik 
trachtte mijn hoorders te overtuigen, dat, op grond van haar sexualiteit, 
de vrouw psychologisch een geheel andere persoon is dan de man. Haar 
meerdere sensibiliteit en subjectiviteit zouden haar steeds bij intellectueel 
werk van hoogere orde in den weg staan, nog afgezien van het feit, dat 
het moederschap in den ruimste zin des woords haar niet alleen lichame
lijk, maar ook geestelijk dusdanig in beslag neemt, dat geregeld intellec
tueel werk moeilijk verricht kan worden. Ondanks het meeningsverschil 
dat er tussen Dr. v. Tussenbroek en mij over de vrouwenquestie bestond, 
ben ik toch met haar zeer bevriend geraakt en heb ik steeds voor haar een 
groote waardering gehad. Kort na dezen voordracht kreeg ik een schrij
ven van de feministe Martine Kramer, waarin zij de hoop uitsprak op 
meerdere bestrijdingen van de vrouwenbeweging te mogen rekenen, want 
dat de avond te Rotterdam financieel veel meer opgebracht had, dan men 
had durven verwachten. Onze anti-feministen-dag had echter geen ver
dere gevolgen" (111. 
In strijd met de mening die Winkler in het openbaar verkondigde, was 
zijn bemoeienis met de opleiding van zijn eigen dochters. Veel was hem 
eraan gelegen dat zij een goede HBS- of gymnasiumopleiding kregen. Hij 
vermeldde in zijn memoires trots dat zijn oudste dochter oude talen stu
deerde (11). 
Treub heeft zeer vele medische publicaties op zijn naam staan, maar ook 
op sociaal gebied publiceerde hij veel en verkondigde hij zijn vaak 
progressieve mening in redevoeringen en tijdens zijn colleges. Zoals hier
voor reeds genoemd, was hij een voorstander van coëducatie in het hoger 
onderwijs, maar ook verdedigde hij de facultatieve steriliteit, kwam hij 
op voor abortus provocatus op medische gronden en pleitte hij voor een 
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Prof. Dr. H. Treub en zijn vrouwelijke assistenten. V.I.n.r.: Jeanne Knoop, Heleen 
Robert, zuster v. d. Wal, Rosalie Wijnberg 

betaald zwangerschapsverlof voor werkende vrouwen. Ook gaf hij de 
aanzet tot de oprichting van de Vereeniging Voor Zuigelingenzorg (6). 
Opmerkelijk is, dat hij ondanks zijn belangstelling en steun voor het 
vrouwenvraagstuk, hevig fulmineerde toen de Vereeniging Tot verbete
ring Van Vrouwenkleeding een vormeloos kledingstuk als ideale vrou
wenkleding wilde lanceren. Hij vond het lelijk en onvrouwelijk en vond 
toen de term Hobbezak uit. 
Treub nam in deze tijd niet alleen publiekelijk een standpunt in vóór de 
opleiding van vrouwen, maar ondersteunde deze mening ook in daden 
door als eerste hoogleraar vrouwen op te leiden in een snijdend specia
lisme <2-12'. Dat hij in de jaren 1914-1918 zoveel vrouwelijke assistenten 
aannam had niet alleen een ideologische maar ook een practische achter
grond. In de eerste wereldoorlog moesten vele jonge mannen in het leger 
dienen voor het geval Nederland in de oorlog tegen de Duitsers betrok
ken zou worden. 
Van de door Treub opgeleide vrouwen waren er drie die specifiek be
langstelling hadden voor de chirurgie. Deze drie vrouwen behoorden tot 
de eerste vier vrouwelijke leden van de Nederlandse Vereniging voor 
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Heelkunde. Het is dus begrijpelijk dat zij zich ook met name toelegden 
op gynaecologische ingrepen en zich profileerden als specialist in vrou
wenziekten. 
De traditie om vrouwelijke assistenten aan te nemen met een chirurgische 
vooropleiding werd voortgezet door de opvolger en oud-assistcnt van 
Treub, Professor van Rooy (1880-1937). In het navolgende worden vier 
vrouwelijke assistenten in opleiding tot vrouwenarts beschreven, allen uit 
de school van Treub en allen begonnen in de chirurgie. 

Heleen Brouwer-Robert 
Heleen Brouwer-Robert (1887-1979), kwam uit een zeer muzikaal gezin 
met vijf kinderen. Haar vader, Willem Robert, was violist, dirigent, com
ponist en musicoloog. Enkele van haar broers en zusters werden profes
sioneel musicus. Zelf was zij een begaafd pianiste (13). 
Zij heeft zich na haar studie geneeskunde gedurende vier jaar gespeciali
seerd in de chirurgie. Zij werd in 1913 als eerste vrouw aangenomen als 
lid van de Vereniging voor Heelkunde zonder dat hierover veel ophef 
werd gemaakt , l 4 ) . 

In 1916 startte zij haar opleiding in de gynaecologie bij Treub in 
Amsterdam. In het gedenknummer van het Nederlandsche Tijdschrift 
der Verloskunde en Gynaecologie, gewijd aan de 100e geboortedag van 
Hector Treub, schrijft zij over deze tijd het volgende: 
"In de jaren 1914-1918 waren in de Universiteits Vrouwenkliniek te 
Amsterdam de vrouwelijke doktoren verre in de meerderheid. Door al
lerlei toevallige omstandigheden kwamen enige assistenten-plaatsen open 
te vallen, en dien tengevolge deden drie vrouwelijke assistenten met tus
senruimte van een half jaar hun intrede in de kliniek. Prof. Treub, van 
wie bekend was dat hij de eerste hoogleraar was die vrouwelijke assis
tenten had, had thans ruimschoots de gelegenheid, om opnieuw te bewij
zen, dat hij tegen deze invasie van vrouwen niet het minste bezwaar had. 
De enige opmerking die hij eraan wijdde was: "als jullie ruzie wilt maken 
ga dan gerust je gang, maar ik bemoei me er niet mee". En zo gebeurde 
het dat prof. Treub op een gegeven moment in zee ging met een staf van 
drie vrouwelijke en één mannelijke dokter. Toen deze laatste wegens 
ziekte geruime tijd zijn werk niet kon doen, en de ons aangeboden hulp 
van een eventuele plaatsvervanger niet werd aanvaard, omdat wij meen
den dat wij het wel zonder zouden redden, reilde en zeilde al het werk dus 
onder uitsluitend vrouwelijke medische leiding. Op de vraag, aan prof. 
Treub gesteld, hoe het hem met al zijn vrouwen beviel, werd volmondig 
geantwoord: "Best, jullie meisjes zijn geen haar minder maar ook geen 
haar beter dan de jongens, allemaal één pot nat" ,15). 
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Heleen Brouwer-Robert (1887-1979) 

De toevallige omstandigheden" waar Heleen Brouwer-Robert over 
spreekt, zijn voor een deel toe te schrijven aan de al eerder genoemde ver
plichtingen van de jonge mannen aan het leger. Heleen noemt de verhou
ding van de Professor tot zijn drie vrouwelijke assistenten allerplezierigst: 
hij was hoffelijk. Ze noemt hem ook een vaderlijke vriend tot wie ze zich 
konden wenden voor raad en steun. Illustratief is het volgende gedichtje 
dat Treub zijn assistenten toezond als bedankje voor de bloemen, die ze 
hem ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag hadden toegezonden: 

Er waren vier assistenten 
Drie wijfjes - één mannetjesmens 
Die zonden samen den ouwe 
Met zijn verjaardag een vriendelijke wens. 

Z omkleedden dien wens met bloemen 
En zij wisten best, de vier 
Dat de ouwe erg gesteld is 
Op de riekende, rode anjelier. 

En de ouwe zei, glunderend lachend 
Heb je vrouwen als assistent 
Dan mag je er vast op rekenen, 
Ben je jarig, dan word je verwend. 
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Maar de ouwe is lui en hij schrijft dus 
Niet ieder afzonderlijk, neen 
Hij zegt collectief, hartelijk: Dank je 
Tot Rompu, Jeanne, Ro en Heleen. 

it 
• I 

X \ 
• 

Heleen Brouwer met haar hond in Zandvoort 
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Na haar opleiding startte Heleen Brouwer-Robert een succesvolle prak
tijk in Haarlem, waarin zij tot 1959 werkzaam bleef. Naast haar praktijk 
had zij een gezin met vier kinderen. Zij was begiftigd met een uitzonder
lijk goed geheugen en wist zich zelfs tientallen jaren later nog exact de 
naam en bevallingsdatum van haar patiënten te herinneren. Haar visites 
deed zij per fiets, behalve bij slecht weer. Dan huurde zij een taxi, tot 
vreugde van haar kinderen, die haar dan mochten vergezellen. Haar man 
steunde haar dermate in de uitoefening van haar beroep dat hij 's nachts 
opbleef als zij weggeroepen werd en haar met thee opwachtte ( l3). Haar 
man overleed in 1937 waarna zij de zorg voor haar vier kinderen moest 
dragen ,12). 

Rosalie Wijnberg 
Ook Rosalie Wijnberg (1887-1973) begon haar vervolgopleiding gynae
cologie in 1916 bij Treub. Haar vooropleiding chirurgie deed zij in het 
Bergweg ziekenhuis in Rotterdam, (zie ook hoofdstuk 7). 
Het was in 1923 naar aanleiding van haar verzoek om toelating als lid 
van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde dat er een discussie bin
nen de vereniging ontstond, aan welke voorwaarden men moest voldoen 
om toe te mogen treden als lid. Er volgde een stemming en met 45 stem
men vóór en drie tegen werd zij als lid aangenomen. 
Hoe flexibel in deze tijd de specialisatie nog was, blijkt uit het feit dat zij 
eind jaren twintig nog in het geneeskundig jaarboek stond als huisarts in 
de PC Hooftstraat te Amsterdam, met speciale spreekuren voor kinder-, 
spijsverterings- en stofwisselingsziekten. 
In 1928 leidde zij de vergadering waar de voorloper van de VNVA, de 
Vrouwelijke Artsen Reünie In Amsterdam (VARIA), opgericht werd. 
Nadat het aanvankelijk een vereniging voor vrouwelijke artsen in 
Amsterdam was, werd het in 1933 de nog altijd bestaande Vereniging 
van Nederlandse Vrouwelijk Artsen, de VNVA. In 1937 werd Ro 
Wijnberg voorzitster hiervan. In dat jaar bezocht ze een internationaal 
congres, georganiseerd door de MWIA, de Medical Womens 
International Association, te Edinburgh. Zij werkte toen mee aan een 
groot onderzoek over maternale sterfte en abortus dat werd gecoördi
neerd door de bekende Amerikaanse chirurg Bertha Van Hoosen. In 1953 
werd Rosalie ere-lid van de VNVA. 

Zij was een vrouw met een eigen gedachtengoed die ook haar weg vond 
om dit uit te dragen, bijvoorbeeld bij de Vereniging van Nederlandse 
Vrouwelijke Artsen. In 1935 uitte zij tijdens een vergadering van de 
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie haar bedenkin-
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gen omtrent de deelneming van Duitse specialisten aan het Internationale 
Congres ter ere van het 50-jarige bestaan van deze vereniging. In 1939 
werd zij tweede secretaris van de kring Amsterdam van de N M G , de 
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Omdat zij 
van joodse afkomst was, moest zij in 1941 bedanken voor het lidmaat
schap van de verenigingen en mocht zij geen niet-joodse patiënten meer 
behandelen. Hierdoor raakte ze een groot deel van haar inkomsten kwijt 
(16). Na een mislukt tentamen suïcide werd zij in 1942 naar kamp 
Barneveld en later naar Westerbork gedeporteerd. Hier werkte zij als arts 
in de ziekenboeg, die in vergelijking met andere kampen groot en goed 
georganiseerd was. In het ziekenhuis in Westerbork werkten 120 artsen 
en 100 man overig personeel, het ziekenhuis telde 1725 bedden. Ook hier 
bleek de kracht van haar karakter. Het hoofd van de Westerborkse ge
neeskundige dienst gaf vijf chirurgen of gynaecologen uit het kamp, 
Rosalie Wijnberg en vier mannen, het bevel gemengd gehuwde joodse 
vrouwen te steriliseren. Met gevaar voor eigen leven heeft Rosalie 
Wijnberg als enige arts geweigerd om hieraan mee te werken. Weigering 
was sabotage, sabotage betekende de doodstraf of deportatie met het ge
hele gezin. Ondanks de pressie van de kampcommandant en ondanks dat 

Tijdens een receptie eindjaren dertig: 2e van links Heleen Brouw er-Robert, 2e van rechts 
Rosalie Wijnberg, uiterst rechts Jeanne Knoop 
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vrienden van Rosalie trachtten haar te bewegen tot toegeven, bleef zij bij 
haar weigering. Mede door haar houding werd het bevel na enige dagen 
weer ingetrokken <12'17>. Later verklaarde zij: 
"Had ik anders gedaan, dan zou zelfver ach ting me verder leven eenvou
dig onmogelijk hebben gemaakt." 
Enige tijd later werd zij gedeporteerd naar Theresiënstadt en uiteindelijk 
met Zwitserland uitgewisseld voor krijgsgevangenen. Op de lijst van jo
den die uitgewisseld zouden worden, stond Rosalie Wijnberg niet ver
meld. Zij kwam toch in Zwitserland terecht omdat één van de mensen 
van de Theresiënstadt-lijst overleed. De joodse groep die administratief 
bij de uitwisseling betrokken was, heeft toen Rosalie Wijnberg identifi
catiepapieren gegeven op naam van de overledene en het haar mogelijk 
gemaakt om het kamp uit te komen ( l3). 
Na de oorlog hervatte ze haar werkzaamheden als gynaecoloog in 
Amsterdam. 
Toen zij echter haar praktijk op latere leeftijd had neergelegd, moest zij 
administratief werk doen om financieel het hoofd boven water te houden. 
Ook zij heeft een hoofdstuk over Treub in het gedenknummer van het 
Nederlands Tijdschrift voor Verloskunde en Gynaecologie geschreven. 
Wat zij over Treub schrijft, lijkt ook veel over haarzelf te zeggen wanneer 
men denkt aan de ontberingen die zij in de tweede wereldoorlog heeft 
meegemaakt: 
"Treub had een sterk rechtvaardigheidsgevoel.... Wat hem vooral on
sympathiek was, was een soort onderdanige angst, die sommigen voor 
hem toonden, integendeel een gepaste vrije discussie was altijd mogelijk. 
Zijn Frans gerichte oriëntatie en zijn rechtvaardigheidsgevoel hebben ook 
zijn houding in de eerste Wereldoorlog bepaald. Het Duitse karakter was 
hem nooit sympathiek, maar het uitbreken van de oorlog en de wijze 
waarop de Duitsers de oorlog voerden, hebben in hem een zo felle reac
tie te voorschijn geroepen, dat deze reactie in Y toen neutrale Nederland, 
velen ongerust maakte, "t Feit dat in de toenmalige regering, die haar ui
terste best moest doen de neutraliteit te handhaven, Hectors broer 
Willem, minister was, maakte de moeilijkheden niet kleiner. Op een ge
geven moment werden alle assistenten in Professores kamer bijeen geroe
pen. Er moest in de kortst mogelijke tijd een dik in het Frans verschenen 
boek tegen de Duitsers, worden vertaald en uitgegeven. ledere assistent 
kreeg zijn gedeelte toegewezen om dit in enkele dagen te vertalen. Het 
boek kwam inderdaad in recordtijd uit. Over de kwaliteit van de vert
aling heeft men zich gelukkig niet uitgelaten" (18>. 

Dat Rosalie Wijnberg een groot belang hechtte aan het chirurgische as
pect van de gynaecologie en verloskunde blijkt uit het feit dat zij altijd 
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een groot voorstander bleef van een algemeen chirurgische vooropleiding 
voor gynaecologen. 

Jeanne Knoop 
Jeanne Knoop (1890-1975), stond te boek als een bekwaam operateur. 
Haar opleiding in de algemene heelkunde kreeg zij van professor Laméris 
te Utrecht. In 1919 schreef zij haar proefschrift " De invloed van gees
telijken arbeid op de specifiek vrouwelijke functies", waarop ze promo
veerde aan de Universiteit van Amsterdam bij professor Treub (19). In het 
Leerboek der Gynaecologie van Treub had professor Van der Hoeven een 
hoofdstuk geschreven over "De Hygiëne der Vrouw". Hierin staat onder 
andere het volgende: 
"De bezigheid, die voor de vrouw aangewezen is te achten ligt niet op 
studieterrein, zij behoeft lichamelijke en niet al te zware arbeid. Maar 
hersenarbeid mits met ernst opgevat, blijkt op den duur voor de vrouw te 
zwaar." 
Deze opmerking is voor Jeanne Knoop de directe aanleiding geweest om 
een onderzoek op te zetten naar de lichamelijke conditie en stoornissen 
in de menstruele cyclus bij universitaire studentes, leerlingen van huis
houdscholen en verpleegsters. De conclusie van haar proefschrift zal ons 
nu niet verbazen: als bij de vrouw een normaal verstand, neiging en aan
leg tot studie naast een normale constitutie bestaan, zal de universitaire 
studie geen storende invloed uitoefenen op haar lichamelijk welzijn, in 
het bijzonder op de fysiologische functies van haar sexe. In haar eigen tijd 
geeft ze met deze studie echter voor het eerst een wetenschappelijk on
derbouwd weerwoord op de toen, door veel "wetenschappers" verkondig
de mening dat de studie slecht was voor de vrouwelijke voortplantings-
organen. In het voorwoord van haar proefschrift laat ze duidelijk haar 
waardering en genegenheid voor Treub merken: 
"In het bijzonder U hooggeleerde Treub, Hooggeachte promotor, dank 
ik voor al het goede van U ondervonden gedurende de jaren welke ik het 
voorrecht had tot Uwe assistenten te behooren en voor hetgeen ik van 
Uwe groote gaven als mensch en als medicus heb mogen leeren. Zowel de 
vriendschappelijke omgang welke steeds tussen U en Uwe assistenten be
staat, als het ruime standpunt door U ten opzichte van vrouwenarbeid 
ingenomen, maakt dat de jaren gedurende welke ik onder Uwe leiding 
mocht werken zowel als het hernieuwd contact door de bewerking van 
dit proefschrift veroorzaakt, bij mij in dankbare herinnering zullen blij
ven" ,19). 

Ook vele jaren later in 1956 schrijft zij vol lof over hem ter ere van de 
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herdenking van zijn 100e geboortedag. Zonder nadere omschrijving heeft 
zij het dan als vanzelfsprekend over wij drieën waarbij ze dan zichzelf, 
Heleen Brouwer-Robert en Rosalie Wijnberg bedoelt: 
"Wij alledrie achtten bet een voorrecht gevormd te zijn als gynaecoloog 
door een hoogleraar, die niet alleen een goed medicus was, maar een zeer 
goed en een groot mens. Dit heeft zonder twijfel ertoe bijgedragen dat wij 
vrienden voor het leven geworden zijn" (2Ü|. 
De promotie van Jeanne is de laatste keer geweest waarop zijn assisten
tes Treub in volle gezondheid hebben gezien. Kort hierna werd hij ziek en 
hij overleed aan de gevolgen van een larynxcarcinoom in 1920. Hij werd 
begraven in Laren. 
In Den Haag had Jeanne een grote praktijk en werkte in alle ziekenhui

zen. Bij de keuze van haar punt van vestiging had zij zich zoals vele as
sistenten, laten leiden door Treub. In 1942 werd ze hoofd van de 
Frankenslag kliniek. Ze was daar tot haar 75e levensjaar werkzaam als 
gynaecoloog. Het gemeentebestuur van Den Haag gaf haar in 1956 de 
Zilveren Penning van Verdienste. 

Het vierde vrouwelijke lid van de NVvH, Frieda van Hasselt, werd op
geleid door de oudassistent en opvolger van Treub, professor Van Rooy 

overleden 29-3.1979 
Hasselt, Mej. P.C. van Dr 
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(1880-1937). Hoewel zij dus niet een directe leerling was van Treub, 
hoort zij wel bij de eerste vrouwelijke operateurs in Nederland. Zij was 
de laatste vrouw die vóór de oprichting van de SRC nog het dubbelspe
cialisme heelkunde en gynaecologie uitoefende. 

Frieda van Hasselt 
Frieda van Hasselt (1891-1979), geboren in Pretoria, deed in 1918 in 
Nederland artsexamen en volgde daarna een drie jaar durende opleiding 
in de heelkunde bij Dr. Westerman te Haarlem. Zij promoveerde ook in 
deze tijd (1921) op het proefschrift: Bijdrage tot de studie der ivondge-
nezing (2 , ). Deze studie had zij uitgevoerd op de afdeling heelkunde van 
het Diaconessenhuis te Haarlem en haar proefschrift bevatte vooral chi
rurgische stellingen. Haar promotor, Professor Van Rooy, hoogleraar te 
Amsterdam, werd tevens haar opleider in de gynaecologie. Toen in 1925 
in het Elisabeth Gasthuis te Haarlem de afdeling gynaecologie en verlos
kunde zich afscheidde van de afdeling algemene heelkunde, koos zij de
finitief voor de gynaecologie (22). Enkele jaren later, toen zij zich slechts 
voor één van beide specialismen kon laten inschrijven in het specialisten-
register, koos zij voor de vrouwenziekten, en ze werd later ook de moe
der van de gynaecologie genoemd. Omdat haar familie in 1901 tijdens de 
boerenoorlog door de Engelsen Zuid-Afrika was uitgezet, had zij sterke 
anti-Engelse gevoelens. De Engelsen hebben in deze tijd de burgerbevol
king en met name vele vrouwen en kinderen opgepakt en in concentra
tiekampen opgesloten onder slechte omstandigheden. Volgens sommigen 
vertaalde deze anti-Engelse houding zich in een pro-Duitse, die haar in de 
tweede wereldoorlog niet in dank werd afgenomen. 

Samenvatting 
Hector Treub was de eerste hoogleraar in Nederland die vrouwen op
leidde in een snijdend specialisme. Aanvankelijk opgeleid in de chirurgie 
door Van Iterson te Leiden, werd hij in 1887 hoogleraar gynaecologie en 
verloskunde te Leiden. In 1896 aanvaardde hij het professoraat gynaeco
logie en verloskunde te Amsterdam. Treub was in vele opzichten een bij
zondere persoonlijkheid. Treub was een voorstander van vrouwen in de 
opleiding in een tijd dat vrouwenstudie een maatschappelijk discussie
punt was. Dat hij niet alleen theoretisch een voorstander van gelijke rech
ten voor mannen en vrouwen was, maar hier ook in de praktijk voor 
stond, blijkt uit het feit dat hij Heleen Brouwer-Robert, Rosalie Wijnberg 
en Jeanne Knoop opleidde tot operatief geschoolde gynaecologen. 
Het feit dat zij zich ieder in een andere stad vestigden, Haarlem, 
Amsterdam, Den Haag, komt doordat Treub hen van tevoren had laten 
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beloven ieder een andere kant op te trekken opdat zij niet eikaars con
currenten zouden worden. 

Deze drie vrouwen waren de eerste vrouwelijke leden van de Nederlandse 
Vereniging voor Heelkunde. Het vierde vrouwelijke lid van deze vereni
ging, Frieda van Hasselt, werd opgeleid door de opvolger van Treub, pro
fessor Van Rooy. 
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X Methodologie bij het opzetten en 
analyseren van de interviews 

Inleiding 
Hoewel er, zoals in de voorgaande hoofdstukken beschreven, door de 
eeuwen heen vrouwen op beperkte schaal actief zijn geweest in de heel
kunde, heeft zich pas in de twintigste eeuw een ontwikkeling ingezet die 
heeft geleid tot een sterke toename van vrouwen binnen de heelkunde. 
Ten einde inzichtelijk te maken hoe deze groep samengesteld was, hebben 
wij deze groep van vrouwelijke algemeen chirurgen in Nederland geïn
ventariseerd om een antwoord te verkrijgen op een aantal vragen. 
Waren er specifieke belemmeringen voor vrouwen om toe te treden tot 
het vak? Waren deze eventuele belemmeringen gestoeld op reële bezwa
ren of kwamen ze voort uit vooroordelen? Tevens rees de vraag of ze be
paald werden door het specialisme of door de maatschappij. Een andere 
vraag die aan de orde kwam, was of vrouwen het vak geschaad hebben 
of dat het vak de vrouwen die het uitoefenden geschaad heeft. 
De uitkomsten hiervan moesten het mogelijk maken op een meer onder
bouwde wijze een uitspraak te doen over de consequenties van de komst 
van vrouwen in het vak. 
We hebben een vragenlijst samengesteld, gericht op informatie, gerela
teerd aan de persoonlijke ervaringen van en belevingen door de vrouwe
lijke chirurg. 

Onderzoeksgroep 
De registratie van algemeen chirurgen, zoals heden ten dagen gedefi
nieerd, begint in Nederland in 1932 bij de Specialisten Registratie 
Commissie. Wij hebben de SRC verzocht ons de namen te verschaffen 
van alle vrouwen die sinds de oprichting geregistreerd werden in de alge
mene heelkunde. Wij hebben een lijst gekregen waarop alle chirurgen ver
meld zouden zijn die vanaf het begin van de registratie tot en met 1 ja
nuari 1996 als algemeen chirurg geregistreerd staan. Hierop stonden, zo 
werd ons verzekerd door de medewerkers van de SRC, ook diegenen die 
inmiddels overleden waren of nu niet meer als algemeen chirurg werk
zaam waren. Op deze lijst stonden 49 vrouwen. Daarnaast vormde mon-
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delinge informatie over personen die niet op deze lijst voorkwamen de 
aanleiding om in de archieven van de SRC naspeuringen te verrichten. Dit 
leverde nog enkele aanvullende gegevens op. Heden ten dage zijn de ge
gevens van de SRC opgeslagen in een computerbestand. De oorspronke
lijke gegevens, ondergebracht in kaartenbakken, waren gelukkig be
waard. Behalve het controleren van de kaartenbakken, hebben we ook al
le beschikbare jaarboekjes met het bestand van de leden van de 
Vereniging voor Heelkunde bekeken. Daarnaast werd ook gebruik ge
maakt van de verenigingsverslagen van vergaderingen om een zo water
dicht mogelijk beeld te verkrijgen van het ledenbestand. Tevens werd het 
archief van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen, de 
VNVA, dat opgeslagen ligt in het Internationaal Informatiecentrum en 
Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) te Amsterdam, geraadpleegd. 
Op deze wijze hebben wij nog gegevens over vijf vrouwen in het kaart
systeem gevonden, die niet op de computerlijst voorkwamen. 
Zo zijn ons de namen van in totaal 53 vrouwelijke algemeen chirurgen 
bekend geworden die in Nederland geregistreerd werden tussen 1932 en 
1 januari 1996. 

Procedure 
Van deze 53 werden er 48 door ons persoonlijk benaderd voor een inter-
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view. Van de vijf vrouwen die wij niet hebben benaderd is ons bekend dat 
er drie zijn overleden, van twee konden wij de huidige verblijfplaats niet 
achterhalen. Het interview werd door ons afgenomen bij 45 vrouwen, 
wijzelf vielen hier ook onder. Eén vrouwelijke collega voelde zich gezien 
haar hoge leeftijd (87 jaar) en slechte gezondheidstoestand niet in staat 
om ons te ontvangen. Wel heeft zij ons telefonisch enige informatie ver
schaft. Eén van hen is op het ogenblik werkzaam in Zimbabwe en heeft 
ons enige schriftelijke informatie toegestuurd. Er was slechts één collega 
die weigerde aan het onderzoek mee te werken. 
We maakten telefonisch een afspraak, waarna we over het algemeen 
(n=40) de vrouwen thuis bezochten. Deze woonden verspreid over heel 
Nederland en werden door ons in de avonduren of in de weekeinden be
zocht. De overige interviews werden om praktische redenen elders afge
nomen. 
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Tabel 1: Leeftijd van de vrouwelijke chirurgen ten tijde van het interview, n=45. 
Gemiddelde leeftijd 52 jaar. 

Opzet van bet interview 
De vorm van het interview was een semi-gestructureerd vraaggesprek. 
Zoveel mogelijk werden de vrouwen ongehinderd aan het woord gelaten 
om hun verhaal te vertellen. Daarna werd geverifieerd of alle van tevoren 
vastgestelde vragen aan de orde waren gekomen in het gesprek. Zo dit 
niet het geval was, werd doorgevraagd over bepaalde onderwerpen en 
aanvullende informatie gevraagd. Hierbij werd gebruik gemaakt van een 
checklist, die als addendum bij dit hoofdstuk gevoegd is. 
Onderwerp van gesprek waren: 1: de sociale achtergrond van de geïnter
viewde, 2: de motivatie om geneeskunde te studeren en in het bijzonder 
de ontwikkeling van de voorkeur voor de heelkunde. Daarnaast werd uit
voerig ingegaan op 3a: de sollicitatieprocedure voor de opleiding en de 
periode van de opleiding zelf. Een apart onderwerp van gesprek werd ge
vormd door 3b: de carrière als geregistreerd chirurg en de invloed die het 
vrouw-zijn hierop en op het privéleven had, 4a: de beleving van hun pro
fessionele positie en 4b: de presentatie naar buiten. Deze indeling werd 
voor de eerste drie onderwerpen gebaseerd op chronologie. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van de door ons als belangrijk geachte cesuren van het 
begin en het einde van de chirurgische opleiding. Daarnaast vormde 5; de 
psychologische achtergrond een apart onderwerp van gesprek. De inter
views werden op de band opgenomen en ad verbum uitgetypt. 
De vragenlijst bestond uit vragen die primair gericht waren op de feno
menen die de introductie van de vrouw als chirurg met zich mee zouden 
kunnen brengen. Een mannelijke controlegroep was voor deze vraagstel
ling niet relevant. 



VROUWEN IN DE HEELKUNDE I 6 3 

Aan het eind van het interview volgde altijd een open vraag naar erva
ringen of opmerkingen over zaken die in het gesprek niet aan de orde wa
ren geweest. Dit heeft niet tot onverwachte ervaringen of nieuwe ge
zichtspunten geleid. Dit kan worden verklaard uit het feit dat de beide in
terviewers, en tevens samenstellers van de vragenlijst, in dezelfde positie 
verkeerden, en bovendien omringd waren door en regelmatig collegiale 
contacten onderhielden met vrouwelijke beroepsgenoten. Vooraf was een 
adequate inventarisatie verricht van de mogelijke invloeden op de rol van 
de vrouw in het vak en de invloed van het vak op de vrouw. 

Bewerking van de interviews 
De uitgetypte tekst werd vervolgens door de twee onderzoekers afzon
derlijk gemarkeerd, waarbij een indeling werd gemaakt naar de genoem
de hoofdonderwerpen. 
Na markering werden de resultaten naast elkaar gelegd en onderling ver
geleken. Hierbij bleek dat er een zeer grote consistentie bestond. Daar 
waar een discrepantie was opgetreden, werd deze geanalyseerd waarbij 
het eigenlijk altijd mogelijk was na een meer exacte definiëring van de ca
tegorieën tot overeenstemming te komen. Uiteraard was het mogelijk 
sommige passages in de tekst volgens verschillende categorieën te marke
ren. Ook hierin bestond grote onderlinge consistentie. Vervolgens wer
den door de beide auteurs, los van elkaar, alle interviews per categorie 
geanalyseerd en daarna onderling vergeleken. 

Nadere analyse 
In zes verschillende hoofdstukken hebben wij de uit de interviews ver
kregen gegevens vastgelegd. 
Bij onze eigen analyse spelen ook de indrukken een rol, die tijdens het in
terview door ons werden opgedaan, zoals dat bij kwalitatief onderzoek 
gebruikelijk is (1'. 
We hebben ervoor gekozen om veelvuldig letterlijke citaten te gebruiken 
om het proces van interpretatie te illustreren. 
Onze waarnemingen hebben wij getracht te verklaren, onder andere door 
ze te vergelijken met de gegevens uit de literatuur. 
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Addendum bij hoofdstuk 10 

Algemene gegevens: 

- Naam 

- Geboortedatum 
- Jaar van registratie 
- Sociale status: vaste partner, ongehuwd, gehuwd: wanneer? 

- voor 
- tijdens 
- na de opleiding 

- Kinderen, gezinssamenstelling 
- Full-time werkzaam of niet? 
- Soort instelling 
- Beroep en opleiding ouders, broers en zusters 
- Instelling / houding ouders t.o.v. opleiding 
- Waarom medicijnen? Waarom chirurgie? 
- Voorbeeldfuncties, vrouwelijke voorbeeldfuncties 
- Wat waren de eventuele contra's? 
- Wat gaf de doorslag om het wel te doen? 
- Waren er ook personen die er (zwaar) voor of tegen pleitten? 
- Was er ook actief verzet tegen de sollicitatie? 
- Indien kinderen, wat is hun beroep, hun studierichting? 

Sollicitatieprocedure voor opleidingsplaats. 

Hoe is het in zijn werk gegaan, commissie, test, hoe in opleiding geko
men? 

Opleiding. 

- Waren er tijdens de opleiding andere vrouwen in opleiding of als agnio 
werkzaam? 

- Heb je een verschil in attitude gevonden omdat je een vrouw was? 
- positief, noem een voorbeeld 
- negatief, noem een voorbeeld - door staf 

- door mede-assistenten 
- door verpleging 
- door patiënten 
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- Was je er van overtuigd dat je de opleiding af zou maken? 
Zo niet, waarom en wanneer heb je getwijfeld? 

- Wederzijdse beïnvloeding werk/privé-situatie 
- Zelfoverschatting / zelfonderschatting 
- Zelfstandigheid, operatietableau uitbreiden. 

Heb je het idee dat je zelfvertrouwen om een ingreep te verrichten an
ders was dan van je mannelijke collega's? 

- Missers: was er iemand die je bij stond? Had je het idee dat je manne
lijke collega's frustraties en missers anders verwerkten? 

- Lichamelijke conditie een bezwaar? Ziekteverzuim / zwangerschaps
verlof. 

- Bestond er een mentor, die je tijdens de opleiding steunde of het pad 
voor je effende? 

Registratie. 

Hoe was de arbeidsmarkt? 

Loopbaan, carrière. 

- Waardoor bepaald. Wensen en verwachtingen voor de toekomst. 
Is er iets wat je had gewild en wat (nog) niet is gelukt? 
Redenen? Privé-omstandigheden, partner, kinderen. 

- Waarom wel of niet een bepaalde functie: zijn er bepaalde aspecten die 
een rol hebben gespeeld die direct gerelateerd zijn aan het vrouw-zijn? 

- Full-time / part-time, wat voor functie. Onderwijstaken? Begeleiding 
co-assistenten? 
Wetenschap? Zou je meer een leidinggevende functie willen, zou je 
meer / minder, part-time, willen werken? 

- Invulling van de taak. Heb je meer verantwoordelijkheidsbesef? 
(Taken thuis) 
Heb je het idee dat je bepaalde aspecten van het vak belangrijker vindt 
dan je mannelijke collega's? Vise-versa: waardering patiënten, geld, 
maatschappelijk aanzien, prestatie. 

Zwangerschappen. 

- Wanneer in de carrière? 
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- Hoe ontvangen op het werk? 
- Heeft dit geleid tot ziekteverzuim? 
- Hoe opgevangen? 
- Heeft dit geleid tot een verlenging van de opleiding? 

Sociale status en invloed van de omgeving. 

- Indien geen vaste relatie / geen kinderen, welke rol speelt het beroep 
hierin? 

- Reacties op het beroep door buitenstaanders: feesten, officiële bijeen
komsten. 

Zelfbeeld en beroepsbeeld. 

- Heeft het vak geleid tot een verandering van het zelfbewustzijn? 
- Emotional labour. Emoties over patiënt, ziekte. Professionaliteit in je 

beroep. 
- In hoeverre zijn vrouwelijke collega's van invloed geweest? 
- Zou je het weer zo doen? Anders? Waarom? 
- Heb je het gevoel dat je je onderscheidt / anders bent dan de gemid

delde vrouw? Is het aantal vrouwen in de chirurgie volgens jou vol
doende, zouden er meer moeten komen of maakt het je niet uit? 
Waarom? 

- Verandert het vak inhoudelijk door de komst van vrouwen? 
- Lidmaatschap van de VNVA. 

Diversen. 

- Is er iets dat je zelf kwijt wilt? 
- Of zou je iets willen weten? 
- Zijn er niet-medische publikaties over jou? 





XI Sociale achtergrond van de 
vrouwelijke chirurgen 

Inleiding 
De keuze voor de chirurgie als beroep was tot op de dag van vandaag 
voor de vrouw een ongebruikelijke. Meerdere factoren werden geanaly
seerd om te bepalen of de sociale achtergrond van invloed was bij de be
roepskeuze en hoe deze invloed zich deed gelden. 

Ouders 
Om na te gaan of het beroep en de opleiding van de ouders mogelijk me
de richting bepalend zijn geweest in deze keuze, werden een aantal as
pecten van het arbeidsprofiel van de ouders nagegaan. Uit de 45 volledi
ge interviews kwamen de volgende gegevens naar voren: 
Vaders: Bij zeven vaders was de opleiding beperkt gebleven tot lager on
derwijs, 19 hadden middelbaar onderwijs genoten en 19 waren acade
misch gevormd. Van deze 19 universitair opgeleide vaders waren er ze
ven arts, één apotheker en één tandarts . Géén van hen was chirurg. 
Moeders: Vijftien moeders hebben nooit een ander beroep uitgeoefend 
dan dat van huisvrouw. Van twee is bekend dat ze een beroep hadden 
met een lagere opleiding, één hiervan is tijdens het huwelijk doorgegaan 
met werken. Twintig hadden een middelbare opleiding, acht hiervan ble
ven werkzaam tijdens of na hun huwelijk, van de zes universitair opge
leide moeders bleven er vier hun beroep uitoefenen. Vijftien van deze 
vrouwen hadden een (para)-medisch beroep. Eén was psychiater, één was 
consultatiebureau-arts, er waren zeven verpleegkundigen, één verlos
kundige, één medisch analiste, één kraamverzorgster, één moeder had 
medicijnen gestudeerd maar deze studie niet voltooid, twee werkten mee 
in de huisartsenpraktijk van hun man als assistente, één hiervan was op
geleid tot verpleegkundige. 
Van de eerste 25 chirurgen waarvan we de volledige informatie hebben, 
brachten er vijf een deel van hun jeugd door in Nederlandslndië. 
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Drs. S. L. Kan, 1964. Als chirurg geregistreerd in 1966 
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Lager ond. Middelb. ond. Academisch Acad. Med. Paramedisch 

n % N % n % n % n % 

Vaders 7 16 19 42 19 42 9 20 0 0 

moeders 19 42 20 44 6 13 2 4 10 22 

Tabel 1: Opleiding ouders vrouwelijke chirurgen. 

Onze verwachtingen waren dat binnen deze groep veel universitair opge
leide ouders zouden voorkomen omdat een bepaald intellectueel niveau 
en een stimulans tot studie vereisten zijn voor een academische opleiding. 
Tevens bestond de verwachting dat een relatief groot aantal van de ou
ders werkzaam zou zijn in de medische professie en dat een voorbeeld
functie zou zijn uitgegaan van een hoog percentage werkende moeders. 
Meer dan de helft van de vrouwelijke chirurgen had echter geen acade
misch opgeleide vader; opvallend was wel het hoge percentage artsen on
der de universitair opgeleiden (36%). Slechts zes (13%) van de moeders 
had een academische opleiding. Het merendeel van deze ouders is opge
groeid in een tijd dat universitair onderwijs niet vanzelfsprekend voor ie
dereen toegankelijk was. Dit kan mogelijk de verdeling van de voorop
leiding hebben beïnvloed. Het werd sociaal breed geaccepteerd dat een 
vrouw door het huwelijk en het stichten van het gezin afzag van een ver
dere carrière. Toch waren 14 vrouwen (31%) ooit werkzaam in een (pa-
ra)-medisch beroep. Van de totale groep moeders bleven er 13 (31%) 
werkzaam tijdens hun huwelijk. 
Ter vergelijking met de totale bevolkingsgroep wordt door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek vermeld dat het percentage werkende vrouwen, 
gehuwd en ongehuwd, vanaf 1920 tot 1960, gemiddeld 17,5% be
droeg '" . Het verschil in percentage werkende vrouwen binnen de moe
ders van de vrouwelijke chirurgen (31%) en de algemene vrouwelijke be
volking (17,5) is waarschijnlijk nog groter omdat het CBS gehuwde en 
ongehuwde vrouwen tezamen heeft bekeken. 
Naderhand is de opvatting over de rol van de vrouw in het gezin en in de 
maatschappij veranderd. Volgens het Sociaal en Cultureel rapport 2000 
vond in 1995 7 0 % van de Nederlandse bevolking het niet bezwaarlijk 
dat moeders met schoolgaande kinderen buitenshuis een werkkring had
den. In 1997 was dit percentage gegroeid tot 8 1 % (2). 
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Invloeden vanuit het milieu 
Vanuit het sociale milieu kan zowel een positieve als negatieve stimulans 
uitgaan tot de keuze voor een academische studie. Nagegaan werd of de
ze relatie genoemd werd in de onderzochte groep. Daartoe werd gevraagd 
hoe de ouders stonden tegenover een academische studie in het algemeen 
en die van medicijnen in het bijzonder. Tevens werd nader ingegaan op 
de reactie van de ouders op de keuze van de chirurgie. 
Tweeënveertig van de 45 vrouwen werden positief gestimuleerd door hun 
ouders om te gaan studeren. Bij één werd een tegenstrijdige stimulans ge
geven door de beide ouders, de houding van de vader is bij haar van 
doorslaggevend belang geweest, terwijl juist de moeder een negatieve 
houding innam ten aanzien van een academische studie, zoals uit het vol
gende citaat blijkt: 

"Mijn vader heeft altijd gezegd, iedereen is gelijk, een studie kan je ie
mand nooit afnemen, wij hebben dus alle drie gymnasium. Mijn moeder 
vond dat een beetje belachelijk dat wij gingen studeren. Het is toch veel 
prettiger om thuis te zitten, nou ja het was dus niets voor ons, dat vond 
ze maar belachelijk." 

Geen van de vrouwen werd alleen negatief gestimuleerd. 
Ook de keuze van de chirurgische specialisatie werd over het algemeen 
positief ontvangen. 
Slechts in enkele gevallen werd gewaarschuwd voor de lasten die het vak 
met zich mee zou brengen. Bij één werd de keuze van het vak ontraden 
waarbij een ander motief, namelijk jaloezie, waarschijnlijk een rol speel
de: 

"Mijn vader wilde bepalen wat ik zou worden, hij was internist. Hij zei: 
jij wordt internist. Maar ik zei: ik wil chirurg worden of gynaecoloog. 
Dat moet je nooit worden, dat is veel te bloederig voor jou. Toen hoor
de ik later dat hij zelf chirurg had willen worden, dus hij was een beetje 
afgunstig." 
Al deze uitingen wijzen toch vooral in de richting van de invloed van de 
houding die de ouders innamen ten opzichte van studeren in het algemeen 
en de chirurgische specialisatie in het bijzonder. De invloed van het soci
aal milieu is hier nauwelijks te detecteren. De geïnterviewden kwamen uit 
alle lagen van de bevolking. 
Dat een lager sociaal milieu juist kan samen gaan met een sterke positie
ve stimulans bewijst het volgende verhaal: 

"Ik kom uit een arbeidersgezin waar überhaupt geen traditie van stu
deren was. Ik had een hele bijzondere moeder, denk ik. Zij kwam ook 
weer uit een heel eenvoudig gezin met een groot aantal kinderen. Toen zij 
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van de lagere school kwam, dat is begin deze eeuw geweest, toen kwam 
de onderwijzer thuis of ze niet verder mocht leren. Daar kwam niets van 
in, zei vader, want dan kreeg ze maar verbeelding en moesten de jongens 
zeker haar schoenen poetsen. Zij heeft me later verteld dat ze zich toen 
heeft voorgenomen: als ik later een dochter krijg zal ze precies hetzelfde 
mogen als mijn zoon. Zo is het ook gegaan... Ik ben in de crisistijd ge
boren en mijn vader was werkloos. We woonden in een arbeidersbuurt, 
mijn broer had pianoles en is later naar het conservatorium gegaan, 
leder een vond het in die tijd gek, een meisje naar de HBS... Toen ik in de 
hoogste klas van de lagere school zat wist ik helemaal niet wat ik wou, je 
hebt natuurlijk ook geen voorbeelden, en mijn moeder zei: Jij gaat ook 
naar de HBS. Ik had daar geen bezwaar tegen, al was ik liever naar de 
huishoudschool gegaan met een paar vriendinnetjes, eerlijk waar." 
Deze invloed van de moeder bleek van groter belang dan de invloed van 
de sociale klasse, bij gebrek aan voorbeeldfunctie in de directe omgeving 
was de stimulatie door haar moeder van doorslaggevende betekenis. 
Bij geen van de vrouwen werd door de ouders hun dochter ook maar een 
strobreed in de weg gelegd om te gaan studeren, of de ouders nu uit een 
wetenschappelijk-, middenstands- of arbeidersmilieu kwamen. Söentken 
zag dit ook bij tien door haar geïnterviewde Nederlandse topvrouwen (3). 
De eventuele financiële barrières werden vanaf het begin van de jaren 
vijftig verminderd door de introductie van de studiebeurzen. 

Broers en zusters 
Ook de samenstelling van het gezin van herkomst werd nader geanaly
seerd. De aanwezigheid van broers en zusters en hun opleiding werd geïn
ventariseerd. 
Eenendertig van de 45 geïnterviewden kwamen uit een gezin van drie of 
meer kinderen en acht kwamen uit een gezin waar zelfs zes of meer kin
deren aanwezig waren. Slechts vier van deze 45 chirurgen waren enig 
kind. In totaal waren er 116 broers en zusters. De man/vrouw verdeling 
binnen de groep van in totaal 161 kinderen in deze gezinnen was 57 
(35%) jongens en 104 (65%) meisjes. Van deze 116 broers en zusters 
volgden 20 broers en 19 zusters een academische opleiding. Totaal wa
ren er dus in deze gezinnen 45 + 19 = 64 meisjes die een academische op
leiding voltooiden. Van de broers en zusters werden vijf jongens en één 
meisje arts. Eén van deze jongens werd evenals zijn zuster chirurg. 
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broers 

zusters 

totaal 

Acad. 

n 

20 

19 

39 

% 

17 

16 

34 

Arts 

5 

1 

6 

% 

4 

< 1 

4 

overig 

n 

37 

40 

77 

% 

32 

34 

66 

Tabel 2: Opleiding broers (n=57) en zusters (n=59) vrouwelijke chirurgen. 

Wij verwachtten dat de kinderen binnen een gezin weliswaar niet over ge
lijke intellectuele capaciteiten zouden beschikken, maar toch mede door 
het sociale selectiepatroon bij de partnerkeuze van hun ouders, min of 
meer genetisch gelijkelijk bedeeld zouden worden in intellect. Bovendien 
verwachtten wij dat ze in dezelfde mate sociaal gestimuleerd zouden wor
den tot een academische studie. Daarom waren deze uitkomsten voor ons 
verrassend. Wij hadden verwacht dat een hoger percentage dan de 34% 
die wij gevonden hebben, van de broers en zusters academisch gevormd 
zou zijn omdat het in de lijn der verwachting ligt dat kinderen binnen 
één gezin ongeveer gelijke genetische en sociale achtergronden delen. 
Als economisch motief zou kunnen worden aangevoerd dat de oudere 
kinderen eerder financieel onafhankelijk moesten worden en dat er voor 
de jongeren in een gezin minder bezwaren bestonden om te studeren. 
Doordat binnen deze gezinnen het aantal meisjes zo ver uitstak boven het 
aantal jongens, en het aantal academici gelijkelijk verdeeld is tussen de 
broers en de zusters, komt het totale percentage academisch gevormden 
op 6 2 % van de meisjes en 3 5 % van de jongens. 

Partners 
Achttien (40%) van de 45 vrouwen hadden geen vaste partner. Binnen de 
Nederlandse bevolking bedraagt het aantal ongehuwde vrouwen tussen 
de 20 en 64 jaar 2 8 % (4). Het percentage ongehuwde vrouwelijke acade
mici daalt in de loop van de decennia van de 20e eeuw. In 1930 waren 
6 3 % van de vrouwelijke academici ongehuwd. In 1948 was dit getal ge
daald naar 4 4 % (5). In een onderzoek uitgevoerd in 1992 onder 351 ba
sisartsen had 8 3 % van de vrouwelijke respondenten een vaste partner (é). 
Van de 27 partners in ons onderzoek, hadden er 17 (63%) een academi
sche opleiding, negen (33%) hiervan waren medisch specialist, waarvan 
vijf (19%) chirurg, één was dierenarts en één tandarts . Er waren zes 
(13%) vrouwen die trouwden na hun veertigste jaar. 
In een studie van Hillary Marland uit 1995, die de groep vrouwelijke 
Nederlandse artsen analyseerde uit de periode 1879-1930, wordt een per-
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centage genoemd van 58% vrouwelijke artsen, gehuwd met een medi
cus <7). 
In de studie van Hermann uit 1979 bleek dat 82% van de vrouwelijke 
artsen met een academicus was gehuwd, en 47% had een arts als partner, 
23% een specialist l8). 
Uit ons onderzoek bleek dat 24 (54%) van de 45 vrouwen niet pasten in 
het gangbare patroon van huwelijk en gezinsvorming. 

Lyan Kan rechts op de foto 
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Slechts één van de geïnterviewden kwam er openlijk voor uit dat zij een 
vrouwelijke partner had. Enkele anderen woonden samen met een vrouw, 
naar hun seksuele geaardheid hebben wij niet geïnformeerd. 

N % 

geen partner 
huwelijk na 40e jaar 
partner acad. opl. 
partner med. spec, 
partner chirurg 
partner dierenarts 
partner tandarts 

Tabel .5: Partners vrouwelijke chirurgen. 

IX 

6 
17 

9 
5 
1 
1 

40 

1 3 

38 
20 

1 1 
2 

2 

In Amerikaanse literatuur over de partnerkeus van vrouwelijke artsen, 
blijkt dat bijna de helft van de vrouwelijke artsen gehuwd is met een 
arts ,9). De zeer recent uitgebrachte studie van Joan Cassel over vrouwe
lijke chirurgen in de VS geeft duidelijk parallellen aan op meerdere ter
reinen (10). Van de 33 vrouwelijke chirurgen uit haar onderzoeksgroep 
waren er 12 (36%) nooit getrouwd en twee gescheiden. Vijf (15%) wa
ren getrouwd met een chirurg, vijf (15%) met andere medici en twee met 
medisch onderzoekers. In deze groep waren 5 7 % van de getrouwde vrou
wen met een medicus gehuwd (10). Dit ondanks de waarschuwingen van 
de American Women Association in hun 'Pocket mentor' : "The temp
tation to find affection and validation in the arms of your chief resident 
may he well overwhelming. Generally speaking, DON'T DO IT. 
Gettting involved with anyone either above or below you in the chain of 
command can have serious repercussions" (11). 
Een studie gericht op de persoonlijke kenmerken van vrouwelijke chirur
gen beschrijft een significant lager percentage gehuwde vrouwen onder 
chirurgen dan onder andere vrouwelijke artsen: respectievelijk 12% en 
2 6 % . Ook het aantal vrouwen met kinderen is beduidend lager bij de chi
rurgen, namelijk respectievelijk 4 3 % en 7 1 % , ook na correctie voor on
gehuwde vrouwen l l2 ). Een andere Amerikaanse studie vergelijkt deze pa
rameters tussen vrouwen die in verschillende snijdende specialismen 
werkzaam zijn. De ene groep wordt gevormd door algemeen chirurgen, 
de andere door gynaecologen, oogartsen en overige snijdende specialisten 
zoals orthopeden en urologen. Ook in deze groep werd bij algemeen chi
rurgen het hoogste percentage ongehuwde vrouwen aangetroffen: 3 3 % 



VROUWEN IN DE HEELKUNDE 1 7 7 

versus 2 0 % , 1 3 % en 2 4 % . Ook het aantal kinderloze vrouwen was bij 
de algemeen chirurgen het hoogst: 5 8 % versus 4 1 % , 3 2 % en 4 9 % (13). 
Een studie onder 419 Canadese vrouwelijke chirurgen liet zien dat in de
ze groep 5 0 % getrouwd was met een arts en maar liefst 2 5 % met een chi
rurg |14). 
De vele huwelijken binnen het vak werden ook in andere beroepsgroepen 
gezien. Maar met name tijdens de geneeskundestudie, die tijdrovend is, 
en in nog grotere mate tijdens de specialisatie, treedt een sociaal isole
ment op ten opzichte van andere beroepsgroepen. Dit werkt een partner
keuze binnen de eigen groep in de hand. Hoewel dikwijls gesteld wordt 
dat het ongebruikelijk is dat een vrouw huwt met een partner die een la
ger opleidingsniveau heeft dan zijzelf, waren er toch tien vrouwen van 
wie de partner geen academische studie had voltooid. 

Kinderen 
Dertig van de 45 (67%) door ons volledig geïnterviewde vrouwen hebben 
geen kinderen gekregen. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
werd een steekproef verricht onder de Nederlandse bevolking. Deze sta
tistiek uit december 1999 vermeldt een percentage van 1 1 % vrouwen in 
de leeftijdsgroep tussen de 18 en 50 jaar, die geen kinderen hebben en de
ze ook niet verwachten te krijgen. In de studie van Cassell, onder 33 
vrouwelijke chirurgen, was het percentage kinderloze vrouwen 5 8 % , l 0 ) . 
De overige vijftien vrouwen uit ons onderzoek, hadden één tot vier kin
deren, in totaal 35. Tien kinderen hadden reeds de leeftijd voor een ver
volgopleiding bereikt. Hiervan volgden er acht een academische studie. 
Van de zes meisjes genoten er vijf een academische opleiding, één stu
deerde geneeskunde en drie studeerden natuur-, wiskunde of scheikunde. 
Deze laatste drie kwamen uit één gezin. 
Deze groep is uiteraard te klein voor analyse, maar het is wel opvallend 
dat vier van de zes meisjes een bèta-studie volgden, terwijl dit nog altijd, 
ondanks stimulatie van overheidswege, als een niet vrouwelijke keuze 
wordt beschouwd (15). 

Motivatie 
Om na te gaan hoe deze vrouwen in de chirurgie terecht kwamen, werd 
gevraagd naar de achtergrond van hun keuze en hun bewuste motivatie. 
Indien er meerdere redenen werden opgegeven, werd de doorslaggevende 
reden als motivatie beschouwd. 
Een groot deel van de door ons geïnterviewde vrouwen (n=23) werd tij
dens het co-schap enthousiast voor de chirurgie, en nam toen het besluit 
zich verder in de chirurgie te gaan bekwamen. Een Nederlands onderzoek 
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naar de genderfactoren in de keuze voor opleiding tot specialist noemt 
ook de co-schappenfase als de belangrijkste periode om de keuze te ma
ken tot al dan niet specialiseren (16). Acht vrouwen kozen na het artsexa
men voor een ander specialisme: vier voor de plastische en reconstructie
ve chirurgie en twee voor de gynaecologie, één ambieerde de interne ge
neeskunde en één de neurologie. Aanvankelijk was voor hen de algeme
ne chirurgie een tijdelijke baan of een opstap tot verdere specialisatie, 
maar leidde die uiteindelijk tot een volledige voltooiing van de opleiding 
algemene heelkunde. Eén had de opleiding tot huisarts al voltooid voor
dat zij aan de chirurgische specialisatie begon. Van deze 45 vrouwen 
noemden er zes de motivatie om naar de tropen te gaan. Van de acht 
vrouwen van wie wij niet alle gegevens hebben, waren er tenminste twee 
in de tropen werkzaam. Dit opvallend hoge percentage vrouwen die voor 
een tropencarrière kozen geeft toch weer een typisch vrouwelijk aspect 
van hun keuze weer. De zorg voor de minderbedeelden in de samenle
ving, soms vervat in missiewerk, en het veronachtzamen van de econo
mische drijfveren om tot het specialisme te komen, worden gezien als ty
pisch vrouwelijk motieven. Twee vrouwen hadden vóór hun medische 
studie een beroepsopleiding voltooid, te weten medisch analiste en rönt-
genlaborante. Tijdens hun werkzaamheden vatten zij belangstelling op 
voor de medische studie in het algemeen en de chirurgie in het bijzonder. 
Drie hadden tevoren een andere studie gekozen, die echter niet beviel of 
het lukte niet om er toegang toe te verkrijgen. Drie vrouwen gaven op dit 
van kind af aan geambieerd te hebben. 

Vanaf kinderjaren 
Tijdens paramed. beroep 
Tijdens paramed. Beroep 
Andere studie 
Tijdens co-schap 
Tijdens tropenopleiding 
Tijdens ander specialisme 8 18 

Totaal 45 100 

Tabel 4: Moment van keuze voor chirurgische specialisatie. 

Niet iedereen kon ons precies uit de doeken doen wat het belangrijkste 
was dat ze in het vak aantrok. 

"Het was geen keuze, het was bet enige wat ik wilde." 

N 

3 
2 
2 
3 

U 

6 

% 

7 
4 

4 

7 
51 

13 



T8O SOCIALE ACHTERGROND VAN DE VROUWELIJKE CHIRURGEN 

"Toen zat ik er twee weken en toen was ik verloren, toen wou ik chi
rurgie gaan doen." 
Bij zeventien vrouwen kwam een nadere omschrijving niet naar voren 
maar verklaarden ze in verschillende bewoordingen dat ze het vak leuk 
vonden. De overigen wisten wel bepaalde aspecten te noemen die de lief
de voor het vak hadden opgeroepen. Dit kon ook een combinatie van fac
toren zijn. 

werken met de handen 

spannend 

sfeer 

eerste hulp aspect 
schoonheid van opereren 

direct resultaat van handelen 

praktisch handelen 

afwisseling 

analytisch handelen 

ten behoeve van werk in tropen 

N 

4 

4 
4 

3 

2 
4 

4 

1 
1 

5 

% 

9 

9 

9 

~ 
4 

9 

9 

2 
1 

9 

Tabel 5: Aspecten van het vak die leidden tot de beroepskeuze. 

In een onderzoek onder 1223 studenten die in 1993 de studie genees
kunde op een Nederlandse universiteit afgesloten hadden, werd door 
middel van een aselecte steekproef nagegaan welke factoren een rol speel
den bij hun wens om zich wel of niet te specialiseren tot medisch specia
list. Van de onderzochte groep die zich wel wilde specialiseren gaf 1 1 % 
van de mannen aan heelkunde te ambiëren, versus 5 % van de vrouwen. 
Vrouwelijke basisartsen hielden meer rekening met factoren als gunstige 
werktijden en het hebben van relatief weinig diensten ( l6). 
De door ons geïnterviewde vrouwen hebben zich uiteraard niet door de
ze factoren laten leiden. 
De chirurgie heeft in de maatschappij een gezicht gekregen, een gezicht 
dat enerzijds bepaald wordt door wat het zelf oproept, anderzijds door 
wat de mensen eromheen ervan vinden. Het beeld van de chirurg wordt 
vaak karikaturaal als volgt omschreven: een persoon die snel weet te be
slissen, niet twijfelt, snel handelt, dominerende persoonlijkheid, een rots 
in de branding tijdens hectische omstandigheden en soms uitgedrukt als: 
eerst doen, dan denken. Wars van getheoretiseer. Een goed voorbeeld van 
karakterbeschrijving komt tot uiting in de aloude vergelijking: 
Een internist weet alles, maar kan niks. 
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Een chirurg kan alles, maar weet niks. 
Een psychiater weet niks en kan niks. 
Een patholoog kan alles, weet alles, maar te laat. 

Zoals een vrouwelijke Amerikaanse chirurg in een interview opmerkte, 
moet een vrouw al over een behoorlijke dosis zelfvertrouwen beschikken 
om überhaupt tot de keuze van dit vak te komen ( l7). 
Een Britse studie uit 1969 onderzocht de karaktereigenschappen in rela
tie tot de keuze van diverse specialismen. Potentiële chirurgen waren 
meer gedecideerd in hun keuze dan anderen en meer stressbestendig <l8). 
Een meer recent onderzoek van Vera Batenburg gehouden onder co-as
sistenten en opleidingsassistenten chirurgie en huisartsgeneeskunde, 
toonde een verschil in attitude aan tussen de co-assistenten met belang
stelling voor de chirurgie en de chirurgische assistenten enerzijds, en de 
co-assistenten met belangstelling voor de huisartsengeneeskunde en de 
huisartsen in opleiding, anderzijds. De chirurgisch georiënteerde groep 
had een duidelijk minder patiënt-gerichte attitude dan de huisartsen
groep. Opvallend was dat de onderzoekster geen verschil vond tussen de 
mannelijke en vrouwelijke respondenten. In eerdere studies onder jonge
re studenten werd wel een man-vrouw verschil gevonden. De verklaring 
die Batenburg hiervoor geeft, is dat in het proces van de medische oplei-

Drs. M. A. Jonker-van Zanten 
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ding een professionalisering is opgetreden die deze sekseverschillen in de 
loop van de opleiding vermindert of zelfs teniet doet (19). 
De interpretatie van het vak chirurgie komt dichter bij de waarheid naar
mate men meer in het vak doordringt. Eerst zal dit zijn door de medische 
studie, later in nog grotere mate door het co-assistentschap chirurgie. 
Aardig is dat zeker de helft van de vrouwen de eigenschappen van het vak 
die de essentie van de karikatuur vormen, juist noemen als een belangrij
ke reden voor hun keuze: 

"Het sluit heel erg bij mijn karakter aan. Ik ben een resultaat-mens en 
een beetje ongeduldig, ik wil dat de dingen snel gebeuren en een beetje 
pragmatisch." 

"Daar kon je tenminste wat doen, als je dan een patiënt kreeg en je sta
pelde alles op: gegevens, lichamelijk onderzoek, anamnese, je aanvullend 
onderzoek, dan ging je ook wat doen. Als je dan kon opereren, mocht 
opereren, wist je ook of je gelijk had met je diagnose, dat vond ik heel 
aardig aan het vak. " 

"Ja, toch het wat., toch het snelle ervan. Niet dat eindeloze dralen en 
puzzelen wat je bij de interne hebt. Lekker met je handen werken, het re
delijk snel resultaten zien, of althans heel direct. Ik bedoel, als je iets fout 
doet, gaat het gewoon fout. En als het goed gaat, gaat iets goed. Maar 
heel zelden dat we ergens een week op moeten wachten, of iets effect 
heeft of niet." 

"Het was natuurlijk al een beetje mijn karakter: open maken, kijken, 
dat is het gewoon. " 
Een motivatie die een combinatie van deze factoren omvat werd aange
geven als de sfeer van het vak. 

"Dat is gekomen bij mijn co-schappen. Dat was absoluut het gevoel: als 
een vis in het water, hier hoor ik thuis. " 

Dat de grens tussen karikaturaal en spannend een subtiele is en wordt be
paald door de persoonlijke inkleuring van het vak, moge blijken uit de er
varing van één van de geïnterviewden: 

"Nou, laat ik het maar heel anders zeggen, toen ik mijn artsexamen ge
daan had, dan werd er natuurlijk gevraagd: wat ga je doen, wist ik één 
ding zeker: géén chirurgie. Ik had mijn co-assistentschappen in het aca
demisch ziekenhuis gedaan en ik vond die atmosfeer en dat hele gedoe af
grijselijk. Toen ben ik een jaar als wisselassistent naar de periferie ge
gaan. Toen kwam ik in de chirurgie terecht en eigenlijk was het na één 
maand bekeken, toen wist ik dat ik dat wilde. Zoals dat in de praktijk 
werkte in een niet-academisch ziekenhuis, dat vond ik prachtig werk en 
dat wilde ik wel. " 



VROUWEN IN DE HEELKUNDE I 83 

Drs. C. Lorch. Als chirurg geregistreerd in 1965. Later uroloog gewordem 

Wij hebben alle geïnterviewden gevraagd of iemand voor hen een voor
beeldfunctie gehad had. De meesten konden niet een dergelijk persoon 
benoemen, slechts vier noemden een vrouwelijke (plastisch)chirurg als in
spiratiebron om tot deze keuze te komen. Een dergelijke vrouwelijke 
voorbeeldfunctie is geen toeval, zoals geïllustreerd wordt in de al eerder 
genoemde studie van Joan Cassel. Deze antropologe bestudeerde 33 
vrouwelijke chirurgen in de VS. Zij gaf er de voorkeur aan deze vrouwen 
gedurende hun werkzaamheden op de voet te volgen. Daartoe voegde zij 
zich 's morgens vroeg voor aanvang van het werk in hun gezelschap en 
volgde hen bij alle bezigheden tot in de operatiekamer toe. Zo kon ze van 
minuut tot minuut haar observaties doen. Als een niet medisch geschool
de antropologe, keek zij met de ogen van een buitenstaander naar de ge
beurtenissen en kon zo goed het leerproces bestuderen en de rol die gen
der hierin speelt. 
Men heeft niet alleen een bepaald geslacht, maar men gedraagt zich, 
'speelt' een bepaald geslacht. Dit is een sociaal-cultureel bepaald product. 
Een grote rol hierin speelt de lichaamstaal. Deze is vooral onbewust. 
Meisjes leren kinderen te verzorgen en bemoederen zoals hun moeders 
dat doen. Jongetjes gaan met kleine kinderen grappig-spelend om, naar 
het voorbeeld van hun vader. Dit is een lichaamsgebonden leren, dat ook 
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een grote rol speelt in de chirurgie. Opereren is een lichamelijke bezigheid 
die men moet leren met zijn lichaam, zoals bij een sport. Ook de omgang 
met patiënten en ziekenhuispersoneel wordt 'voor-geleefd' door de oude
ren en geïnternaliseerd door de arts-assistenten. Dit is gemakkelijker voor 
mannen om het van mannen over te nemen dan voor vrouwen. Dit pro
ces wordt door de psychoanalytici identificatie genoemd ,10). 
In het proefschrift van Yvonne Winants wordt door haar de hypothese 
getoetst, dat vrouwelijke co-assistenten zich identificeren met zowel man
nelijke als vrouwelijke opleiders en dat de mannelijke co-assistenten zich 
alleen met de mannelijke artsen identificeren. Inderdaad blijkt uit haar 
onderzoek dat vrouwelijke co-assistenten zich sterker identificeren met 
vrouwelijke artsen en mannelijke sterker met mannelijke artsen; manne
lijke co-assistenten blijken zich echter minder met vrouwelijke artsen te 
identificeren dan vrouwelijke co-assistenten met mannelijke artsen ,201. 
In het onderzoek van Heymans et al. onder vrouwelijke artsen in oplei
ding bleek opnieuw het gebrek aan voorbeeldfuncties door het ontbreken 
van vrouwen die een goede combinatie tussen carrière en gezin tot stand 
hebben kunnen brengen (2I). 
Ditzelfde fenomeen wordt beschreven door Gerard Burrow naar aanlei-

wA~r -xiê w IK. ---
Drs. C. Lorch tijdens een cystoscopie, cartoon gemaakt door een collega 
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ding van een onderzoek onder vrouwen in de heelkunde, uitgevoerd door 
de Committee on Women of the American Association of Medical 
Colleges (22>. 

Samenvatting en discussie 
Om inzicht te krijgen in de rol die de sociale achtergrond speelde bij de 
vrouwelijke chirurgen in hun keuze voor het vak, werden een aantal ge
gevens geanalyseerd. 
De opleiding van de ouders was daar één van. Hierbij werd onderschei
den: universitair-, middelbaar- en lager onderwijs. Bovendien werd geke
ken of de ouders een medische professie uitoefenden. Ook werd gekeken 
of de moeder een voorbeeldfunctie had als buitenshuis werkende vrouw. 
Onze verwachting, dat deze groep vrouwen een groot aantal universitair 
opgeleide ouders zou hebben, werd niet bevestigd. Slechts 4 2 % van de 
vaders en slechts 1 3 % van de moeders had een academische opleiding ge
noten. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het merendeel van 
deze ouders is opgegroeid in een tijd dat universitair onderwijs niet van
zelfsprekend voor iedereen toegankelijk was, ook al had men hiertoe de 
intellectuele capaciteiten. Ook het aantal werkende moeders, 3 1 % , lijkt 
laag, maar is eerder een uiting van het tijdsbeeld dan van de opvatting 
van de moeders. Het werd in deze tijd sociaal weinig geaccepteerd dat een 
vrouw na haar huwelijk en met name na het stichten van een gezin, op de 
arbeidsmarkt actief bleef. Wanneer men het echter met de totale bevol
king vergelijkt, is dit percentage hoog: tussen 1920 en 1960 bedroeg het 
percentage werkende vrouwen 17 ,5%, hierbij zijn echter ook de onge
huwden meegeteld. 
Tweeënveertig van de 45 vrouwen werden positief gestimuleerd door hun 
ouders om te gaan studeren. Geen van hen werd alleen negatief gestimu
leerd. 
Wij konden geen verschil detecteren in de stimulatie om te studeren bin
nen de verschillende sociale klassen van deze groep. 
Vijfendertig procent van de broers en zusters van de vrouwelijke chirur
gen was academisch gevormd. Wij hadden verwacht dat dit percentage 
hoger zou zijn, omdat wij dachten dat alle kinderen binnen een gezin over 
ongeveer gelijke intellectuele capaciteiten zouden beschikken en boven
dien in gelijke mate gestimuleerd zouden worden. Dit bleek niet het ge
val te zijn. In de door ons onderzochte gezinnen stak het aantal meisjes 
ver uit boven het aantal jongens (n=104, resp. n=57). Daarbij was het 
aantal academici gelijk verdeeld tussen de broers en zusters. Hierdoor 
was het totale percentage academisch gevormde meisjes 6 2 % ten opzich
te van 3 5 % academisch gevormde jongens. 
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Wij kunnen hieruit twee dingen concluderen. In de eerste plaats is het 
aantal dochters binnen deze gezinnen opvallend hoog. In de tweede 
plaats is de gelijke verdeling van academici tussen broers en zusters op
vallend omdat het in die tijd niet vanzelfsprekend was dat dochters even 
sterk werden gestimuleerd om een goede opleiding te volgen als zonen. 
Het zou dus kunnen zijn dat deze vrouwen, omdat ze uit een dochter-rijk 
gezin komen, extra zijn gestimuleerd. 
Het percentage vrouwen zonder vaste partner bedroeg 4 0 % . Zes vrou
wen trouwden pas na hun 40e jaar. Het ligt voor de hand om de invloed 
van het vak hierin als medebepalend te beschouwen. Uit literatuurgege
vens blijkt dat het aantal ongehuwden onder vrouwelijke academici 
daalt. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in het feit dat een 
door vrouwen gevolgde academische studie en het uitoefenen van een be
roep, ook na het huwelijk, een breder geaccepteerd sociaal verschijnsel is 
geworden. 
De verwachting dat veel partners binnen de beroepsgroep gevonden wer
den, werd bevestigd. 
Voor al deze drie waarnemingen met betrekking tot de partnerkeuze 
speelt het sociale isolement, veroorzaakt door de intensieve medische en 
chirurgische opleiding, een rol. 
Zestig procent van de vrouwen die wij geïnterviewd hebben, had geen 
kinderen, terwijl allen boven de dertig jaar waren. 
Bij de meeste vrouwen, 5 1 % , ontstond de wens om chirurg te worden tij
dens hun co-assistentschap chirurgie, ondanks het ontbreken van een 
vrouwelijke voorbeeldfunctie. De beeldvorming van het chirurgische vak 
tijdens het co-assistentschap, was desondanks toch zo stimulerend dat de
ze vrouwen toch voor dit vak kozen. 
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XII Opleiding 

Inleiding 
De periode van de opleiding, te beginnen met de sollicitatie voor een op
leidingsplaats, heeft verstrekkende gevolgen voor de vorming van een 
chirurg. Vanaf de sollicitatie worden de vrouwen geconfronteerd met de 
wisselende reacties op hun persoon en sekse. Tijdens de opleidingsperio
de zelf worden de chirurgische assistenten geconfronteerd met interacties 
met een verscheidenheid aan groepen, waarvan de belangrijkste zijn: hun 
opleiders, medeassistenten, verpleegkundigen en patiënten. 

Sollicitatieprocedure 
Nadat de geïnterviewden voor zichzelf min of meer het besluit hadden ge
nomen dat ze verder wilden in de chirurgie, kwam voor hen de sollicita
tieperiode voor een opleidingsplaats. Deze verliep zeer wisselend, waar
bij het hele scala van gevraagd worden, met veel moeite in opleiding ge
komen en zelfs uitwijken naar het buitenland, doorlopen werd. 

N % 

Soepel in opleiding gekomen 17 38 
Met veel moeite in opleiding gekomen (voor 1983) 13 29 
Via landelijke selectiecommissie 10 22 
Opgeleid in buitenland 5 11 
Totaal 45 100 

Tabel 1: Verloop sollicitatieprocedure. 

Bij 17 vrouwen verliep de sollicitatieperiode vrij soepel, vier vrouwen 
werden gevraagd om te blijven na hun co-assistentschap. Bij één van hen 
speelde een rol dat de jonge mannen opgeroepen werden voor de mobili
satie. Zij was aangesteld in 1939 als eerste hulp arts: 

"Als er nou bijvoorbeeld een ongeluk binnenkwam en dat moest naar 
de OK, en ik had even tijd, dan ging ik kijken, boven. Dan was ik heel 
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nieuwsgierig hoe ze een pols zetten; of het wel waar was wat ik als diag
nose had gesteld. Dus ze kenden mij op de OK wel goed. In september 
was mobilisatie en toen moesten twee van de chirurgische assistenten on
der dienst. Nou, zeiden ze, nou moet jij maar boven komen. Toen was ik 
chirurgisch assistent ineens." 
Twee kregen een kans via familierelaties: 

"De Professor was heel erg bevriend met een man die getrouwd was 
met de zuster van mijn moeder. Dus die kwam nog al vaak bij ons en die 
zei: oh, moet je een baan hebben? Nou, ik zal het wel aan de Professor 
vragen, dan heb jij morgen een baan. Zodoende kwam ik daar heel mak
kelijk." 
Hoewel het moeilijk te achterhalen was wanneer hun sekse een reden tot 
positieve discriminatie was, was dat bij één van hen duidelijk het geval: 

"Boerema, die was zo; die wou altijd iets bijzonders in zijn kliniek. Die 
had iemand uit Zuid-Afrika en die had iemand uit Suriname. Hij had nog 
nooit een vrouw in opleiding gehad. " 
Tenminste twee van de vrouwen die gemakkelijk de opleiding in rolden, 
schreven dit niet toe aan hun eigen kwaliteiten maar aan de omstandig
heden: 

"Ik denk dat ik gewoon het geluk gehad heb dat er geen andere ge
schikte kandidaat was en dat ze toen gezegd hebben: laten we dan 
maar..." 

"Ze hadden eigenlijk op dat moment geen ander in de kast liggen. Ik 
heb gewoon enorm geboft. Tenminste dat is wat ik er achteraf van be
grepen heb." 

Dertien van de door ons geïnterviewde vrouwen hadden wel veel moeite 
om een opleidingsplaats voor de chirurgie te bemachtigen. Het vrouw
zijn speelde hierin een duidelijk aantoonbare rol, dikwijls werd dit de sol
licitant ook openlijk medegedeeld: 

"Daar heb ik ook wel eens gesolliciteerd. Daar kwam ik en toen zei hij: 
ik wil je niet hebben want ik heb zo ruzie met al die assistenten. Daar heb 
ik geen zin in, want die gaan allemaal achter de vrouwtjes aanlo
pen. "(1943) 

"We zijn niet gewend vrouwen in onze staf op te nemen, we hopen dat 
u dat begrijpt. "(1958) 

"Ik had een gesprek met hem en hij wou geen vrouwen. Toen zei hij op 
een gegeven moment, hij kon niet genoeg argumenten vinden: als je het 
dan wilt met het bloed en het mes... toen heb ik geantwoord: Ja, profes
sor, en met de draad en de naald en de schaar! Dat heeft hij me nooit ver
geven." (1961) 
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Drs. M. M. Plomp-van Harmeien (registratie in 1966) tijdens de visite op de kinder
afdeling van het Diaconessenhuis te Utrecht Omstreeks 1965 
Rechts: haar opleider H.J.H. Bolhuis 

"Dus ik heb er gesolliciteerd in juni 1969 en toen kreeg ik te horen dat 
ik waarschijnlijk in augustus 1970 kon beginnen. In december 1969 
kreeg ik een briefje van hun dat het toch maar niet door moest gaan, om
dat zij problemen met de slaapruimte hadden. Ze waren met vier man op 
eenzelfde kamer en ze hadden zoveel mannelijke sollicitanten voor een 
opleiding dat een vrouw maar niet moest komen En van een andere 
sollicitatie kreeg ik een keurig briefje terug waarin stond dat vrouwen een 
aantal dagen per maand niet geschikt waren om te werken!" 

"Het briefje vermeldde: Ik wil geen vrouwenhater lijken maar toch leid 
ik liever mannelijke assistenten op." (1974) 

"Maar wat moet er dan als je een hond neemt? Wie moet die hond dan 
gaan verzorgen; ze durfden net nog geen kind te zeggen." (1981) 
Een ander argument dat de vrouwen te horen kregen had een sociaal-eco
nomische achtergrond: 

"Stel je nou voor dat je straks chirurg bent en je bent nog ongehuwd en 
je verdient net zoveel als een vent die een gezin moet onderhouden. Daar 
wist ik niets op te zeggen, natuurlijk. Dat vond hij idioot, ja. Echt onge
looflijk." (1974) 

"Zolang ik nog aan elke vinger van mijn hand een kerel kan vinden die 
een vrouw en kinderen heeft te onderhouden, neem ik geen vrouw aan." 
(1977) 
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Ook bij de groep vrouwen die moeite had om in opleiding te komen had 
gender soms toch een positief effect op hun uiteindelijke toelating tot de 
opleiding. In de volgende twee voorbeelden werd de keuze voor een 
vrouw bepaald door ambivalente argumenten: 

"Die zei van te voren: we moeten nu eens een vrouw aannemen." (1982) 
En ook hier hanteerde men soms onverwachte argumenten: 

"Hij wou graag meisjes hebben, meisjes zijn een beetje docieler, die zijn 
niet zo van: ik wil dan en dan vrij hebben. "(1958) 
Opmerkelijk was de sollicitatie waarbij iemand werd aangenomen omdat 
ze reeds voor de missie had gekozen: 

"Ik kon alleen maar in de opleiding komen omdat hij wist dat ik gezegd 
had dat ik niet in Nederland zou blijven. Dat was voorwaarde." 
Door de vrouwen werd er vanaf het begin rekening mee gehouden dat 
hun positie op de arbeidsmarkt zwak was: 

"Ik wist dat ik als vrouw minder waard was dan als man, dus dat ik 
moest proberen een goede opleiding te krijgen. " 

Selectieprocedure tot 1984 
Tot 1984, toen de landelijke selectieprocedure was ingevoerd om te 
trachten tot objectievere selectiecriteria te komen, werd de selectie van op 
te leiden assistenten bepaald door de betreffende opleider. Daarmee kon 
hij een volledig subjectieve invloed doen gelden, geheel afhankelijk van 
zijn persoonlijkheid en opvattingen. 
Het feit dat een jonge vrouw door een zwangerschap en kraamperiode 
enige tijd minder productief zou kunnen zijn in het arbeidsproces is een 
realiteit. Of dit een doorslaggevend argument mag zijn om haar niet in 
opleiding te nemen is een persoonlijke kwestie. 
Een meer onbewust gehanteerde reden van een opleider om niet voor 
vrouwelijke assistenten te kiezen, komt voort uit het traditionele mascu
liene cachet van het beroep. Zoals Barbara Kinder, één van de early wo
men in surgery^ in de VS opmerkte: "The surgeon is seen as the John 
Wayne type" ( l ). Door de introductie van vrouwen in deze beroepsgroep 
kan afbreuk worden gedaan aan het stoere imago van de chirurg. Het 
dwingt de chirurgen om hun houding te bepalen ten opzichte van de 
vrouwelijke assistenten en collegae. Deze houding kan variëren van pa
ternalistisch, denigrerend, vijandig tot kameraadschappelijk en collegi
aal. Ook Cassell onderschrijft dit fenomeen. Zij benadrukt de groep die 
een bepaalde categorie uitsluit, in dit geval de vrouwen. Deze krijgen de 
rol toebedeeld van bewonderaars. Door deelname van vrouwen in de 
groep komt dit hele concept op de helling te staan ,2>. 



VROUWEN IN DE HEELKUNDE 193 

Hierin zal de onderlinge competitie ook een rol spelen. Soms wordt aan
gegeven dat mannen in een gevestigde, minder kwetsbare, positie eerder 
geneigd zijn hun vrouwelijke collegae als gelijke te behandelen, dan zij 
die in haar een concurrent zien en zo eerder geneigd zijn sociale wapens 
te gebruiken om hen in een ondergeschikte positie te manoeuvreren l3i. 
Deze competitiestrijd geldt ook voor mannen onderling, maar men be
dient zich dan van andere wapens. 

Links Mw. Plomp-uan Harmeien 

Landelijk gestructureerde selectieprocedure 
Vanaf 1984 tot 1990 werden de opleidingsplaatsen centraal verdeeld na 
een landelijke selectieprocedure. Deze bestond uit een psychologische 
test, gevolgd door een panelgesprek. Tien vrouwen werden in deze perio
de via deze procedure in opleiding genomen. Voor de vrouwen die deze 
test met goed gevolg hadden afgelegd, bleek daarna hun gender van voor
deel te zijn: 

"Bij dat panel liet hij me in elk geval gewoon mijn verbaal doen, er wer
den slechts een paar stekelige vragen gesteld onder andere over part-time 
werken. Er waren weinig stekelige opmerkingen en van zijn kant abso
luut niet. Ik bad echt het idee van: hij wil graag vrouwen in het vak." 
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" Ik wist van tevoren dat ik de enige vrouw was dat jaar, die de test goed 
gescoord had." 
Het is duidelijk dat in deze periode de maatschappij zodanig veranderd 
was, dat men er wel toe moest overgaan elk jaar tenminste één vrouw aan 
te nemen. 

Opleiding buiten Nederland 
De resterende vijf vrouwen werden in het buitenland opgeleid: twee om
dat ze een andere nationaliteit hadden, de andere drie waren naar 
Duitsland uitgeweken omdat ze in Nederland niet gemakkelijk een oplei
dingsplaats konden verwerven. 

Ervaringen tijdens de opleiding in omgang met collega's, verplegend perso
neel en patiënten 
Enkele van de vragen van het interview betroffen de attitude van de staf
leden, medeassistenten, verplegend personeel en patiënten ten opzichte 
van de vrouwelijke opleidingsassistenten. Wij vroegen met name of ze het 
idee hadden dat de bejegening verschilde van die ten opzichte van hun 
mannelijke collegae. 

Mw. Plomp van Harmeien tijdens de uitvoering van een oratorium 
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Stafleden 
Het overgrote deel vond dat ze gelijk aan haar mannelijke collegae werd 
behandeld (n=27) of evenveel positieve als negatieve discriminatie onder
vond van de verschillende stafleden. 

"Als ik eenmaal ergens was dan verliep alles altijd rimpelloos. Er was 
nooit een probleem of iets van discriminatie. " 

"Ik moet zeggen: ik ben geaccepteerd door die kerels." 
Van de overigen vond de helft (n=9) dat ze overwegend positief werd ge
discrimineerd, en de andere helft (n=9) dat ze met name negatief werd ge
discrimineerd. Voorbeelden van als negatief ervaren discriminatie waren 
onder andere: 

"Ik moest wel barder werken dan een ander. Omdat je je natuurlijk wel 
moest bewijzen als je een vrouw was. " 

"De ervaring is dat je als vrouwelijk chirurg tussen de mannen altijd 
ietsje beter moet zijn en een stapje harder moet lopen. " 

"Het eerste wat één van de maten tegen mij zei was: ik zal je niet tegen 
kunnen houden maar ik vind dat een vrouw niet in dit vak thuis hoort 
"(1986). 

"Soms heb je het idee dat zij hun best doen om je uit bepaalde dingen 
weg te houden met het argument dat het te zwaar voor vrouwen is en aan 
de andere kant heb je soms het idee dat ze dingen van je vragen die ze van 
mannen niet zo makkelijk zouden vragen, gewoon om je er met de neus 
op te drukken dat je vrouw bent." 

"Ik heb zeker wel dingen gemerkt waarin ze verschillend naar mij op
treden als naar mijn mannelijke collega's. Ik denk dat ze van een vrouw 
minder verwachten en dat ze eigenlijk vinden dat als jij ook hun vak zou 
kunnen beheersen dat dat voor hun een soort vernedering is. ja, een de
gradatie. " 

"Ik ben natuurlijk tamelijk lang. Kleine mannetjes hebben daar wat pro
blemen mee, dus dat speelde misschien ook wel een beetje een rol." 

"Ik vind het een schande zoals jij hier rondloopt: die schoenen en dat 
haar'. " 

Een voorbeeld van positieve ervaringen met de staf werd als volgt ver
woord: 

"Je had toch wel een iets andere plek, maar zeker niet ten nadele. Meer 
ten voordele. Ja, zo heb ik het meer, eigenlijk meestal, wel ervaren." 

Soms had een bepaalde positieve ervaring ook duidelijk een negatieve bij
klank: 

"Er zijn mannen die toch wat meer de neiging hebben om, ja, je te be-
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tuttelen, mag je misschien wel zeggen. Ook wel positief bedoeld maar 
toch een beetje je onder de hoede te nemen, zo van... ja, maar nooit ne
gatief eigenlijk. Ik heb het tenminste nooit als hinderlijk ervaren, maar ik 
had altijd zoiets van: ik laat ze maar praten, ik ga een beetje mijn eigen 
gang." 

Bij tenminste vier vrouwen vond er een positieve discriminatie plaats 
door de opleider, niet om het geslacht maar doordat deze vrouwen in op
leiding kwamen met reeds een bepaalde chirurgische ervaring: 

"Ik kon een pols reponeren, kon netjes hechten, ik kon allemaal van die 
basis klusjes al." 

Assistenten 
De meeste geïnterviewden (n=34, 76%) beschouwden hun medeassisten
ten als maatjes en voelden zich volledig geaccepteerd door de groep: 

"Mijn leukste tijd is mijn opleidingstijd geweest. Ik heb zo ontzettend 
veel plezier gehad met die groep. En dat waren natuurlijk een ontzettend 
gek stel assistenten, joh. Heel saamhorig." 

"Als je dan zo rond een uur of vier eindelijk eens naar je bed vertrok en 
je moest er om kwart over vier weer uit omdat iemand zo nodig zijn pol
sen door moest snijden dan wilden de jongens het nog wel eens voor je 
opknappen." 
Soms vervulden zij in de groep een specifiek vrouwelijke rol: 

" Wel moest je duidelijk altijd zorgen voor de koffie, voor de cadeautjes 
voor jubilea en dat soort dingen". Interviewer: "Was dat omdat ze je dat 
vroegen of nam je die taak gewoon op je?" 
"Dat weet ik niet meer. Ik denk dat dat zo vanzelfsprekend was dat ik 
dat vanzelf deed." 

Toch hadden negen vrouwen (20%) duidelijk negatieve ervaringen met 
hun medeassistenten. 

"Er was één goede bij, heel integer en aardig en de twee anderen zaten 
altijd vieze flauwe grapjes te maken, dan deed ik net of ik het niet ver
stond. Heel vervelend." 

"Ik heb de indruk dat er ook wel een heleboel assistenten toen waren 
die er tegen op zouden zien om met een vrouwelijke collega een praktijk 
te beginnen na hun opleiding. Dat dacht ik wel". Interviewer: "Hoe 
kwam je aan die indruk?" " Nou ja, dan zeiden ze: nou ja, daar moesten 
ze toch nog eens over denken als je er zo over begon. Niet zo van: beslist 
niet. En onder elkaar heb ik het eigenlijk nooit gemerkt". 

"Ik had een mannelijke collega die mij mijn patiënten afnam. Hij was 
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verder in opleiding dan ik en nadat ik de patiënt had voorbereid nam hij 
hem over en opereerde hem". 

"Het zijn de mannelijke collega's die het grootste struikelblok zijn". 

Bij twee vrouwen ging er een duidelijke invloed uit van de houding van 
de staf op de bejegening door de assistenten. Bij één wekte de positieve 
benadering door de staf jaloezie op: 

"Er waren twee jongens in opleiding en ik was relatief lang, ze hadden 
er tegen aan gekeken wie er solliciteerde en zeiden: goh, moeten we zo 
aan de haken gaan hangen. Het waren een beetje kleinere mannen, die 
hadden er in het begin wel problemen mee. Ze vonden dat wij voorge
trokken werden, de vrouwen. Dus ze waren een beetje jaloers". Was dat 
ook zo? "Ja. We mochten eerder ingrepen doen, we werden misschien 
toch wel iets bevoordeeld. " 

Drs. H. Raadsveld-
Bootsman (registratie in 
1967) tijdens bet inbren
gen van een collumpen 
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Bij een ander werd het slechte voorbeeld van de staf gevolgd: 
"Eén van de stafleden was een beetje tegen vrouwen maar kon mij er 

niet uitzetten omdat ik geen fouten maakte. Die stemming ging een beet
je door de hele assistentengroep. Er zijn tijden geweest dat bet perfect 
ging en er geen enkel probleem was, er zijn ook tijden geweest dat ik echt 
ernstige moeilijkheden had. Dat ik wel eens tegen een collega zei: je moet 
me toch eens vertellen: waarom, is het omdat ik fouten maak, omdat je 
me niet wil, of wat dan ook f Toen werd er heel eerlijk gezegd: omdat je 
een vrouw bent willen we geen bevelen van je aannemen. Ik was toen 
oudste op een afdeling en de jongeren deden gewoon niet wat ik zei. Dat 
is een tijd toch wel heel erg moeilijk geweest." 

Slechts twee hadden het gevoel dat ze extra werden gewaardeerd door 
hun collegae omdat ze vrouw waren. 

"Positief wel. Ik heb nooit het gevoel gehad van: vervelend of zo. Dat 
zeiden de jongens zelf ook, een grote groep assistenten destijds, een stuk 
of negen, die zeiden ook dat de komst van een vrouw hun omgaan met 
elkaar een beetje verzachtte. " 

Verplegend personeel 
Elf (24%) vrouwelijke assistenten hadden meer moeilijkheden in de om
gang met de verpleging dan hun mannelijke medeassistenten. 

"Er was een hoofdverpleegkundige van de chirurgie toen ik eerste of 
tweede jaars was. Ik wilde de wond van een patiënt gaan verzorgen en 
vroeg haar om mee te helpen. Zij kwam toen met zo'n lang gezicht. Wij 
gebruikten toen nog mercurochroom en zij smeet er zo mee dat het alle
maal over de grond ging. Ik zei niets omdat ik met een patiënt bezig was 
maar mijn hart deed toeketoeketoek. Nadat ik de patiënt had behandeld 
dacht ik: wat moet ik nu. In Amerika moet je je niet op je kop laten zit
ten. Dus ik zei: Can I talk to you? I would like to talk to you. Shall we 
go inside your room. Op het moment dat we binnen gingen sloot ik de 
deur, pakte ik de telefoon en zei haar: If you ever do that again I'm gon
na knock your head off. fa, echt waar. Ze was zo geschrokken, dat had 
ze niet verwacht van zo'n kleine Filippino. Daarna is ze mijn beste 
vriendin geworden. Dat is Amerikaans, hè." 

"Als vrouw kon je natuurlijk niet een goede chirurg zijn." 
"Ik heb meer moeite gehad met de verpleging dan met mijn collega's. Je 

had toen allemaal nonnetjes. De verpleging accepteerde je er veel minder 
tussen dan je collega's. Als afdelingsarts dan was het regel dat je voor 
achten, voor je naar de OK ging, visite liep. Meestal was dat even snel en 
deed je de echte visite 's middags. Als dan een van je collega's kwam dan 
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lieten de verpleegsters je gewoon staan. Ze zagen je wel maar de ander 
was belangrijker." 

"In het begin vonden ze het wel grappig zo'n vrouw erbij. Als je ouder 
bent, dus ook meer verantwoordelijkheid krijgt en ook de lakens wilt 
gaan uitdelen, dan is dat anders. Toen ontmoette ik wel weerstand." 
Interviewer: " Denk je dat dat anders was dan bij je mannelijke colle
ga's?" "Ja, zeker. Het maaiveld - principe." 
Vijf keer werd jaloezie genoemd als een motief tot negatief gedrag in de 
interactie van de verpleging met de vrouwelijke arts. 

"De verpleging wel, met name het OK personeel. Wat jaloezie, naijver, 
dat ik op gemoedelijke voet omging met de chirurgen. Dat was heel dui
delijk." 

"Met de verpleging heb ik enorme problemen gehad. Die hebben mij 
echt gewoon proberen weg te pesten. Uit jaloezie, denk ik. Dat is het eni
ge. Heel duidelijk naar de mannelijke collega's toe. Dus de verpleging, 
daar heb ik een hele goede leerschool aan gehad. Ik heb me enorm leren 
weren." 

"Ik zag er niet zo mooi uit dus ik was geen concurrent. Maar ik weet 
dat er wel problemen waren met vrouwelijke artsen, ik had er geen pro
blemen mee maar je moest er niet aardiger uitzien dan een verpleegster. 
Er was een anaesthesiste en die was heel mooi. Die vond dat. Dat von
den de verpleegsters niet leuk. " 

"In de eerste jaren had ik het wel sterk dat ik me meer moest waarma
ken tegenover de verpleging dan de mannen. Dat die dat makkelijker af
gingen. Ik bedoel, een vrouw is gewoon een concurrent op een ander ni
veau. Zo van: laat dat mens eerst maar eens zien wat ze kan." 

"Met de verpleging heb ik in het begin wel eens een soort competitie ge
voeld ten opzichte van mannelijke artsen maar ook dat is iets dat je op 
den duur overwint." 
Het probleem van een vijandige opstelling van de verpleging t.o.v. de 
vrouwelijke chirurg wordt ook elders in de literatuur genoemd <21. Joan 
Cassell beschrijft in haar studie onder vrouwelijke chirurgen dat de in
teracties tussen vrouwelijke chirurgen en vrouwelijke verpleegkundigen 
duidelijk verschilden van die tussen mannelijke chirurgen en verpleging. 
Van de mannelijke chirurg werd de autoriteit meer geaccepteerd en ook 
de grillen en nukken werden hem makkelijker vergeven. Als verklaring 
hiervoor voert zij twee oorzaken aan. Ten eerste, de seksuele competitie 
tussen de vrouwen onderling, met name treft dit de jongere attractieve, 
niet gebonden vrouwen. Ten tweede bestaat weerstand gezag aan te ne
men van iemand van gelijke sekse, omdat in onze cultuur de man vaak de 
dominante rol heeft. 
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Daarentegen gaven vijftien van hen aan dat ze het juist beter konden vin
den met de verpleging. 

"De verpleging vond het door de bank genomen heel leuk, zeker de 
hoofdverpleegkundige. Onze Koosje, moeder van één van de chirurgische 
afdelingen die leerde je de mores, kan je wel zeggen. Zij is in de zeventig 
en ik kom nog steeds bij haar, die vond het echt alleen maar leuk en ik 
moet zeggen: de andere afdelingen ook." 

"Op mijn poli zitten dus meer vrouwen, maar dat komt niet eens door 
de keus van de patiënten zelf maar eerder door de mensen van de afspra-
kenbalie." 

"Het was een katholiek ziekenhuis, er waren nonnen. Ik herinner me 
dat ik, omdat ik een vrouw was in de loop van de avond wel eens aan 
mijn jasje werd getrokken, zo van: Leg jij het nog even uit. Dat was dan 
misschien positieve discriminatie, maar ik heb het altijd als meer prak
tisch ervaren." 

"Het is wel eens een probleem dat ze jaloers zijn dat jij de arts bent en 
zij maar hoofdzuster maar zo zie ik het niet. Ik heb het heerlijk met ze 
gehad. In het begin, dan werd ik opgeroepen, 's nachts, en dan lag ik in 
mijn bed en was een beetje humeurig. Na een week hadden ze dat in de 

Zelfportret van Drs. E. van der Ploeg (geregistreerd in 1967). Olieverf op linnen, 1963 
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gaten en zeiden ze: dokter, de koffie staat klaar en het sigaretje ligt er
naast. " 

"De verpleging, daar bad ik alleen maar een soort positieve invloed van 
dat ze mij meer toegankelijk vonden om dingen te vragen, ik had er 
meestal een heel goede verhouding mee. Ze deden ook veel voor me. " 

Patiënten 
Voor patiënten leek het zelden een probleem te zijn dat ze door een vrou
welijke dokter werden behandeld, al was het soms wel even wennen: 

"De patiënten zeiden: ja, meneer de dokter, nee meneer de dokter, dat 
waren ze zo gewend. 
Ze zeiden natuurlijk wel: Zuster, moet ik nu nog een afspraak maken bij 
de dokter? Maar dat heeft mij nooit gedeerd. Meestal zaten ze er zelf 
meer mee als ze er dan achter kwamen dat ze al bij de dokter waren ge
weest. " 

"De kinderen vonden het gek. Volwassenen vonden het prima. Je bent 
geen dokter, je hebt niet eens een broek aan." 

"De patiënten zijn, vind ik persoonlijk, de gemakkelijkste groep, dat 
vond ik toen en dat vind ik nog steeds. Positief. Zij zijn soms verwonderd 
dat je de dokter bent maar dat accepteren zij eigenlijk heel makkelijk en 
dan is er eigenlijk geen probleem mee. " 

"Er was een keer een meisje die over mij zei, toen ze hoorde dat ik de 
dokter was: Ahh, het is precies een meisje!" 

Bij slechts vijf (11%) van de door ons geïnterviewden bestond het idee 
dat de patiënten er overwegend problemen mee hadden. 

"Eén keer heb ik gehad dat een man voor een liesbreuk geopereerd 
moest worden en die weigerde door een vrouw geopereerd te worden. 
Toen heb ik gezegd: nou, gaat u dan maar weer naar huis. Dat heeft hij 
ook gedaan." 

Een aantal (n = 13, 29%) had juist het idee dat vele patiënten het erg op 
prijs stelden een vrouwelijke chirurg te hebben. 

"Probleemloos. Misschien soms wel leuker omdat ik me misschien ook 
iets meer verdiepte in de mens zelf ook. Gewoon eens een praatje ging 
maken na een dag of als je ze wat langer kende." 

"Ik merk heel duidelijk dat sommigen een zucht van verlichting slaken 
als ze met hun borsten komen. Dat is absoluut duidelijk." 

De vrouwelijke chirurg wekte bij sommige patiënten een ander verwach
tingspatroon, dat door de arts in kwestie niet altijd gewaardeerd werd: 
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"Ze willen alleen altijd wat meer van je. Meer aandacht, meer interesse 
voor hun sociale achtergrond, ze denken dat jij geïnteresseerd bent in al
les wat er bij hen thuis omgaat. Dat wordt mannen nooit zo gezegd." 
Er wordt meer geduld en bereidheid tot luisteren verwacht.De waarne
ming dat binnen de arts-patiënten communicatie ook de sekse van de arts 
een rol speelt, wordt ook door Professor Dr. A.L.M. Lagro-Janssen in 
haar inaugurele rede in 1997 naar voren gebracht. Zij geeft ook aan dat 
bij vrouwelijke artsen de consulten langer duren, zeker bij vrouwelijke 
patiënten (4>. Ook professor Dr. M. Linzer onderschreef dit fenomeen tij
dens een gastcollege aan de Universiteit van Amsterdam in 1999. Hij ba
seerde dit op de resultaten van een onderzoek dat hij met zijn medewer
kers gehouden had onder vrouwelijke artsen. Het ging hier om huisart
sen, kinderartsen en internisten. Deze vrouwelijke artsen gaven aan dat 
zij gemiddeld 3 6 % meer tijd nodig hadden voor een eerste consult dan 
hun mannelijke collegae °K 

Soms vergde de benadering van de patiënt een extra aanpassing, om het 
bij velen nog bestaande vooroordeel te doorbreken dat een chirurg geen 
vrouw kon zijn: 

"Het hoofd van de eerste hulp zei tegen me: Moet je goed horen: je stelt 
je voor met dokter... met de nadruk op dokter, want we krijgen veel te 
veel brieven van patiënten die zeggen: ik heb geen dokter gezien." 
Er bestaat over deze verwarring een raadsel: een vader en zoon worden 
na een verkeersongeval op een eerste hulp gezien door een chirurg. Deze 
zegt: "Ik opereer deze jongen liever niet zelf want het is mijn zoon." 
Rara, hoe kan dit? 

Stafleden Assistenten Verpleging Patiënten 

n % n % n % n % 

Pos. Gediscr. 

Geen verschil 

Neg. Gediscr. 

9 

27 

9 

20 

60 
20 

2 
U 

9 

4 

76 
20 

15 
19 

1 1 

33 
42 

24 

13 
27 

5 

29 

60 
11 

Tabel 2: Bejegening ten opzichte van de 45 vrouwelijke assistent chirurgen. 

In een onderzoek naar de opleiding en beroepswerkzaamheden van vrou
welijke artsen in Nederland, uitgevoerd door C.Hermann in 1979, komt 
naar voren dat 4 4 % van de ondervraagden negatieve discriminatie had 
ondervonden op het werk op grond van haar vrouw zijn (6). 
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Congressen 
Ook buiten de opleidingskliniek gaf de omgang met de vrouwen soms 
aanleiding tot verwarring. 

Drs. O. de Deugd, tijdens baar opleiding. Registratie als chirurg in 1972 
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"Bij de landelijke chirurgenvergadering werden we welkom geheten 
door de voorzitter met: Goedemorgen, heren. Een collega stond op en 
zei: Mag ik u erop attent maken dat er ook nog een vrouw in de zaal zit 
en ik zou het op prijs stellen dat u die ook begroet. "(1974) 
Bij de registratie op een congres werd ook nog al eens geïnformeerd of 
men voor het "damesprogramma" kwam. 

"Bent u de mevrouw van de verenigingsstropdassen? 

Operatietableau 
Hoewel men regelmatig pogingen heeft ondernomen de opleiding meer te 
structureren, blijft men altijd voor de opbouw van het operatietableau en 
ontwikkeling van handvaardigheid, sterk afhankelijk van de soort kliniek 
en van de opleider. Het operatietableau omvat operaties met een onder
scheiden moeilijkheidsgraad, die men zich geleidelijk moet eigen maken 
tijdens de opleiding. Vijftien vrouwelijke chirurgen hebben negatieve dis
criminatie ten opzichte van hun mannelijke medeassistenten gevoeld bij 
de toewijzing van de operaties tijdens hun opleiding. Vijf voelden zich 
juist duidelijk bevoordeeld. Binnen de beroepsgroep wordt ook wel een 
onderscheid gemaakt tussen operaties die geschikt worden geacht voor 
specifiek mannelijke, respectievelijk vrouwelijke operateurs. 

"Ik heb soms het gevoel gehad dat ik iets meer de mammachirurgie toe
bedeeld kreeg en de jongens iets meer in de traumatologie werden inge
wijd. Als het om het stoere werk ging... 

"Stage orthopedie was bij ons uitgesloten want daar werden inderdaad 
geen vrouwen getolereerd. Meisjes deden geen orthopedie." (1968) 

"Alleen heupen, daar kwam ik absoluut niet aan te pas, de jongens 
stonden altijd vooraan te trappelen en mochten het ook altijd doen". 

Samenvatting en discussie 
Zeventien vrouwen, 3 8 % , kwamen zonder veel hindernissen in opleiding. 
Vier van hen werden zelfs gewoon uitgenodigd om te blijven na hun co-
assistentschap. In een tijd dat het niet gebruikelijk was om vrouwen op 
te leiden tot chirurg, waren er dus toch opleiders die hier geen probleem 
van maakten. 
Tien van de vijfenveertig vrouwen werden in opleiding aangenomen tus
sen 1984 en 1990 via de landelijke selectieprocedure, welke bestond uit 
een psychologische test en een panelgesprek. 

Bij analyse van de bejegening van de vrouwelijke assistent chirurg door 
stafleden, medeassistenten, verpleging en patiënten, kwam naar voren dat 
het merendeel geen verschil ondervond ten opzichte van de mannelijke 
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collega's. Behalve negatieve discriminatie kwam ook positieve discrimi
natie voor, het minste echter door medeassistenten. In het algemeen werd 
door de assistenten de aanwezigheid van een vrouwelijke collega het 
meest als vanzelfsprekend beschouwd (76%). Negen vrouwen (20%) 
hadden negatieve ervaringen met hun medeassistenten. Hierin zal de on
derlinge competitie ook een rol hebben gespeeld. Soms wordt aangegeven 
dat mannen in een gevestigde, minder kwetsbare positie, eerder geneigd 
zijn hun vrouwelijke collegae als hun gelijke te behandelen, dan zij die in 
haar een concurrent zien en zijn eerder geneigd sociale wapens te gebrui
ken om ze in een ondergeschikte positie te manoeuvreren ,3). Dit getal van 
2 0 % is beduidend lager dan de 4 4 % die in een andere studie werd ge
vonden, die gehouden werd onder de gezamenlijke artsen beroepsgroep. 
Dit kan iets zeggen over de groep van chirurgen in hun acceptatie van 
vrouwelijke collega's. Het kan ook dat de groep van vrouwen die kiest 
voor het chirurgisch specialisme minder aanleiding geeft tot kritiek op 
grond van haar vrouw zijn. Het meest voor de handliggend is dat beide 
factoren hierin een rol spelen. 
Ondanks het feit dat er ons inziens geen redenen bestaan voor een on
derscheid tussen operaties die geschikter worden geacht voor mannelijke 
respectievelijk voor vrouwelijke operateurs, werd dit onderscheid toch 
door sommige opleiders gemaakt. 
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XIII Loopbaan 

Inleiding 
Een opleiding algemene heelkunde wordt gevolgd met een arbeidscon
tract voor de duur van de opleiding. Hierna moet men opnieuw sollicite
ren naar een baan. Er bestaan diverse mogelijkheden, variërend van een 
tijdelijk dienstverband, een maatschapsplaats tot een vervolgopleiding. 
De sollicitaties na voltooiing van de opleiding verliepen zeer verschillend 
bij de geïnterviewde vrouwen. Ook de loopbaan die hierna volgde, wordt 
in dit hoofdstuk apart belicht. 

Factoren van invloed op de sollicitatie 
Huwelijk 
In de periode aansluitend aan de tweede wereldoorlog zijn er twee colle
gae geweest die aansluitend aan hun opleiding voor een huwelijk hebben 
gekozen. Daarmee sloten zij automatisch de toegang tot een carrière in de 
chirurgie af. 

"... in *45, eindelijk... toen zijn we getrouwd. Toen moest ik dus weg. 
Ik ben nog terug geweest, want diegene die mij opvolgde kreeg tyfus. 
Toen zat Van Staveren een beetje in nood. Dus die vroeg of ik terug 
kwam nadat ik getrouwd was. " 
Ook droeg men in deze jaren nog het gedachtengoed van de periode daar
voor met zich mee. In de jaren van grote werkloosheid probeerde men 
vrouwen te verhinderen deel te nemen aan het arbeidsproces om zo deze 
plaatsen te behouden voor de mannen. In 1925 was het mogelijk om ge
huwde onderwijzeressen te ontslaan. In 1933 werd dit zelfs een verplich
ting (1>. Deze instelling ten opzichte van werkende vrouwen werd ook bui
ten het onderwijs gevolgd en deze hield ook stand toen er geen economi
sche noodzaak meer bestond om vrouwen uit het arbeidsproces te weren. 
Voor de vrouwelijke artsen was de toestand relatief nog niet zo slecht 
omdat zij voor een groot deel niet in dienst van de overheid waren. 
'Slechts' 4 2 % van de gehuwde vrouwelijke artsen was werkloos. Onder 
de afgestudeerde vrouwen die biologie, wiskunde en natuurkunde of 
scheikunde als vak hadden, was dit meer dan 90% ,2>. 
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Mw. Drs. O. de Deugd in 1998, ten tijde van het interview 
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Het werd de hierboven geciteerde collega dus na haar huwelijk vrijwel 
onmogelijk gemaakt om het vak uit te oefenen waarvoor ze een zes jaar 
durende, gedegen, erkende opleiding had genoten. Dit staat in schrille te
genstelling tot hoe het haar verging in een ander specialisme, waarvoor 
ze in het geheel geen opleiding had genoten en waarmee zij eigenlijk geen 
enkele affectie had: 

"Ik gaf ook les aan een toen bestaande opleiding, boe heet bet ook al 
weer, kinderverzorging en opvoedkunde. Het bad niks met mijn vak, de 
chirurgie, te maken, maar ja, het vak 'hygiëne* moest door een arts wor
den gedoceerd." 
Verder vertelde deze collega het volgende: 

"Na de oorlog bij de repatriëring vanuit het toenmalige Indië was op 
één van de schepen een mazelenepidemie uitgebroken. Bij het volgende 
transport wilden ze een extra scheepsarts mee. Eén mannelijke arts, ui
teraard, voor de bemanning, en één arts, eventueel een vrouw, voor de 
passagiers, allemaal vrouwen en kinderen. Ik kreeg deze baan en werd 
zodoende ook één van de eerste vrouwelijke scheepsartsen. Later ben ik 
door een kinderarts gevraagd of ik consultatiebureaus wilde doen. Dat 
heb ik toen ook maar gedaan. Zeven jaar lang heb ik kleuter consultatie
bureau gedaan." 
Een tweede collega: 

"Ik heb nog even gewerkt nadat ik getrouwd ben, maar al heel gauw., 
ze willen je niet hebben, hè, als je getrouwd bent. Je mocht niet meer blij
ven als je getrouwd was, want daar hadden ze geen zin in. Dan verzuim
de je te veel, en als je dan kinderen ging krijgen dan werd het allemaal 
rommel en narigheid. Maar dat was in mijn tijd overal zo, die discrimi
natie van vrouwen." 

Werving vanuit het buitenland 
Eén uitzonderlijk geval van introductie van een vrouwelijke chirurg in 
een Nederlands ziekenhuis vond plaats in 1969 tijdens de werving van 
verpleegkundigen op de Filippijnen. Een Filipijnse collega werd tijdens 
een receptie uitgenodigd om ook mee te komen naar Nederland. 

Arbeidsmarkt 
Aanvankelijk was de groep in Nederland werkzame chirurgen van zoda
nig kleine omvang dat in te vervullen vacatures meestal werd voorzien na 
onderling overleg tussen de zoekende partij en de opleiders. Het was voor 
opleiders aantrekkelijk om assistenten in opleiding te nemen omdat deze 
een deel van de werkzaamheden overnamen. Er bestond geen landelijke 
regulering van het aantal op te leiden assistenten. Hierdoor ontstond me-
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dio jaren tachtig een periode met een overschot aan chirurgen. Inmiddels 
had men geprobeerd vat te krijgen op de instroom van het aantal chirur
gen door, na berekening van het gewenste aantal, slechts een beperkt 
aantal assistenten per jaar in opleiding te nemen. Het was toen al zo dat 
per vacature ongeveer tachtig chirurgen solliciteerden. Men sprak over 
een bus met kandidaten die door Nederland toerde. De concurrentie was 
derhalve uitzonderlijk groot. Dit leidde ook tot allerlei tijdelijke arbeids
contracten om maar werkzaam te blijven. Duurde deze periode langer 
dan liep men zelfs de kans in het geheel niet meer aan het werk te komen 
binnen het eigen vakgebied. Het ligt voor de hand dat deze moeilijke ar
beidssituatie voor vrouwen een extra obstakel vormde. In de praktijk was 
dit ook zo, al werd het niet altijd expliciet gezegd. 

"De arbeidsmarkt was hopeloos. Ik zat net in de periode dat er 125 chi
rurgen solliciteerden voor één plek. Dat is voor mij ook een heel moeilij
ke periode geweest want ik werd niet uitgenodigd voor welk gesprek dan 
ook. Terwijl ik heel goede papieren heb. Betrekkelijk veel gepubliceerd, 
ik ben ook gepromoveerd en heb ook enkele ideeën op poten gezet." 

"Na een periode van waarneming elders zou ik, zoals afgesproken, maar 
niet zwart op wit, terug gaan naar mijn opleider. Die sprak: Hoezo te
rugkomen? Toen dacht ik: God man, jou kan ik wel verstoken. Als hij me 
nu toelacht met zijn grote tanden dan denk ik...." 
Zoals tijdens de sollicitatie voor een opleidingsplaats waren er ook nu 
weer moeilijkheden tijdens het solliciteren die een aantoonbare relatie 
hadden met het vrouw-zijn. 

"Toen de registratie naderde moest ik een baan zien te vinden. Ik heb 
heel Nederland af gesolliciteerd, behalve de universiteiten, daar wilde ik 
niet werken. De arbeidsmarkt was toen slecht, maar ik denk voor vrou
wen nog slechter. Ik heb er een brief bij waarin stond dat men de voor
keur gaf aan een man, maar hoeveel dat gedacht hebben, dat wist je na
tuurlijk niet." 

"Ik ben daar gaan solliciteren en kreeg na een paar dagen bericht: De 
jongste van de maatschap heeft bezwaar tegen je vrouw-zijn ."(1974) 

"Het bestuur zei: die wordt zwanger. " 
Tijdens deze sollicitatieperiode was de inbreng van de opleiders over het 
algemeen gering. Slechts enkelen stonden de assistenten actief bij tijdens 
het zoeken naar een baan of dienden van advies bij de keuze. 

"En toen zei hij: Je moet het niet doen, je begraaft jezelf. Je kan beter. 
Weet je wat, ik verbied je dat. Hij was veel meer geïnformeerd, hij zat 
ook in het Concilium. " 
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Drs. E. T. Mallonga (registratie in 1972) in de collegebanken van het Binnengasthuis te 
Amsterdam. Zij zit als tweede van links naast Prof. Dr. W. H. Brummelkamp. Rechts: 
Dr. J. van der Kun en Dr. P. H. Kroeze 

Samenvatting invloeden op sollicitatie. 
Bij de sollicitatie naar een werkkring als chirurg kwamen verschillende 
problemen naar voren. In de jaren vijftig vormde een huwelijk een belet
sel voor een vrouw om een betaalde functie buiten het gezin uit te oefe
nen. 
In de jaren tachtig was situatie op de arbeidsmarkt slecht door een over
schot aan chirurgen. 

Soort aanstelling 
Men kan tot op de dag van vandaag de chirurgie beoefenen in loondienst, 
in maatschapsverband en, in Nederland ongebruikelijk, in een privéprak-
tijk. Een maatschap is een groep van samenwerkende vrij gevestigde spe
cialisten die met elkaar een overeenkomst zijn aangegaan met betrekking 
tot de werkverdeling en de inkomsten. 
De vrouw die als vijfde geregistreerd werd als algemeen chirurg was de 
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eerste vrouw die een maatschapsplaats verkreeg. Zij zette na haar oplei
ding een advertentie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
(1958) in de trant van: "Vrouwelijke chirurg zoekt baan." Hierop kwam 
geen respons. Uiteindelijk associeerde zij zich met de vader van één van 
haar medeassistenten. Van de vrouwelijke chirurgen die tot 1 januari 
1996 geregistreerd werden, zijn er 19 uiteindelijk in maatschapsverband 
gaan werken. De periode tussen de registratie en het toetreden tot de 
maatschap werd op zeer verschillende wijze ingevuld. 
Zo was er één die de eerste tien jaar van haar carrière bij een maatschap 
werkte met het vooruitzicht op een volledig maatschapsverband, zonder 
dat dit daadwerkelijk geëffectueerd werd. Zij werkte volledig mee in de 
maatschap maar werd in een financiële uitzonderingspositie geplaatst 
doordat men haar niet liet delen in de inkomsten, maar haar een (lager) 
salaris uitkeerde. 
"Ik heb daar ook heerlijk gewerkt. Maar ja, na twee jaar of zo dacht ik, 

hè, dat is toch gek. Ik doe precies hetzelfde werk als die andere drie chi-
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rurgen Het salaris klopte nooit met de officiële regels. Maar goed, het 
heeft eigenlijk vier tot vijf jaar geduurd voordat ik daar een mond over 
open durfde te doen." 
Eén van hen sloeg het aanbod van een goede positie af omdat haar man 

aan de andere kant van Nederland werkte. In plaats daarvan werkte ze 
enige tijd onbezoldigd en kwam daarna in een maatschap. 

"In dat jaar ging ik door de week wel één of twee keer naar een be
vriende chirurg om mijn handvaardigheid bij te houden. Gewoon gratis, 
af en toe kreeg ik wel eens wat geld, maar ze hadden daar ook geen plaats 
voor mij." 

Superspecialisatie 
Zes vrouwen zijn opgeleid tot kinderchirurg. Dit is een superspecialisatie 
van de algemene heelkunde die alleen kan plaats vinden na een volledig 
voltooide heelkundige opleiding. Zes van de éénenvijftig vrouwen, waar
van de loopbaan ons bekend is, kozen voor deze richting (12%) terwijl 
van de ongeveer 800 werkzame mannelijke chirurgen er slechts 20 
(2,5%) voor de kinderchirurgie kozen. 
Vier vrouwen gingen na de opleiding tot algemeen chirurg de opleiding 
plastische en reconstructieve chirurgie doen. Dit is een aparte specialisa
tie waarvoor normaliter geen volledige heelkundige opleiding noodzake
lijk is. Wel zijn enkele jaren heelkundige vooropleiding een vereiste. Eén 
vrouw werd later uroloog, ook dit is een apart specialisme. 

Drie van de door ons geïnterviewden, en ten minste twee van de vrouwen 
die wij niet volledig konden interviewen, hebben hun carrière in de der
de wereld gezocht. 

Eén van de vrouwen neemt een zeer uitzonderlijke positie in, in 
Nederland. Zij heeft een privé-praktijk aan huis. 

Negen algemeen chirurgen bleven in loondienst, waarvan zes in een aca
demisch milieu. Eén creëerde een functie als chirurg in dienst van het ge
vangeniswezen. Twee, in Duitsland opgeleide vrouwelijke chirurgen, zijn 
nog altijd aldaar werkzaam. Zij wonen echter wel in Nederland en zijn 
ook hier als algemeen chirurg geregistreerd. 

In de totale populatie bleven zes vrouwen niet werkzaam in een snijdend 
specialisme. Bij twee vormde, zoals tevoren beschreven, het huwelijk een 
belemmering om het vak uit te oefenen. Drie hebben na een langdurige 
periode van tijdelijke contracten gekozen voor een ander specialisme: de 
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sociale geneeskunde. Er was er slechts één die aan het eind van de oplei
ding al twijfelde of chirurgie voor haar de juiste keuze was geweest. Na 
een korte periode van waarneming besloot ze te stoppen. 

Maatschaps verband 
Academisch ziekenhuis 
Kinderchirurgie* 
Derde wereld 
PRC, plastische chir. 
Urologie 
Privé praktijk 
Gevangenischirurg 
Duitsland 
Sociale geneeskunde 
Gestopt i.v.m. huwelijk 
Vrijwillig gestopt 

n 
19 

6 
6 
5 
4 

1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 

% 
37 

12 

12 

10 

8 
2 

2 

2 
4 

6 
4 
2 

Tabel 1: Werkkring van 51 vrouwelijke (algemeen) chirurgen. 

(45 geïnterviewd, van 6 anderen, niet door ons geïnterviewd, is wel de werkkring be

kend, van 2 onbekend) 

* kinderchirurgie wordt ook beoefend in een academisch ziekenhuis, maar is daar niet 

extra bijgeteld 

Ter vergelijking van deze getallen hebben we de gegevens van de werk
zame mannelijke chirurgen in januari 2000 opgezocht. Op een totaal van 
780 in Nederland werkzame mannen, werkten er 165 (21%) in een aca
demisch ziekenhuis, waarvan slechts 17 (2%) als kinderchirurg. 
Van alle vrouwelijke algemeen chirurgen in Nederland is er slechts één 
tot hoogleraar benoemd. 
Mw. Moorman-Voestermans was voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Kinderchirurgie van 1983 tot 1985. Zij kreeg in maart 
2001 voor haar verdiensten de Cornelia de Lange-Harrenstein-Schoorl 
penning uitgereikt. 

Samenvatting 
Afhankelijk van de periode waarin men solliciteerde naar een plaats als 
chirurg speelden verschillende factoren een rol, die samenhangt met de 
toen heersende sociale omstandigheden. De werkloosheid was een aan
leiding om vrouwen te verhinderen deel te nemen aan het arbeidsproces. 
Zeker voor gehuwde vrouwen bestond geen acceptatie van een carrière 
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buitenshuis. In de jaren zestig en zeventig was het voor de vrouwen die 
eenmaal tot chirurg waren opgeleid wel mogelijk om in hun vak werk
zaam te zijn. Toen er in de jaren tachtig een fors overschot aan chirurgen 
ontstond, werden de vrouwen opnieuw geconfronteerd met de opvatting 
dat het voor mannen belangrijker was om een economisch onafhankelij
ke positie te verwerven. 
Terwijl onder vrouwelijke chirurgen 10% de kinderchirurgie beoefent, 
bedraagt dit percentage onder mannelijke collegae slechts 2 % . Hoewel 
dit vak niet minder tijd en inspanning vergt dan de algemene heelkunde 
lijkt het minder aantrekkingskracht op mannen uit te oefenen, terwijl 
vrouwen er gemakkelijker voor kiezen. Men kan hierin een bevestiging 
zien van de opvatting dat de zorg voor kinderen gerelateerd is aan het 
vrouw-zijn. 
Van de 51 vrouwelijke chirurgen waarvan ons de werkkring bekend is, 
zijn er drie (6%) gestopt met het medisch werk. Eveneens drie (6%) van 
hen oefenden een niet-snijdend medisch specialisme uit. Opvallend is, 
dat, ondanks de belemmerende factoren, slechts één vrouw na haar op
leiding tot chirurg vrijwillig de keuze heeft gemaakt om niet als praktise
rend arts te blijven werken. 

Dr. H. P. Pull ter Gunne (geregistreerd in 1973) opererend in het midden van de foto. 
Haar operatiemutsje door haarzelf vervaardigd van rood-wit geblokte katoen 
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XIV Zwangerschappen en ziekteverzuim 

Inleiding 
Datgene waarin de vrouw zich ontegenzeglijk onderscheidt van de man is 
haar vermogen om zwanger te worden en kinderen te baren. Met de 
komst van vrouwen in het vak, is ook dit fenomeen binnen de beroeps
groep geïntroduceerd. 

Reacties op zwangerschap 
Tijdens hun chirurgische loopbaan kregen 15 van de geïnterviewde vrou
wen kinderen. Hiervan kregen er acht één of twee kinderen tijdens de op
leiding. Twee werden zwanger tijdens de opleiding maar hadden hun 
'zwangerschapsverlof' pas na de opleiding gepland. 
De reactie van de opleiders op het bericht van de zwangerschap van hun 
assistenten was over het algemeen positief, 

"Mijn chef vond het heel leuk. Hij wist ook al dat ik dat van plan was. 
Hij had er ook al een beetje rekening mee gehouden, met bepaalde nar-
coses, dat ik daar niet in gezet werd zolang ik niet wist of ik zwanger 
was. Ja , die vond het eigenlijk heel leuk." 
Al zaten er enkele wonderlijke uitzonderingen bij: 

"Nou ja, het kan gebeuren, maar doe het niet een tweede keer." 
Het was voor allen een moeilijke opgave om het aan de opleider of werk
gever te gaan vertellen. Sommigen hielden het heel lang voor zich: 

"...was ik zwanger geraakt. Ik dorst dat gewoon niet bespreekbaar te 
maken. De opleider daar vindt: eigenlijk horen vrouwen gewoon thuis en 
voor kinderen te zorgen. Daar komt het eigenlijk op neer. Hoe oud is hij-
Midden veertig!" (1991) 

"Ik geloof dat ik toen bij 20 weken heb verteld dat ik zwanger was. Dat 
is het voordeel van allemaal mannen, die zien het niet, 20 weken met een 
tweeling. De verpleging had het al lang door, volgens mij." 
"Hoe heb je 19 weken een tweeling kunnen verstoppen?" " Gewoon 
door die wijde jassen. " 
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Drs. C. G. M. Moorman-Voestermans. Geregistreerd als chirurg in 1974. Hier samen met 
niet Prof. Dr. A. Vos 
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Ook na de opleidingssituatie werd de aankondiging van de zwangerschap 
met gemengde gevoelens ontvangen. In de chirurgische praktijk heeft het 
tijdelijk uitvallen van één der chirurgen altijd een toename van de werk
belasting voor de anderen tot gevolg. Een groot deel van het chirurgisch 
werk is acuut en semi-acuut en laat zich niet uitstellen. Hierdoor wordt 
de vreugde van de zwangerschap min of meer getemperd. In één geval 
leidde het zelfs tot een weigering van een associatie die tevoren reeds 
mondeling was toegezegd en waarvoor alle formaliteiten reeds hadden 
plaatsgevonden. 

"Toen ik acht maanden zwanger was en een keer bij de directeur zat toen 
was het zo van: wat ga je dan doen als het kind ziek is? Hoe ga je het dan 
regelen? Ik zeg van: Godverdorie, ik ben mijn hele zwangerschap nog 
geen dag weg gebleven, wat zit je toch te zeuren man, ik was zo ontzet
tend boos, je denkt toch zeker niet dat ik daar niet over nagedacht heb 
voordat ik eraan begon. Ik was zo kwaad daarover." 

"Ja, maar hoe moet dat nou verder met jou als moeder van twee kinde
ren, hoe moet dat nou toch? Toen dacht ik: Nou, dat is nou toch hele
maal niet uw probleem." 

Zwangerschapsverlof 
Aanvankelijk bestond er voor deze vrouwen geen regeling voor zwanger
schapsverlof. Zelfs toen er in latere jaren regelingen kwamen, planden de 
meesten hun zwangerschap zó, dat collega's zo min mogelijk last hiervan 
hadden. Twee werkten tot vlak voor de bevalling door. Vier van hen 
planden ofwel hun zwangerschapsverlof tussen twee verschillende banen 
in, zodat ze op dat moment bewust afzagen van een financiële vergoe
ding, of ze droegen hun inkomen volledig af aan een waarnemer, waar
door zij zelf volledig verstoken waren van eigen inkomsten. 

"Nee, ik werkte tot de laatste dag. Daarna had je zes weken, dat had je 
wel nodig, en daar nam ik een deel van mijn vakantie voor op. Ik heb 
nooit zwangerschapsverlof gehad. De laatste vier weken deed ik geen 
diensten meer." 

"Hij zei: goh, toen ik kwam kennis maken, ik zie nog jou met die dik
ke buik daar staan met je voet in de oksel van iemand om die arm in de 
kom te trekken." 

"Bij mijn tweede kind heb ik gewerkt tot en met ruim de achtendertig
ste week en ik had nog dienst en toen beviel ik." 
Ook in de onderzoeksgroep van Heymans et al. komt naar voren dat de 
volledige verlofperiode zelden wordt opgenomen. Als argument hiervoor 
wordt aangevoerd, dat men een bepaalde druk ervaart vanuit de werk-
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kring en zich verantwoordelijk voelt voor de werkzaamheden die moeten 
worden uitgevoerd , l ) . 

Beschermende maatregelen tijdens de zwangerschap 
Wat verder opviel was dat maar door een deel van de vrouwen bepaalde 
operaties tijdens de zwangerschap gemeden werden. Voor het overige 
personeel op de operatiekamers en bijvoorbeeld de röntgenafdeling wor
den al heel snel maatregelen getroffen om te vermijden dat ze tijdens hun 
zwangerschap aan straling bloot gesteld worden of met teratogene stof
fen, zoals bijvoorbeeld botcement, werken. Er is een aantal ingrepen, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van zogenaamde doorlichtingsappara-
tuur. Hierbij wordt kortdurend een operatiegebied met behulp van rönt
genstralen in beeld gebracht, onder andere om de stand van botbreuken 
te corrigeren of om het osteosynthesemateriaal, nodig voor de fixatie, 
adequaat aan te brengen. Het merendeel van de vrouwelijke chirurgen 
kon, wilde en durfde zich niet in een uitzonderingspositie te plaatsen tij
dens hun zwangerschap en vertrouwde onder andere op de veiligheid van 
een loodschort. Slechts twee van de vijftien meden de doorlichtingsappa-
ratuur in het eerste trimester van hun zwangerschap. Eén zorgde ervoor 
niet met botcement te werken. 
Het is treffend om te lezen hoe de adviezen van de Association of Women 
Surgeons in de VS voor de zwangere assistenten luiden in hun pocket 
mentor van 1994. Deze staan lijnrecht tegenover de maatschappelijke 
ontwikkelingen waarin gepleit wordt voor meer tijd en compensatoire 
maatregelen voor vrouwen met kinderen. Vooral komt hieruit naar voren 
dat de vrouwen die deze adviezen opstelden, zich er veel aan gelegen lie
ten liggen dat men op het werk zo weinig mogelijk last ondervond van de 
zwangerschap. 
1. If your condition allows it, plan to work a full schedule until you go 

into labor.... 
2. During the last six weeks, work a full schedule if you and your child's 

condition are satisfactory 
3 You will most likely have to give up or adjust your vacation time 

to account for this time off. 
4. During the first six weeks back at work, work full time if you are 

able.... 
5. Exposure to radiation: The American Board of Radiology allows 

pregnant residents and techs to work around X-rays and fluoroscopy 
with full shielding, until the seventh month of pregnancy 

Na deze tips wordt o.a. nog de volgende opmerking gemaakt: 
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Mw. C. G. Al Moorman-Voestermans. Links van haar Drs. E. Crul, kindercbirurg, 
rechts Prof. Dr. A. Vos 

There is, however, a higher risk of preterm labor (but not delivery) and 
preeclampsia. (2) 

Er is inderdaad uit onderzoek gebleken dat zwangere arts-assistenten in 
opleiding voor verschillende specialismen, een verhoogde kans hebben op 
prematuriteit (3>4>5>, dysmaturiteit ,6), solutio placentae (5> en preeclampsie 
(7). Er is geen verhoogde incidentie van abortus gevonden (5-8). 
De bovengenoemde adviezen van de Association of Women Surgeons ko
men ongetwijfeld voort uit de angst om het vooroordeel te bevestigen dat 
vrouwen minder geschikt zijn voor de chirurgie door interveniërende 
zwangerschappen. In 1992 werd in Nederland een studie verricht in de 
regio Amsterdam naar zwangerschap tijdens de opleiding tot specialist in 
diverse vakgebieden. Door middel van een enquête werd aan 191 man
nelijke en vrouwelijke assistentgeneeskundigen in opleiding (AGIO's) ge
vraagd naar opvattingen over zwangerschap tijdens de opleiding en om
standigheden waaronder zwangerschap en opleiding gecombineerd wer
den. Bij vrouwen zonder kinderen was de houding van de stafleden en de 
collegae een zeer belangrijke overweging om geen kinderen te krijgen. Bij 
diegenen bij wie reeds ervaring was met het werken met een zwangere 
collega, werd positiever geoordeeld over de houding van zowel collegae 
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als stafleden dan bij AGIO's zonder deze ervaring (9). 
In een Amerikaanse studie onder vrouwelijke plastisch chirurgen en vrou
welijke arts- assistenten in opleiding voor plastisch chirurg, werd een 
gemiddeld zwangerschapsverlof voor de bevalling gevonden van 3,5 da
gen (!) terwijl 7 5 % van de ondervraagden door had gewerkt tot de dag 
van de bevalling <10>. Zo extreem zijn de taferelen in Nederland zeker niet. 

Ziekteverzuim 
Slechts één van de 45 vrouwen gaf aan dat ze enkele malen haar werk had 
moeten verzuimen voor een vgriep\ Alle overigen zeiden zelden of nooit 
hun werk te verzuimen voor minder ernstige aandoeningen. 

"Ik heb eens een week griep gehad, dat vond ik al heel vreselijk." 
"Ik ben in al die jaren nog nooit ziek geweest. Nog geen dag. Daar had 

je geen tijd voor. " 
Ook de door zoveel mannelijke collegae gevreesde maandelijkse periode 
was nooit aanleiding tot ziekteverzuim. 

"Ik heb wel eens in elkaar gekrompen gezeten met de menstruatie, tus
sen twee operaties door, maar daar ben ik nooit voor thuis gebleven. " 
Dit ligt geheel in de lijn van het advies dat wordt gegeven in de pocket 
mentor van de American Women Association. 

Menses: You will get little or no sympathy about problems related to 
your menstrual cycle. If you mention it, or complain, you are asking for 
trouble. (Men don't have periods and often think this is one reason wo
men should not be surgeons.) If you are in a bitchy mood, expect to be 
accused of 'being on the rag'. (Never mind the fact you haven't slept in 
the previous 36 hours.){2). 

Soms werden deze vrouwen toch gedwongen hun werk neer te leggen 
door een ernstige aandoening. Drie van hen moesten enige tijd rusten in 
verband met de ziekte van Pfeiffer. Twee maakten een hepatitis door. 
Zelfs bij ernstige aandoeningen presteerde een aantal het om onverant
woord lang door te blijven werken. 

"Ik heb een keer een lamme arm gehad omdat ik van een berg was af
gevallen, die hing dan hier zo, en dan moest ik zo doen om hem omhoog 
te krijgen. Toen stond ik 's avonds al weer een appendix te doen. " 

"Dat is wel gekomen omdat ik zelf een beetje te lang doorgelopen heb. 
Ik had eerder aan de bel moeten trekken. Dat heeft uiteindelijk weer ge
resulteerd in een laparotomie. Dat is eigenlijk voor het eerst mijn echte 
ziekteverzuim geweest, dat ik zelfs op mijn werk afgevoerd werd. Dat 
was op zich wel geestig. Ik heb nog nooit zoveel witte jassen om mij heen 
in paniek gezien." 
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Men had ook sterk de neiging om zo snel mogelijk het werk te hervatten. 
"Ja, ik heb een keer een operatie gehad waar een sepsis uit voortgeko

men is en toen heb ik wel een jaar lang gehad, dat ik merkte dat het een 
verdomd zwaar vak is. Maar toen ik eenmaal hersteld was heb ik eigen
lijk nooit meer problemen gehad. " 

Twee vrouwen kregen op middelbare leeftijd een mammacarcinoom; 
voor beiden was dit een reden om hun werkzaamheden sterk te reduce
ren. Voor één was een degeneratieve aandoening van haar handen de 
aanleiding om gedurende langere tijd het vak niet uit te oefenen. Deze tijd 
heeft zij benut om een andere academische studie te voltooien. Daarna 
was zij in staat met geringe aanpassingen haar oorspronkelijke beroep 
weer op te vatten. Bij één vrouwelijke chirurg is een langzaam progres
sieve ziekte, die begon in de bloeitijd van haar carrière, de oorzaak van 
een zeer sterke reductie van haar werkzaamheden. Eén stopte voor haar 
zestigste met werken ten gevolge van hypertensie, maar ook zij heeft van 
tevoren lange tijd haar symptomen genegeerd. 

" O p een gegeven moment zei mijn collega: weet je wat jij eens moet 
doen: je moet ophouden met zeuren en er eens over nadenken of je niet 
moet stoppen met werken. Iemand moet je dan even wakker schudden." 
Twee anderen zetten hun werk voort ondanks de pijn van en de bewe
gingsbeperking door een heuparthrose. Hierbij kan niet voorbijgegaan 
worden aan het feit dat chirurgie ook een voortdurende fysieke inspan
ning vereist. 

Fysieke belasting 
Navragend of de lichamelijke conditie ooit een bezwaar was geweest om 
het vak ten volle uit te oefenen, gaven de respondenten unaniem tot ant
woord dat dit niet het geval was. Sommige aspecten van het vak werden 
als lichamelijk zwaar ervaren maar dit gaf in de praktijk eigenlijk nooit 
problemen. 

"Ik weet niet of dat typisch vrouwelijk is maar ik heb niet zoveel kracht 
in mijn armen dus bijvoorbeeld een heup reponeren, ja dan moet de pa
tiënt echt verslapt zijn. In het begin ging ik dan ook wel eens de mist in 
dat dan de patiënt niet helemaal verslapt was, o, ik krijg hem er niet in. 
Verdorie, ja, en als dan de patiënt eenmaal goed verslapt was kreeg ik 
hem er best wel in. " 

"Ik heb wel vermoeiende operaties gedaan, maar heel andere dan ze zei
den dat ik niet zou kunnen doen. Bijvoorbeeld een retroperitoneale lymf-
klier dissectie vond ik de vermoeiendste operatie, maar die hebben ze 
nooit genoemd." 
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Dr. R. F. van der Sluis in 1987. Geregistreerd als chirurg in 1976 
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Attitudebepalende factoren bij ziekte 
Uit de interviews bleek dat de factoren die een rol gespeeld kunnen heb
ben bij de grote inzet voor het werk, met weinig oog voor eigen lichame
lijke ongemakken, er velerlei waren. 
In de eerste plaats heerst binnen de beroepsgroep in zijn geheel de ge
woonte om ondanks ziekte zo lang mogelijk door te werken. De vrouwen 
neigen er toe zich hieraan te conformeren. Misschien proberen de vrou
wen hierin zelfs verder te gaan dan hun mannelijke collegae om vooral 
niet te beantwoorden aan het veelal opgeworpen beeld dat vrouwen fy
siek niet in staat zijn het vak uit te oefenen. 
Bovendien leeft bij hen de opvatting dat ze meer moeten presteren dan 
hun mannelijk collegae om als gelijkwaardig beschouwd te worden. 
Ten tweede draagt ook de organisatie van de kliniek ertoe bij dat uitval 
door ziekte een zware belasting voor collega's betekent. Verantwoorde
lijkheidsgevoel ten opzichte van collega's en patiënten is dus voor een ie
der in deze beroepsgroep een reden om zich niet ziek te melden. 
Niet onvermeld mag blijven dat arbeidsvreugde een wezenlijke stimulans 
voor deze vrouwen was om door te gaan. 
Deze persoonlijkheidskenmerken, namelijk doorzettingsvermogen en de 
eigenschap om lichamelijk ongemak het hoofd te bieden, zullen ook een 
rol gespeeld hebben bij de keuze voor de chirurgie. 
Eén van de geïnterviewden had de volgende verklaring hiervoor: 

"Als je ziet hoe de chirurgen omgaan met ziekte bij zichzelf, dan is het 
wel net alsof ze denken dat ze een soort almacht hebben. Ziekte wordt 
niet geaccepteerd. Als je ziek bent, of iemand loopt met een griep rond of 
zo, dan wordt eigenlijk verwacht dat je daarmee verder rond loopt. In zo
verre denk ik wel dat ze als arts een soort machtsgevoel over ziekte heb
ben." 

Bij navraag bij de MOVIR, één van de belangrijke arbeidsongeschikt-
heidsverzekeraars van medisch specialisten, bleken er geen gegevens be
schikbaar te zijn over het ziekteverzuim van medisch specialisten en chi
rurgen in het bijzonder. 

Samenvatting 
Het tijdelijk uitvallen van één van de chirurgen in een chirurgische prak
tijk vormt een groot probleem. Het gaat altijd gepaard met een toename 
van de werkbelasting voor de overige leden van de praktijk. Dit is zelfs 
het geval als er een waarnemer wordt ingehuurd. Met de introductie van 
vrouwen in het vak deed ook het zwangerschapsverlof als nieuw feno
meen zijn intrede in de chirurgische wereld. In de groep door ons gein-
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terviewde vrouwen, vielen de zwangerschappen nog in een periode dat dit 
zeldzaam was. Allen hebben zich op hun werk verontschuldigd voor de 
'overlast' die zij veroorzaakten. Bovendien deden zij hun best om zo min 
mogelijk het normale werkpatroon te verstoren. Zelfs toen er later rege
lingen kwamen, probeerden de vrouwen altijd nog hier minder gebruik 
van te maken dan officieel toegestaan was. 
Ook ten aanzien van ziekteverzuim bestond een hoog arbeidsethos. Men 
ging door, ondanks lichamelijke beperkingen. Daarin doen vrouwen, 
naar onze indruk, niet onder voor hun mannelijke collega's. 

Drs. H. C. Horstman, Geregistreerd als chirurg in 1981 
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XV Tokenpositie 

Inleiding 
'Token' is de term die in de sociologie gebruikt wordt voor de eenling of 
uitzonderingsfiguur in een groep ( l ). Een uniforme groep bestaat uit een 
zelfde soort personen; ze komen veelal overeen in sekse, opleiding en et
nische achtergrond. Aan de andere kant staat de uitgebalanceerde groep, 
waarin verschillende groeperingen vertegenwoordigd zijn. Een 'skewed' 
groep bestaat uit een grote hoeveelheid eenzelfde soort personen, de do-
minerenden, en één tot enkele uitzonderingsfiguren: de ' tokens' . Deze si
tuatie wordt door de bedrijfssociologe Rosabeth Moss-Kanter beschre
ven in haar boek 'Men and women of the corporation' met betrekking tot 
vrouwen met een vooraanstaande functie in het bedrijfsleven. 

De vrouwelijke chirurg als token 
De beschreven situatie van vrouwen in het bedrijfsleven toont veel over
eenkomsten met vrouwen in de chirurgie. Ook deze vrouwen nemen een 
tokenpositie in, met alle problemen van dien (1). 
Het primaire gegeven is dat deze vrouwen bij de groep eruit springen en 
dus continu zichtbaar zijn, zuiver op grond van hun anders zijn. 

"Het enige verschil was dat ik door de hoogleraar en de chef de clini-
que bij de voornaam werd genoemd en niet bij de achternaam." 

"Je valt altijd op, vind ik. Mensen herinneren zich mij ook allemaal." 
"Je valt ook op. Als ik dan tijdens mijn co-schap het goed deed of het 

erg leuk vond, viel dat ook juist op. Dus ik denk dat er ook heel veel po
sitieve kanten aan zitten." 

Dit gegeven vormde zelfs aanleiding voor de Association of Women 
Surgeons om in 1994 een 'Pocket Manual ' te schrijven; een handleiding 
met tips voor vrouwelijke assistenten in de heelkunde ,2). Het is een op
merkelijk fenomeen, dat bij de introductie van vrouwen in een bepaalde 
beroepsgroep, men zich genoodzaakt zag een gedragshandleiding uit te 
geven voor vrouwen binnen deze werksituatie. Het boekje is opgezet in 
pocketformaat en voorzien van een spiraalring, om zo een gemakkelijk 
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Dr. M. H. Oud-Rövekamp (registratie als chirurg in 1982) links op de foto 
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naslagwerkje te vormen dat in de zak van de doktersjas meegenomen kan 
worden. Er staan tips in vermeld over de meest uiteenlopende zaken, va
riërend van werkindeling, kleding, houding ten opzichte van superieuren, 
t/m menses en zwangerschap. 
Over de zichtbaarheid van de vrouw en hoe hiermee om te gaan worden 

bijvoorbeeld de volgende adviezen gegeven: 
" Women's clothing tends to be more difficult for people to decide 

whether it is or is not within the norm. Avoid anything that can remote
ly he considered seductive. Specifically, avoid short skirts, low collar li
nes, and tight anything unless you also want to deal with sexual haras
sment issues. Boring yes, but you are here to become a surgeon, not to 
find the love of your live or win the best dressed award." (2). 

De tokenpositie brengt vele dilemma's en tegenstrijdigheden met zich 
mee. Deze kunnen op verschillende wijzen tot uiting komen. 
1- De vrouwen worden gezien als vertegenwoordigsters van hun sekse, 
maar vormen tegelijkertijd een uitzondering op deze groep. 

"Een referentiekader heb ik altijd gemist. Ook omdat ik altijd alleen 
ben geweest heb ik dat enorm gemist en nu nog heb ik dat steeds. Ik heb 
altijd het gevoel dat ik helemaal alleen ben. Ik heb helemaal geen refe
rentiekader. " 
Met name haar falen zal niet alleen de vrouw zelf, maar ook haar groep 
worden aangerekend: 

"Na twee maanden wist ik: ik blijf hier niet, maar ik dacht, ik moet op 
zijn minst drie maanden blijven anders zegt iedereen: zo'n vrouwsper
soon, die wijven, je kent het wel." 
Bij een andere vrouw was haar voorgangster na haar huwelijk met een 
katholieke mede- assistent niet tot dit geloof bekeerd: 

"Ik had een beetje pech want een voorgangster van mij, die had er wel 
een opleiding, dus ze waren niet tegen vrouwen, en die was ook niet ka
tholiek, die is getrouwd met één van de assistenten, die wel katholiek 
was. Zij werd niet katholiek, dus ik had een verkeerd voorbeeld." 

"Ik vind een vrouw in het vak toch een lastig iets. Misschien dat ik wat 
gekleurd ben door de meningen die in mijn tijd heersten. Ik heb in mijn 
omgeving ook wel zien gebeuren dat vrouwen, sommige vrouwelijke as
sistenten heel enthousiast aan iets beginnen, met kinderen en al, maar dat 
er dan toch dingen spaak gaan lopen. Op één of andere manier moet dat 
toch niet gebeuren, vind ik. Er kan natuurlijk altijd iets mis gaan maar 
dat is niet goed voor vrouwen in het vak, denk ik. Je bevestigt een voor
oordeel en dan vraag ik me af: heeft men van tevoren goed overzien waar 
men aan begon? 
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"Toen ik daar vier maanden zat kreeg ik bericht of ik even wilde komen 
praten. Er bleek dat iemand niet kwam opdagen voor de opleiding. Dat 
was een jongen en die zat in Zuid-Afrika, ging daar trouwen en kwam 
niet. Ik zei: wilt u daar even nota van nemen: dat is een man die trouwt 
en niet komt. Dat wordt altijd vrouwen in de schoenen geschoven." 

"Je moet echt goed zijn om even goed beschouwd te worden. En heel 
snel als het een beetje misliep werd het toegeschreven: het is de vrouw ge
weest, de emotionaliteit van de vrouw, ze benaderen het anders. Dat 
werd echt een beetje tegen hen gebruikt." 
Wanneer de vrouw succes boekt, wordt ze gezien als een uitzondering 
binnen haar groep. 

2- Er wordt haar duidelijk gemaakt dat ze een vreemde eend in de bijt is, 
maar tegelijkertijd wordt er van haar verlangd zich te gedragen alsof er 
geen verschil bestaat. 

"Toen dacht ik: jeetje je kan het vak doen en toch jezelf blijven. 
Daarvoor dacht ik dat je dan moest veranderen in een soort harig man
wijf om zo te overleven." 

Rechts op de foto Mw. M. H. Oud-Rövekamp tijdens een operatie in het Binnengasthuis 
te Amsterdam 
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"Ik heb me gewoon altijd opgesteld als maatje, zonder me echt overal 
mee te bemoeien. Ik bedoel: er waren ook perioden, dan trok ik me terug 
en dan gingen de jongens in de andere kamer elkaar opsluiten in bet bok. 
Nou, daar was ik dus nooit bij, hè, dat deed ik dus niet. Maar ik was ge
woon een maatje. Ik liet me er niet op voorstaan dat ik een vrouw was, 
ik deed gewoon alles mee en dan moet je niet zeuren, denk ik. Dus dat 
ging goed. Van wie ik wel altijd het gevoel heb gehad van: gek wijf, ga 
liever kousen stoppen, dat was de opleider." 

"Ik moest komen voor een gesprek en toen zei hij dat ze me niet zo be
sluitvaardig vonden, altijd zo aarzelend. Dat was omdat ik bang was de 
verkeerde beslissingen te nemen, want ja, stel je voor hè. Toen dacht ik 
dan zal ik mijn houding wijzigen en dan neem ik maar af en toe de ver
keerde beslissing." 

"Ze zeiden wel eens: sorry hoor, maar we vergeten wel eens dat je een 
vrouw bent." 

3- Tokens zijn de meest zichtbare en besproken acteurs op het toneel 
maar doen zelf meestal niet mee aan de regie van het spel. Eén van de 
door ons geïnterviewden had een vooraanstaande functie in één van de 
beroepsverenigingen. 

4- Zij is bij uitstek de meest individuele persoon van de groep maar juist 
zij wordt vaak in een rolpatroon gedwongen waarbij ze een deel van haar 
persoonlijkheid opzij moet zetten. 

"Er waren er wel die zeiden: leuk dat je er bent want als jij er bent dan 
kunnen wij wel eens streven naar kortere werktijden, kan jij dat regelen. 
Ik heb gezegd dat ik dat wel wilde steunen maar niet vooraan ging staan. 
Dan zeggen ze: eindelijk een vrouwelijke assistent en dan begint ze gelijk 
te zeuren, dus dat moet je van mij niet verwachten." 

5- De uitjes en borrels buiten werktijd, met collegae, worden opgezet als 
ontspanning voor de werknemers. Voor de token vormt deze gelegenheid 
vaak juist een extra belasting. 

"Op de vereniging stond ik echt heel verloren tussen al die groepjes 
mannen. Dan dacht ik ook: waarom praten die allemaal met elkaar en 
niet met mij? Als ik dan iemand aansprak dan keken ze een beetje zo van: 
wat krijgen we nu toch? Dan was het heel moeilijk om een gesprek gaan
de te houden. Omdat je toch werd bekeken als een rare vreemde eend in 
de bijt." 

6- Tokens zijn vaak eenlingen in de groep maar tegelijkertijd zullen ze 
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niet snel geneigd zijn lotgenoten op te zoeken om verdere afzondering 
van de groep te voorkomen. De omgeving verwacht vaak wel een saam
horigheid van dezelfde sekse. 

"Je wordt zo gauw, als er een vrouw bij komt en je bent daar als enige 
vrouw, dan wordt er van de gedachte uitgegaan dat je met elkaar over
weg zou kunnen en dat dat één geheel is. Je wordt dan heel vaak bij el
kaar in een hokje geduwd. Ik merkte heel goed dat ze dat in het begin niet 
wou, maar laat ik het zo zeggen, dat ze de kat uit de boom keek, en dat 
vond ik ook wel goed. " 

"Ik ben altijd een beetje een eenling geweest. Dat is in dit vak natuur
lijk extra, gestimuleerd, zou ik bijna zeggen." 

"Ik zou niet een biertje met haar gaan drinken, ik heb ook met haar ge
studeerd, toen zijn we ook nooit vriendinnen geweest. We hebben nau
welijks met elkaar gepraat, waarom zou je dan opeens wel aardig tegen 
elkaar gaan doen als je met elkaar werkt? Ik wordt daar vaak op aange
sproken. " Interviewer: "Vind je het irritant dat mensen je vaak bij elkaar 
in een hokje stoppen?" " Ja, maar dat duurt meestal maar heel erg kort, 
dat proberen. Ik klik niet met haar. Misschien als het een andere leuke 
meid was geweest dat je naar elkaar toe trekt. Dat kan ik me voorstellen, 
ik weet het niet. Ik kan me het wel voorstellen dat ze het proberen, ik 
denk dat ik dat zelf ook zou doen, als je met allemaal vrouwen zit en er 
zijn twee mannen dan verwacht je dat die meer met elkaar gemeen heb
ben. " 

"Daar heb ik nooit echt het gevoel gehad dat ik erbij hoorde. De jon
gens onderling hadden wel een hechte band. Met sommige mensen had ik 
wel een goede band maar met andere niet, nee." 

"Ze gedroeg zich zeer afstandelijk en zo masculien ook, in haar gedrag 
naar mij toe. In plaats van dat we de handen inéén sloegen, keerde ze zich 
van mij af." 

"Ik heb met haar nog wel contact maar met sommige van de jongens 
heb ik ook nog contact. Wij zijn ook vrij verschillende karakters. Ik heb 
ook nog bewust gedacht: je moet niet met twee vrouwen apart gaan zit
ten tegenover de rest. Ik heb dat ook vrij bewust niet gezocht: van: wij 
vrouwen, tegenover de mannen, of zo." 

Zolang er weinig vrouwen in het vak zijn, zal ieder ongemak, direct ge
relateerd aan haar sekse (zwangerschapsverlof, kinderopvang), als lastig 
worden beschouwd. Als er vele vrouwen in deze positie komen zullen er 
automatisch aanpassingen en oplossingen voor dergelijke problemen ko
men. 

"Het enige onhandige vond ik dus dat je op een gegeven moment in de 
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zwangerschap niet teveel met doorlichting wilde werken. Dat was op zich 
wel waar te maken maar de allerlaatste stage voordat ik met verlof ging 
werd ik ingedeeld op de traumatologie. Dat vond ik echt zo achterlijk. Ik 
dacht echt van: moet ik nou met een dikke huik daar een beetje heupen 
gaan staan doen onder doorlichting, wat ik eigenlijk niet wil, of oude da
metjes op een hank helpen, die net aan hun heup geopereerd zijn, terwijl 
ik mezelf nauwelijks meer staande kan houden, of kerels van 100 kilo 
aan hun knie onderzoeken* Dit snap ik niet, dat is toch wel heel stom, 
absoluut niet bij nagedacht. " 

"Na mij werden twee collega's zwanger en ik denk dat zij het niet goed 
doen. Je moet een zwangerschap niet als een ziekte zien. Als je in de 
Hema achter de kassa zit werk je ook gewoon tot je 34e of 36e week. Je 
hoeft niet het zwaarste van het zwaarste te doen maar je kunt wel ge
woon werken. Eén van mijn collega's stopte al vanaf 18 weken met dien
sten doen en was continue afwezig. Bij 25 weken werkte ze al niet meer 
in de kliniek. De acceptatie van mijn mannelijke collega's wordt daar
door absoluut minder. Een studente die nu onderzoek doet, heeft hier ge
solliciteerd en de voornaamste reden dat ze niet aangenomen wordt is dat 
het weer eens tijd wordt om mannen aan te nemen omdat er zoveel klach
ten zijn over dit soort dingen. Over dysfunctie ook. Ik geef ze gelijk, ik 
zou bijna hetzelfde vinden. " 
De rol van de token binnen de groep 
De vrouw binnen de groep mannen krijgt vaak een stereotype rol toebe
deeld. Deze is afgeleid van de gangbare man - vrouw verhoudingen: 

De moeder 
Soms nam zij ook een verzorgende rol op zich binnen de groep, zoals die 

van de moeder van een groot gezin. 
"Op een gegeven moment was ik ook een beetje... het hart is misschien 

wat overdreven, maar toch heb ik daar een bepaalde centrale functie ge
kregen. Er was onder de vorige hoogleraar betrekkelijk weinig samen
hang in de groep. Het was bijvoorbeeld niet gewoon dat als er iemand 
klaar was als chirurg dat hij dan een afscheid kreeg. Ik ben toen begon
nen met te organiseren vanuit de groep dat er voor die mensen toch iets 
extra's was. Dat doen ze nu nog steeds." 
Er waren ook vrouwen die deze rol niet wilden opgedrongen krijgen. 
"Ik heb geweigerd om altijd koffie te schenken op vergaderingen." 
Soms wordt van de vrouw verwacht dat zij een luisterend oor biedt voor 
persoonlijke problemen en hoopt men bij haar troost en een bemoedi
gend woord te vinden. 
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Drs. T. van den Hoonaard. Als chirurg geregistreerd in 1983 
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De verleidster 
Onbewust kan seksuele aantrekkingskracht een rol spelen. 

"Hij viel geweldig op mij. Dat merkte ik: hij zei dat ik zulke prachtig 
grote handen had. Ik vind het trouwens nog steeds een hele sympathieke 
kerel." 

"Er waren een paar collegae die hadden eigenlijk, dat kon je merken, 
moeite met vrouwen in het vak. Maar die mochten mij dan wel. Dat uit
te zich dan in wat plagen, dat ze mij niet helemaal konden plaatsen. " 
Mocht een vrouw met één van de mannen in haar omgeving meer con
tact onderhouden dan met de anderen dan zal dit aanleiding geven tot 
onrust. 
Interviewer: "Behandelde hij u dan anders dan anderen?" " Dat mag je 
wel zeggen. Ik weet niet of je hem kent? Interviewer: " Ik weet alleen dat 
hij vrouw en vriendinnen heeft." "Inderdaad, ja" Interviewer: "Uitte zich 
dat in stekelige opmerkingen-" Nee, integendeel". 

"De eerste vrouwelijke assistent in die kliniek is met één van de chirur
gen getrouwd. Toen moest ze kiezen of de chirurg of de opleiding, dat 
ging niet samen. Toen ik in de kliniek kwam is er ontzettend over gegie
cheld, natuurlijk. Gezellig over gespeculeerd: god, voor wie zou die nu 
vallen? Of: voor wie zou die nu wezen? Dat ging ook over, op den duur. " 
Het komt voor dat één van de mannen binnen de groep met een hogere 
positie zich opwerpt als beschermer c.q. mentor en daarmee de relatie
vorming met de overige mannen beperkt. 

"Ik had dus tijdens mijn opleiding altijd een vaderlijke hand gehad." 

De mascotte 
Binnen sommige groepen wordt de vrouwelijke collega gezien als de amu
sante mascotte ervan. 

"Ik moest me eerst komen laten zien voordat ik naar de selectie ging. Ik 
daar, keurig in mijn rokje, naar de opleider en al die mannen daar. Ik heb 
daar vreselijk schik met ze gehad. Nou, ik was dan goedgekeurd en 
mocht zo naar de selectie. Het was op zich wel leuk." 

De ijzeren maagd 
Wanneer de vrouw zich geen van de hierboven genoemde rollen laat op
leggen wordt zij nogal eens gezien als ongenaakbaar, ontoegankelijk, als 
iemand met haar op de tanden, als de ijzeren maagd. 

Samenvatting 
De eenling of uitzonderingsfiguur komt ook in andere omstandigheden 
voor. De sociologie heeft hiervoor de term 'token' gereserveerd. De di-
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lemma's en tegenstrijdigheden die de token-positie met zich meebrengt 
voor de vrouwelijke chirurgen kunnen worden ondergebracht in zes ca
tegorieën: 
1. De vrouwelijke chirurg wordt gezien als een vertegenwoordigster van 

haar sekse, maar vormt tegelijkertijd een uitzondering hierop. 
2. Er wordt van haar verlangd dat zij zich gedraagt als de rest van de be

roepsgroep, terwijl haar tegelijkertijd te verstaan wordt gegeven dat 
zij een vreemde eend in de bijt is. 

3. Vrouwelijke chirurgen hebben een in het oog springende positie, 
maar zijn tegelijkertijd weinig invloedrijk. 

4. Door haar uitzonderingspositie een individualist, kan zij dikwijls een 
deel van haar persoonlijkheid niet tot uiting laten komen. 

5. De sociale activiteiten buiten werktijd kunnen voor haar een extra be
lasting zijn omdat zij ook hier de uitzonderingsfiguur is. 

6. Er is een weerstand om steun te zoeken bij andere vrouwelijke chi
rurgen, uit angst zich af te zonderen van de groep. 

De vrouw binnen een groep mannen krijgt vaak een stereotype rol toebe
deeld: die van moeder, van verleidster, van mascotte of van ijzeren 
maagd. 
Wij hebben van al deze problemen die de tokengroep kan tegenkomen 
meerdere voorbeelden herkend in de onderzoeksgroep. Niet voor alle 
hebben wij een passend citaat gevonden, omdat de problemen niet altijd 
expliciet verwoord werden. Wel is duidelijk geworden dat de vrouwelij
ke chirurg vooralsnog een tokenpositie inneemt. 
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XVI Presentatie naar buiten 

Inleiding 
Niet alleen nemen vrouwelijke chirurgen vaak een uitzonderingspositie in 
hun werkomgeving, ook worden zij in hun privé omgeving vaak als bui
tenbeentje beschouwd. Wij vroegen in ons interview hoe de vrouwen de
ze situatie ervoeren. 

Presentatie 
Bij navraag hoe men zich presenteerde in onbekend gezelschap bleek dat 
33 (73%) vrouwen vaak probeerden te vermijden te zeggen dat ze chirurg 
waren. Veel vrouwen waren bang dat hun beroep het intermenselijk con
tact buiten het ziekenhuis in de weg zou staan. 

"Ook heb ik het idee dat veel mannen het idee hebben dat een vrouwe
lijke chirurg een man-wijf moet zijn." 

"Ik heb altijd het idee dat ik iets moet uitleggen, of ik wel normaal 
ben." 

"Omdat er dan toch een heleboel contacten stilvallen, dat heb ik zo er
varen, ik laat het een beetje in het midden." 

"Als je dan zei dat je chirurg in opleiding was dan kreeg het onmiddel
lijk iets heel zwaars en ernstigs en engs en dan knapte men af." 

"Ik zeg het liever niet, als ik zeg dat ik chirurg ben dan trekken ze zich 
terug, dan verlies ik het contact." 

"Ik ben een keer met een vriendin een avondje in de stad gaan stappen. 
We raakten met een paar jongens aan de praat. Het bleek dat wij uit de 
medische hoek kwamen en ze vroegen ons of we verpleegster waren. 
Toen bleek dat de één psychiater was en de ander een chirurg, schrokken 
ze zich helemaal dood. Ja, dan houdt het toch een beetje op." 

Dat dit niet alleen berustte op hun eigen verwachtingen en angsten blijkt 
uit het volgende voorbeeld, waar dit ook opgemerkt wordt door een bui
tenstaander. 

"Mijn buurvrouw heeft me wel eens verteld dat zij dan zei: We wonen 
boven mensen van wie de vrouw een chirurg is. Dat ze zeiden: o, god, dat 
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is vast een vreselijk mens. Dat heeft ze me een keer verteld, en dan, zegt 
ze, ga ik zitten vertellen dat je best aardig bent." 
Uiteraard was de samenstelling van het gezelschap mede van belang voor 
de mededeelzaamheid. 
Twaalf vrouwen (27%) hadden er geen enkele moeite mee om hun be
roep te onthullen. 

Persoonlijke ontwikkeling 
Het is moeilijk te bepalen in hoeverre het vak als zodanig van invloed is 
op iemands persoonlijke ontwikkeling. In de chirurgie worden uitge
sproken vaardigheden verlangd: het vermogen tot snel beslissen onder 
hoge druk met verstrekkende gevolgen, adequate reacties in situaties op 
leven en dood. Confrontatie met ernstige letsels en diep menselijk leed 
zijn aan de orde van de dag. Alle geïnterviewden is gevraagd hoe het vak 
hun persoon had beïnvloed. 
Twintig (44%) vrouwen hadden niet het idee dat zij persoonlijk veran
derd waren door de uitoefening van hun vak. De overigen (n= 25, 56%) 
gaven wel een directe invloed aan. Bij tien (22 % ) uitte zich dit vooral in 
een toename van het zelfvertrouwen : 

"Ik was vroeger heel onzeker en ik durfde bijna niks. Ik stond wel heel 

Drs. J. C. de Jager-I.angebroek (registratie in 1984) tweede van rechts met bril 
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lang te wachten voor een deur die dicht was, als ik bij de professor moest 
aankloppen. Ik zag huizenhoog tegen ze op, maar dat is totaal veran
derd. " 

"Van nature ben ik eigenlijk erg teruggetrokken en verlegen maar daar 
kom je niet zo verschrikkelijk ver mee in je opleiding. Dan meet je je een 
zeer zelfbewuste houding aan en dat sleep je dan ook wel eens mee in het 
gewone leven." 

"Ik ben directer geworden, denk ik. Ik heb van mijn moeder en oude 
vrienden gehoord dat ik vroeger een beetje bleu was en mijn mond niet 
zo gauw open deed. Nu zeg ik het gewoon als iets me niet zint. Ik denk 
dat ik me makkelijker uit. Dat heeft ook te maken met zelfvertrouwen." 

"Toen er inlichtingen over me werden gevraagd heeft de opleider ge
zegd: ze is heel meegaand. Dat zullen ze nu niet zeggen, ze zullen nu zeg
gen: kijk uit! Als er iets haar niet bevalt dan ramt ze erop." 
Twee (4%) gaven een groter vermogen tot het dragen van verantwoorde
lijkheid aan ten gevolge van hun chirurgische opleiding, 

"Je moet bij elke stap die je doet bedenken of je de gevolgen ervan kan 
beheersen, pas dan mag je die stap nemen. Dat is zo met de paplepel in
gegoten, dat wordt een bestanddeel van jezelf. Het geeft je een enorm 
stuk zekerheid, een beslistheid die ik nooit gehad had als ik dat niet ge
daan had." 
Drie (7%) hadden, naar hun zeggen, door hun werkervaringen een gro
ter relativeringsvermogen opgebouwd, en drie van hen gaven duidelijk 
aan in panieksituaties in het dagelijks leven meer beheersing te hebben 
gekregen. 

"Laatst had mijn kind een kroepaanval en kreeg bijna geen lucht meer. 
In gedachten zat ik een noodtracheostomie te oefenen. We weten van 
onszelf dat we soms te kalm zijn. Je hebt zoveel gezien dat je denkt: hij is 
toch nog niet blauw. " 
Aan de andere kant was er één die zichzelf als minder assertief be
schouwde dan voorheen en één die al haar zelfvertrouwen was kwijt ge
raakt. 
Ook andere veranderingen werden opgemerkt: 

"Ik weet wel dat een vriendin op een gegeven moment tegen mij zei: jij 
vertelt alles twee of drie keer, je legt alsmaar uit. Dat is een tic van je 
werk." 
Een hele bijzondere invloed door de keuze van het vak onderging een 
vrouw die door haar eerste opleider vanuit haar eigen milieu in een heel 
andere omgeving werd gebracht. 

"Die man en zijn vrouw en hun kinderen werden een tweede ouderlijk 
huis voor mij. Omdat het een ander niveau was, een andere wijze van Ie-
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ven dan ik gewend was. Mijn ouders die nogal vonden: dit hoort en dat 
niet, en al bet bekrompene. Deze mensen hadden een heel andere levens
wijze, daardoor zijn ze een tweede ouderpaar voor mij geworden. Zo leg 
ik dat altijd uit." 
Het is hoogst waarschijnlijk dat er een voorselectie plaatsvindt van vrou
wen die qua karaktereigenschappen reeds meer erop gericht zijn de chi
rurgische opleiding te volgen. Dit beïnvloedt nog eens extra de moeilijk
heid om de invloed van het vak op de persoonlijkheid te bepalen. In een 
Amerikaanse studie onder medisch studenten die voor de chirurgische 
opleiding kozen, bleek dat deze significant meer resistent waren tegen 
stress en angst, dan studenten die een ander medisch specialisme am
bieerden, ongeacht hun sekse (". 

n % 

geen verandering 
toename zelfvertrouwen 
meer vermogen verantwoordelijkheid te dragen 
groter relativeringsvermogen 
meer beheersing tijdens panieksituaties 
zelfvertrouwen kwijt 
overige veranderingen 

Totaal 45 100 

Tabel 1: Aangegeven karakterveranderingen bij de vrouwelijke chirurgen die volgens 

hen door het werk zijn opgetreden. 

Toekomst 
Met het oog op het geringe percentage vrouwen in de heelkunde is het in
teressant te vernemen hoe diegenen, die zich een positie verworven heb
ben binnen deze mannenmaatschappij, denken over de komst van meer 
vrouwen in de professie. We hebben hen deze vraag als zodanig direct ge
steld. Verschillende antwoorden kwamen naar aanleiding hiervan naar 
voren. 
Men moet zich realiseren dat deze groep vrouwen bij hun beroepskeuze 
wist dat ze in een bepaald, door mannen gedomineerd, milieu terecht 
zouden komen. Dit hield al een selectie in voor de groep vrouwen die 
destijds het vak kozen. Voor hen vormde dit bij voorbaat geen onover
komelijk bezwaar. Toch moet men daarom niet een homogeniteit in de 
omgang ermee veronderstellen. Het is mogelijk dat men, om zich te kun-

20 
10 

2 

3 
1 
6 

44 

22 
4 
7 
7 

2 
14 
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nen handhaven, zich als eenling isoleert of zich als v one of the boys* as
simileert of het hele scala van vormen hiertussen kiest. 
De vraag of de geïnterviewde het aantal vrouwen in de chirurgie vol
doende vond of er de voorkeur aan gaf dat dit aantal toe zou nemen, 
werd vaak zeer ambivalent beantwoord. Een groot aantal nam een indif
ferente positie in, maar in de omschrijving van de redenen klonk meestal 
toch een meer positieve of negatieve grondtoon door. 
Slechts één van hen vond het expliciet geen goed idee voor een vrouw om 
chirurg te worden. 

"Deze vrouwen moeten wel weten wat ze gaan doen. Het is zwaar. Het 
is bijna niet te combineren als je het goed wilt doen. Ga je het half doen, 
dan verlies je het helemaal. Ik vraag me af of je dan je persoonlijke leven 
niet helemaal weggooit. Je houdt weinig tijd over, hoor, want je kunt niet 
onder je dienstjes uit, als vrouw zijnde. Dat kan niemand, ook de man
nen niet, je moet meedraaien. Dan vraag ik me af of je je gezin en jezelf 
niet tekort doet." 

Zes (13%) van hen vonden dat het niet uit moest maken of men man of 
vrouw was, maar vonden ook dat het niet goed zou zijn om de vrouwen 
positief te discrimineren. 

Drs. M. Kooiman (registratie in 1984) tijdens haar werkzaamheden in Nepal 
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Vijftien (33%) van hen was van mening dat het aantal vrouwen wel toe 
zou moeten nemen, maar niet op grond van specifieke eigenschappen die 
de vrouw geschikt maken voor het vak. Zij vonden vaker dat de toegang 
tot de opleiding voor iedereen gelijk moest zijn. 

"Ik vind het niet uitmaken of er veel of weinig in zitten als ze het maar 
kunnen als ze willen. Er mag geen drempel zijn en die was er altijd wel." 

"Ik vind eigenlijk fifty/fifty, waarom niet? Ik vind het helemaal niet zo 
een mannenberoep. Er komt tenslotte een heleboel naaiwerk aan te pas. 
Als er een scheur of gat in een jas genaaid moet worden moeten wij het 
doen. Maar als er een gat in een maag moet worden gehecht moeten zij 
het doen. Dat is toch onzin!" 
Drieëntwintig (51%) van hen, tenslotte vonden dat meer vrouwen in de 
chirurgie een verrijking van de beroepsgroep zou betekenen. Zij voerden 
daarvoor verschillende redenen aan. 

"Vrouwen zijn meer geschikt, zijn minder slagers, mannen hebben zelf
overschatting. Dan heb ik het wel over het type vrouw dat zelf ook 
vrouw is gebleven, niet het type kenau, het onvrouwelijke type." 

"Ik denk dat dat (meer vrouwen in de chirurgie) heel goed is. Om een 
beter evenwicht in de maatschappen te krijgen omdat vrouwen toch een 
andere manier van denken, van praten hebben. Een andere manier van 
contacten, misschien bepaalde dingen beter kunnen relativeren dan de he
ren. Het hoeft ook niet door te slaan, er hoeven ook niet meer vrouwen 
dan mannen te komen, dat is denk ik ook niet goed. Een beetje meer 
evenwicht is heel goed. " 

"Ja, dat vind ik goed. Ik denk dat de chirurgie daardoor menselijker 
wordt.... Ja, ik vind de chirurgie een ontzettend vrouwelijk vak. Vrouwen 
hebben over het algemeen kleinere handen dan mannen. Dat is nou een
maal zo. Ik vind als je dan zo bezig bent met handvaardigheid, dan denk 
ik dat vrouwen dat beter kunnen dan mannen. Ik denk ook dat vrouwen 
beter met patiënten omgaan om redenen die ik al genoemd heb, dus ei
genlijk is het een heel vrouwelijk vak. Als de mannen ons eeuwen lang 
veroordelen tot borduurwerkjes en breiwerkjes dan moeten ze ook toe
geven dat wij zeer geschikt zijn voor de chirurgie." 

"Met vrouwelijke collega's kan ik toch.... Ik bedoel, al is het maar dat 
je soms lol hebt om dingen waar die kerels werkelijk geen idee hebben, 
waarom iets leuk is. Dat kan ik niet uitleggen, maar zo gewone humor. 
Dat is wel een idiote reden maar het is soms toch zo." 

"Dat is denk ik, een open deur dat vrouwen toch heel anders het vak 
uitoefenen als mannen. Fijnzinniger. Ook qua techniek maar ook hun he
le benadering, filosofie." 

"Ik vind de vrouwelijke chirurg beter dan de mannelijke chirurg. In 
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manier van doen, manier van aanpakken. Meer gevoel voor de patiënt, 
denk ik." 

Drs. L. M. van Dongen. Als chirurg geregistreerd in 1984 

Een voorbeeld van een positieve benadering waarin ook weer ambivalen
tie schuilt, is de volgende uitspraak: 

"Ik zie met vreugde dat er steeds meer vrouwen komen, ik vind dat heel 
leuk." Interviewer: "Waarom?" "Domweg alleen al omdat het strookt 
met de algemene bevolking. Om nou te zeggen: er moeten meer vrouwen 
of meer mannen, nee, als het maar goede vakmensen zijn." 
Men moet niet vergeten dat bij deze groep vrouwen hun gender als een 
bezwaar werd gezien tijdens de keuze van hun beroep en dit kan bijge
dragen hebben tot een zekere terughoudendheid in het expliciet als posi
tief aanmerken van de vrouwelijke eigenschappen. Velen hebben jaren
lang hun best gedaan om duidelijk te maken dat het niet uitmaakte dat 
ze een vrouw waren binnen dit vak. Om nog een stap verder te gaan en 
te zeggen dat het juist positief zou kunnen zijn ging voor velen daarom 
nog te ver. 

"Dat is mijn bezwaar tegen dit interview: dat jullie vrouwen en man
nen apart gaan zetten." 
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Lidmaatschap Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen 
Voortbordurend op de gedachte over het al dan niet wenselijk zijn van 
een grotere instroom van vrouwen in het vak, hebben we geïnformeerd 
naar het lidmaatschap van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke 
Artsen, de VNVA. 
Deze vereniging werd in 1933 opgericht met als doelstelling: behartiging 
van de belangen van de Nederlandse vrouwelijke arts. Naast het nog 
steeds noodzakelijke behartigen van de belangen van vrouwelijke artsen 
behoort het bevorderen van een vrouwvriendelijk gerichte gezondheids
zorg tot de doelstellingen van de nu ruim 2600 leden tellende vereni
ging '2). Het lidmaatschap van deze vereniging zou de belangstelling voor 
vrouwen in de geneeskunde in het algemeen kunnen aangeven. Daarnaast 
vormt deze vereniging een instrument om de positie van vrouwen in de 
professie te verbeteren en ook kan het contact met andere vrouwelijke 
artsen een steun zijn bij het verduidelijken en oplossen van problemen, 
met name om te differentiëren of bepaalde problemen veroorzaakt wor
den door specifieke kenmerken van het vakgebied, of ook door het 
vrouwzijn in de geneeskunde. 
De houding van de geïnterviewden ten opzichte van deze vereniging met 
haar specifieke doelen is daarom zo interessant, omdat het een aanwij
zing kan zijn omtrent het belang dat gehecht wordt aan hun sekse in het 
vak. 
Bij de beantwoording van deze vraag stuitten we op enige zeer opmerke
lijke uitspraken, daar zullen wij later op terugkomen. 
Van de vijfenveertig ondervraagden waren er 21 (47%) lid of ooit lid ge
weest. De 24 (53%) overige vrouwen waren nooit lid geworden. 
Opmerkelijk was dat vier vrouwen die wel lid waren (geweest) van de 
vereniging vooral negatieve uitlatingen hierover deden: 

"Ik ben lid geweest van de vrouwelijke studentenvereniging en ik vond 
bet zo waardeloos, al die vrouwen bij elkaar. In de VNVA vond ik dat 
net zo, dus ik ben er weer uitgegaan. Ik voel niet voor al die verenigin
gen waar alleen maar vrouwen in zitten." 
"Ik ben kort geleden lid geworden van de VNVA en daar heb ik nu al 
spijt van." Interviewer: Waarom?" "Onder andere omdat ik, als ik in dat 
krantje kijk en ik lees dat jaaroverzicht van hun activiteiten en ik zie die 
foto's, dan denk ik: daar wil ik niet bij horen. Dat lidmaatschap ga ik 
denk ik, maar weer opzeggen." Interviewer: "Waarom wil je er niet bij 
horen?" "Ik vind dat ze een soort reactief gedrag vertonen van: wij vrou
wen willen ook zo nodig iets en dat brengen op een manier die in feite 
voor mij overtrokken is. Een akelige manier die mij ook irriteert. Ik denk 
dat je dit vak moet benaderen, of elk artsenvak, van: ik wil dit vak graag 
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doen. En als u zegt dat ik het niet kan omdat ik een vrouw ben dan moet 
je dat meteen wegmeppen en zeggen: ik kan bet wel. Maar niet gaan zeg
gen: wij vrouwen hebben ook rechten, of in zo'n kliekje gaan zitten met 
elkaar en dan gaan zeggen : wij gaan lekker onderling zeggen dat we het 
goed kunnen en zonderen ons af en... Het heeft allemaal ook zo iets engs. 
Nee, ik heb niet het idee dat ze zich bezig houden met de essentie." 
Interviewer: "Ben jij lid van de VNVA?" " Eigenlijk heb ik een beetje 
een hekel aan al die clubs." Interviewer: "Kan je zeggen waarom? "Nou, 
ja, ik vond dus dat ik op mijn manier die opleiding heel goed doorgeko
men was en dat hele streberige en brullerige daar had ik eigenlijk niet 
zo'n behoefte aan. Van: je moet zus en belachelijk, zo. Ik denk, ja als je 
je nou een beetje koest houdt en laat zien dat je het goed doet dan werkt 
dat volgens mij veel beter. Ik heb dus een flinke discussie op een gegeven 
moment gehad met één van de mensen en gezegd: nou, ik wil het gewoon 
niet, ik heb daar geen behoefte aan en ik heb het ook nooit meer gedaan, 
zoiets." 

"Ik heb het nu opgezegd want ik dacht: ik ga toch nooit meer. Ik ben 
er diverse keren geweest maar ik vond het niet zo geweldig interessant, 
als ik eerlijk ben. Een beetje te weinig wetenschap." 
Soms was het zelfs de politieke kleur van de subvereniging die iemand te
gen stond: 

"Ja, daar ben ik lid van geweest maar in de regio waar ik zat werd het 
op een gegeven moment zo ontzettend rood, daar kon ik niet tegen." 
Aan de andere kant konden bepaalde activiteiten van de vereniging de ba
lans in positieve richting doen doorslaan: 

"Ja, sinds een jaar. Ik voelde me nooit zo tot emancipatieverenigingen 
aangetrokken. Ik ben nu lid geworden om een cursus." 
Als reden om geen lid te worden werd juist opgegeven dat men zich in een 
groep van uitsluitend vrouwen niet thuis voelde. 

"Ik ben een keer naar een lustrumbijeenkomst geweest in Apeldoorn en 
dat was zo vreselijk dat ik dacht: hier hoef ik niet bij te horen." 

"Ik ben geen lid en dat is een bewuste keuze. Ik ben een keer toen ik 
pas afgestudeerd was op een vergadering geweest en... nee, dat vind ik 
toch niet leuk hoor, al die vrouwen bij elkaar. Nee." 
Eén van de geïnterviewden was zelfs volledig onbekend met het bestaan 
van de vereniging. 
Ook Hermann beschrijft in haar onderzoek naar opleiding en beroeps
werkzaamheden van vrouwelijke artsen de tendens om geen lid te wor
den van de VNVA (21%). Bij de opgegeven redenen springt het motief 
van geen waardering voor belangenbehartiging eruit l3). Ook in de 
Amerikaanse literatuur wordt beschreven hoe sommige vrouwen weinig 
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voeling hadden met de vrouwelijke beroepsverenigingen. 
I have never been active in the American Medical Women's Association 
because I never saw the need for it. I always felt it was a biased organi
sation, that it sort of had a chip on its shoulder -" us poor women"- .... 
(4 )_ 

Ook zeer positieve reacties werden vernomen: 
"Ja. Ik ben al jaren lid omdat ik vind dat ik uit principe de goede zaak 

moet steunen. Ik ben twee weken geleden voor het eerst op een avond ge
weest, dat heet een" netwerkavond". Hartstikke leuk. Het was de be
doeling om elkaar te leren kennen en te kijken wat je voor elkaar kon 
doen, dat was heel zinvol. We hebben nu een borrelclub opgericht." 

"Uiteraard ben ik lid. Ik vind het enerzijds principieel dat je daar ge
woon lid van hoort te zijn. Als vrouwelijk arts denk ik dat je... ja, dat is 
natuurlijk ook een kwestie van kleur bekennen." 
Uit dit alles komt naar voren dat voor sommige vrouwen een door man
nen gedomineerde werkomgeving niet alleen geen bezwaar oplevert, 
maar waarschijnlijk ook geprevaleerd wordt boven één van alleen maar 
vrouwen. 
Deze weerzin om geïdentificeerd te worden met een bepaalde groep vrou
wen vormde onder andere één van de redenen waarom de collega,die niet 
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mee wilde werken aan ons onderzoek, weigerde. In een brief schreef zij 
het volgende: 

"Zelf heb ik altijd vermeden om vrouwen in een bepaald beroep als een 
speciale groep te beschouwen, integendeel, integratie in het geheel is de 
enige wijze om verder te komen. Dat is ook de reden dat ik nimmer aan
sluiting heb gezocht bij aparte vrouwelijke verenigingen, zoals bijvoor
beeld van artsen. Mijns inziens is er geen reden om vrouwen in de heel
kunde als een specifieke groep te bestuderen." 
Ook in andere, door mannen gedomineerde, beroepen wordt gezien dat 
vrouwen zichzelf niet als vrouw willen manifesteren maar zichzelf na
drukkelijk als individu zien. Dit werd ook door Ellen Söentken gevonden 
in haar onderzoek onder Nederlandse topvrouwen (5). 
Ook in sociologische studies wordt gevonden dat vrouwen die een to-
kenpositie bekleden hun vrouw zijn proberen te camoufleren |A|. Hiermee 
bevestigen zij het bestaan van tegenstrijdigheden die de tokenpositie met 
zich meebrengt. Zij willen bijvoorbeeld verdere afzondering van de tota
le groep voorkomen door zich niet af te zonderen met vrouwelijke colle
gae. Het gaat hier vaak om zeer individuele persoonlijkheden, die niet 
graag worden beschouwd als vertegenwoordigsters van hun sekse. 

Samenvatting en discussie 
Meer dan de helft van de geïnterviewde vrouwen gaf aan dat hun per
soonlijke ontwikkeling duidelijk was beïnvloed door hun vak. 
Uit de antwoorden op de vraag of er meer vrouwen in het vak zouden 
moeten toetreden, kan geconcludeerd worden dat men van mening was 
dat het vak voor iedereen gelijk toegankelijk zou moeten zijn. Men voel
de niet de behoefte om speciaal vrouwen te stimuleren om voor de chi
rurgie te kiezen. 
De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen stelt zich onder an
dere ten doel de belangen van vrouwelijke artsen te behartigen. Het lid
maatschap van deze vereniging kan als een maat gezien worden voor de 
behoefte aan extra ondersteuning. Het niet aangaan van het lidmaat
schap kan ook gezien worden als een uiting om zich niet specifiek als 
vrouw te profileren binnen de beroepsgroep. Hoewel de vrouwelijke chi
rurgen meestal eenlingen waren tussen hun mannelijke collega's, waren 
de meesten van hen geen lid meer of waren dat nooit geweest. 
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XVII De opleiding tot chirurg 
in Nederland 

Inleiding 
In de traditie van de heelkunde is de selectie van de op te leiden assisten
ten, de kwaliteitseisen van de opleiding en de uitoefening van het vak zelf 
altijd uitsluitend in handen geweest van de chirurgen. In de periode 1984-
1990 werd hiervan afgeweken. Een andere professie, de psychologie, 
werd ingeschakeld bij de selectie van op te leiden chirurgen. 

De ontwikkeling van de chirurgie als medisch specialisme. 
In 1575 werd de Leidse universiteit gesticht. Hierin vond de eerste offi
ciële Nederlandse universitaire opleiding in de geneeskunde haar oor
sprong. Met de in 1425 gestichte universiteit was Leuven in het zuiden 
het noorden reeds voorgegaan. Aan de universiteit werden de Doctores 
Medicinae opgeleid. Deze aanvankelijk puur theoretisch geschoolde art
sen kunnen gezien worden als de voorlopers van onze huidige internisten. 
Het onderwijs in de heelkunde in deze periode was vooral theoretisch van 
aard. Van praktische chirurgie op universitair niveau was toen nog geen 
sprake. Binnen de studie van de geneeskunst begon zich eerst de anato
mie als hulpwetenschap af te tekenen, oorspronkelijk als een puur theo
retisch vak. In 1597 werd met de oprichting van een anatomisch theater 
te Leiden hieraan een praktisch aspect toegevoegd. Vanaf dat moment 
vond geleidelijk een uitbreiding van de chirurgie plaats binnen de acade
mische muren. Later hadden de meeste faculteiten een anatoom aange
steld die ook de heelkunde als leeropdracht had. Illustere voorbeelden 
hiervan zijn Nicolaas Tulp (1593-1674) en Frederik Ruysch (1638-1731) 
in Amsterdam. Het onderricht dat zij gaven was echter bestemd voor de 
Doctores Medicinae, van wie slechts een enkeling de heelkunde in prak
tijk zou brengen. Zij achtten het verrichten van medisch handwerk be
neden hun stand. Hierbij moet worden gedacht aan aderlaten, het ver
zorgen van wonden, het zetten van fracturen en andere heelkundige han
delingen. Waren deze ingrepen noodzakelijk, dan kwamen de chirurgijns 
eraan te pas. Deze chirurgijns waren sinds het eind van de 15e eeuw ver
enigd in gilden. Er bestonden geen landelijke opleidingseisen, maar in el-
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ke stad had het chirurgijnsgilde zijn eigen opleidingseisen geregeld waar
bij de leerling na afloop een examen moest afleggen dat alleen in die stad 
geldig was. Het was in sommige steden voor zonen van chirurgijns een
voudiger om toegang te krijgen tot de opleiding en examens dan voor an
deren. Dit kwam tot uiting in de voor hen vigerende lagere tarieven om 
de opleiding te volgen en het examen af te leggen. Zo was het examen
geld te Amsterdam in 1796 voor een meesterszoon 265 gulden, voor een 
poorterszoon 280 gulden, voor een Amsterdamse leerling 300 gulden en 
voor een vreemdeling 330 gulden. Uit de notulen van het gilde blijkt dat 
kandidaten zich vaak terug moesten trekken omdat ze de kosten van de 
opleiding niet konden betalen. Een groot deel van de kandidaten zakte 
voor het examen, soms tot zes maal toe. Het examen bestond uit een 
theoretisch en een praktisch gedeelte. Als proeve van bekwaamheid 
moest men ijzer tot lancetten slijpen en aderlaten. De opleiding vond 
plaats in een leermeester-gezel situatie, zoals deze tot op de dag van van
daag nog vigeert. De Meesters waren praktisch denkende ambachtslie
den, die maatschappelijk veel minder aanzien genoten dan de Doctores en 
vaak moeite hadden om het hoofd financieel boven water te houden. Zij 
zagen zich dan genoodzaakt om naast hun chirurgische praktijk een bar-
bierswinkel te houden waar het knippen en scheren van klanten hun een 
aanvullend inkomen bezorgde. 
Men kende ook opper- en onderchirurgijns. Deze terminologie gold al
leen voor de scheepschirurgijns. Voor deze onderchirurgijns gold dat zij 
enkele jaren als leerjongen in een barbierswinkel gestaan moesten heb
ben. Er werd ook een apart examen ingesteld ten behoeve van scheeps
chirurgijns. Dit werd vanaf 1636 in Enkhuizen ingevoerd en stond ook 
bekend onder de naam: Zeeproef. Het was deze scheepschirurgijns niet 
toegestaan aan de wal te praktiseren. 
In de 18e eeuw slaagden sommige chirurgen erin zich los te maken van 
de oude middeleeuwse beperkingen en zich een positie te verwerven ge
lijk aan hun rivalen, de Doctores Medicinae. In de 19c eeuw werd het on
derwijs in de chirurgie definitief overgenomen door de universiteiten. 
Hiermee kon echter niet worden voldaan aan de behoefte aan praktische 
geneeskundige hulp, met name op het platteland. De leef- en werkom
standigheden en de financiële vooruitzichten maakten het hier minder 
aantrekkelijk om zich te vestigen dan in de steden. Daarom werden in 
1823 de Clinische Scholen opgericht. Deze waren gevestigd te 
Middelburg, Haarlem, Hoorn, Alkmaar, Rotterdam en Amsterdam. De 
eisen voor toelating tot één van deze scholen wisselden, maar waren 
meestal laag, hetgeen de kwaliteit van de opleiding niet ten goede kwam. 
De Clinische school van Amsterdam functioneerde goed, de overige ston-
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den op een bedenkelijk laag peil. In 1840 waren er drie hogescholen en 
drie athenea waar de Doctores Medicinae, Obstetricae of Chirugicae ar-
tis werden opgeleid, allen met deelbevoegdheid. De Athenea boden geen 
mogelijkheid tot promoveren. Aan de zes Clinische Scholen vond de op
leiding tot plattelands- of stedelijk heelmeester of vroedmeester 
plaats " t/m9>. 
Men kende vóór de wet van Thorbecke wel dertien verschillende genees
kunstbeoefenaren: Medicinae Doctores, Artis Obstetricae Doctores, 
Chirurgicae Doctores, Med., Chir. Et Art. Obst. Doctores die in het bui
tenland waren gepromoveerd, Officieren van Gezondheid der le- 2C en 3C 

klasse, stadsheelmeesters, plattelandsheelmeesters, scheepsheelmeesters, 
vroedmeesters, oogmeesters, tandmeesters, vroedvrouwen en tenslotte 
apothekers |9). 
Doctor Medicinae werd men ofwel na een vierjarige universitaire studie, 
ofwel na een atheneumstudie te Harderwijk, Franeker of Amsterdam, ge
volgd door twee jaar universiteit. De graad Chirurgiae Doctor werd ver
kregen door een chirurgisch examen af te leggen en een operatie te ver
richten op een kadaver. De verkrijging van de graad van Doctor Artis 
Obstetricae tenslotte, vereiste een verloskundig examen, demonstraties 
op het fantoom en een verklaring aan de faculteit dat men voldoende be
vallingen had gedaan <10>. 
Door de komst van de wet op de uitoefening van de geneeskunst op 1 ju
ni 1865, tijdens de regeringsperiode van Thorbecke, werd de opleiding 
tot arts meer gestructureerd. De doctorstitel verleende niet langer de be
voegdheid tot uitoefening van de genees-, heel- en verloskunde, men 
mocht de geneeskunde alleen beoefenen als men twee staatsexamens, die 
door min of meer onafhankelijke commissies werden afgenomen, met 
goed gevolg had afgelegd. Voor de reeds praktiserende heelmeesters en 
vroedmeesters werd de gelegenheid geschapen om zich door middel van 
een aanvullend examen tot arts te laten promoveren. Tot 1877 waren er 
slechts 34 die hiervan gebruik maakten (9). Een logisch gevolg van deze 
wet was de afschaffing van de Clinische Scholen, want een universitaire 
opleiding bleek noodzakelijk om voldoende kennis te vergaren om voor 
de examens te kunnen slagen <n-12>. 

De Nederlandse Vereniging van Heelkunde en de opleiding 
In 1887 werd de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 
opgericht, in 1902 volgde de oprichting van de Nederlandse Vereniging 
voor Heelkunde (NVvH). Op zondag 2 maart 1902 kwamen 36 chirur
gen bij elkaar in de collegezaal en tegelijkertijd operatiekamer van de 
heelkundige kliniek in het Binnengasthuis te Amsterdam. Zij worden als 
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de oprichters van de NVvH beschouwd. Zij besloten om regelmatig te 
vergaderen en deze vergaderingen aan te grijpen als gelegenheid om voor
drachten te houden en demonstraties te geven. Men stelde een ballotage 
in voor toelating tot deze vereniging. Over de toelatingseisen voor nieu
we leden heeft men nogal wat discussie gevoerd. Dit resulteerde in een 
nieuw voorstel omtrent toelatingsvoorwaarden voor nieuwe leden. Tot 
1908 was de procedure zo dat men bij stemming een tweederde meerder
heid van de aanwezige leden moest verkrijgen, nadat men zichzelf als 
kandidaat lid had opgegeven. Na 1908 volstond het om door drie leden 
te worden voorgedragen (13). 
In een vergadering in 1909 gehouden, overwoog men om de vereniging 
besloten te maken voor chirurgen "die een eigen taal spreken en elkaar 
daardoor beter verstaan (,4>. Men wilde zo de toetreding van specialisten 
uit andere vakgebieden verhinderen. Kort daarop veranderde men dit in: 
alle "in Nederland woonachtige artsen, die zich in hun praktijk beperken 
tot de uitoefening der heelkunde in haar geheel of in één harer onderde
len.^ 

Specialistenregistratie en Concilium Chirurgicum 
Op de algemene ledenvergadering van de Maatschappij tot Bevordering 
der Geneeskunst in juli 1930 werd er een voorstel ingediend om tot regi
stratie van specialisten over te gaan. In juli 1931 kwam een definitieve re
geling tot stand en werd de specialisten registratiecommissie (SRC) in het 
leven geroepen. Met de oprichting van de SRC kwam een einde aan de 
onduidelijkheid over de vraag wie zich chirurg mocht noemen. Hiermee 
was ook de algemene heelkunde als vakgebied voortaan duidelijk om
schreven, met hieraan gekoppeld een gestructureerde opleiding. De om
schrijving van de opleiding in het huishoudelijk reglement van de maat
schappij was als volgt: Recht op inschrijving hebben zij, die drie jaar as
sistent zijn geweest aan een universiteitskliniek of aan een speciale afde
ling van een openbaar of bijzonder ziekenhuis waar behoorlijk 
gelegenheid bestaat tot opleiding. 
Vanaf 1932 werden de eerste chirurgen ingeschreven. Tot januari 1998 
werden er in totaal 1493 algemeen chirurgen ingeschreven, waaronder 60 
vrouwen (figuur 1). 
In 1948 werd het Concilium Chirurgicum opgericht. Eén van de taken 
van het Concilium was het geven van advies over de structuur en de ei
sen van de opleiding tot chirurg. Regelmatig is er binnen het Concilium 
discussie geweest of men zich ook moest bezighouden met het aantal op 
te leiden chirurgen. Reeds in 1952 sprak men zijn ongerustheid uit over 
een dreigend overschot aan chirurgen. In 1958 keerde deze discussie te-
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rug, waarbij het Concilium zich op het standpunt stelde dat het zich er
voor verantwoordelijk achtte dat in Nederland goede chirurgen werden 
opgeleid, maar dat het zich niet geroepen voelde regulerend op te treden 
ten aanzien van het aantal chirurgen. 
Behalve over het aantal chirurgen ontstond er ook discussie over de uni
versitaire en niet-universitaire opleidingen: te veel avant-gardistische chi
rurgie met te weinig praktische ervaring in de uitsluitend universitaire op
leiding versus te weinig wetenschap in de niet-universitaire opleiding. 
Eind jaren zeventig werd het dreigende overschot aan chirurgen zo groot 
dat men zich in het Concilium niet langer aan de verantwoordelijkheid 
voor de opleiding wilde onttrekken. In april 1979 werd op een studiedag, 
georganiseerd door het centraal college van het Concilium, het probleem 
van het overschot aan chirurgen gepresenteerd. Men baseerde zich op een 
rapport van de in november 1977 opgerichte Commissie 'In- en uit
stroom'. Er waren op dat moment 700 chirurgen in Nederland werk
zaam. Men ging ervan uit dat iedere chirurg 30 jaar actief zou zijn, het
geen zou neerkomen op een pensionering van 25 chirurgen per jaar. Op 
dat moment waren er 380 assistenten in opleiding. Met een zes jaar du-
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rende opleiding zou dit leiden tot een aanwas van 60 chirurgen, dus 35 
chirurgen per jaar te veel. 

Centrale Toelatingscommissie 
Het dreigende surplus aan chirurgen vormde reden om in mei 1982, in de 
ledenvergadering van de NVvH het besluit te bekrachtigen om het aantal 
opleidingsplaatsen te reduceren. Aanvankelijk werd het probleem neer
gelegd bij de reeds bestaande Commissie Regionalisatie Opleiding 
(CRO), bestaande uit vier hoogleraren, vier niet-universitaire opleiders 
en één assistent in opleiding. In november 1982 werd in de ledenverga
dering van de NVvH besloten tot de oprichting van de CTC, de Centrale 
Toelatingscommissie. Deze vergaderde voor het eerst in december 1982 
en bestond uit 19 leden: vertegenwoordigers uit de acht opleidingsregio's. 
Tot de taken van de commissie werden gerekend: het vaststellen van het 
totale aantal toe te laten assistenten in opleiding per jaar en de verdeling 
van deze assistenten per regio. Ook bepaalde deze commissie de toelating 
tot de chirurgische vooropleiding ten behoeve van de nevenspecialismen. 
Er speelde een belangrijk probleem: hoe kon een selectie worden ge
maakt uit de sollicitanten voor de opleiding heelkunde? In september 
1982 was namelijk in de ledenvergadering van de NVvH besloten dat de 
opleiders niet langer hun opleidingsassistenten zelf mochten kiezen. Er 
werden sancties in het leven geroepen voor het geval een opleider op ei
gen houtje een assistent zou aannemen. De aard van deze sancties, onder 
andere royement als lid van de vereniging van de betrokken opleider en 
zijn medewerkers, maakt duidelijk hoeveel waarde men hechtte aan deze 
maatregel. Bovendien zou een assistent die buiten de planning van de 
CTC in opleiding kwam, ingelicht worden over de gemeenschappelijke 
gevolgen biervan. Voor chirurgen die in deze periode hun opleiding in 
het buitenland volgden, werd een gentlemen's agreement gesloten dat zij 
niet in aanmerking konden komen voor een plaats in een Nederlandse 
praktijk. 

Selectieprocedure 
In 1980 heeft de afdeling heelkunde van het Academisch Ziekenhuis 
Leiden een psychotechnisch bureau geconsulteerd om bruikbare criteria 
voor de keuze van opleidingsassistenten te formuleren. Dit idee vond na
volging binnen de Commissie Regionalisatie Opleiding (CRO) toen het 
probleem landelijk ging spelen. Op dat moment kon gemiddeld niet meer 
dan één op de tien kandidaten worden aangesteld. Dit maakte de selec
tieprocedure op zichzelf tot een moeilijk probleem en om tot een oplos
sing te komen vroeg men advies aan de Nederlandse Stichting Voor 
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Psychotechniek (NSVP). Vanuit deze stichting hielden voornamelijk Dr. 
S. Lijftogt en Dr. R.P.J.M, van der Loo zich bezig met dit project. Er 
werd besloten om een studiedag te organiseren op 19 maart 1983 met re
presentanten van de Centrale Toetsingscommissie (CTC) en de NSVP. Er 
waren 24 chirurgen aanwezig die in een drietal werkgroepen zowel de 
keuzeprocedure als de geschiktheidscriteria uitvoerig bespraken. De zo
geheten Kerngroep van de CTC die zich met deze procedure bezighield, 

Cartoon met titel "De vorming van de chirurg", gemaakt door W. R. de Vries, eindjaren 
zeventig assistent in bet Academisch Ziekenhuis Groningen 



VROUWEN IN DE HEELKUNDE 26 I 

bestond uit Prof. Dr. A. Zwaveling, Dr. M.B. Lagaay, Dr. H. Wamsteker 
en Mw. A. Fabery de Jonge. De studiedag leverde zeer veel materiaal op 
en stelde de NSVP in staat aan de CTC een complete keuzeprocedure 
voor te leggen. 
De gewenste persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden zijn voor een 
belangrijk deel benoemd door de zittende beroepsgroep. Deze was op 
zich al het resultaat van een selectieprocedure. Het is mogelijk dat de be
roepsgroep veel kan aangeven van wat in de ogen van de leden noodza
kelijk of wenselijk is om een goed chirurg te zijn, maar het is duidelijk 
dat er reeds een inkleuring van het gewenste beeld plaatsvindt doordat 
men voor die karakterstructuur kiest waarvan men hoopt er zelf ruim
schoots aan te voldoen. Het was aan de psychologen om deze aanwijzin
gen te vertalen in een psychologische test als objectief meetinstrument om 
vast te stellen welke kandidaten de beoogde capaciteiten en vaardigheden 
bezaten. Tests leveren echter geen absolute uitkomsten op, ze zijn vooral 
gebaseerd op vergelijkingen tussen meerdere personen <15). 
Hiermee waren de voorbereidingen voor de geschiktheidsonderzoeken af
gesloten en kon worden overgegaan tot de organisatie ervan. De criteria 
werden onderscheiden in: prestaties, gedragsvormen, capaciteiten, aan
legfactoren en combinaties hiervan. Hierbij werd uitgegaan van een aan
tal punten: 1 intelligentie; 2 aanleg voor de praktische opleiding; 3 so
ciale aanpassing; 4 zelfvertrouwen en evenwichtigheid; 5 werkhouding. 
Hiertoe werden een aantal in de psychotechniek veelvuldig beproefde 
tests toegepast, gericht op het in kaart brengen van de persoonlijkheids
structuur, het vaststellen van de verbale en cijfermatige intelligentie en 
het ruimtelijk inzicht van de proefpersonen. Tijdens een observatietest 
trachtte men een indruk te verkrijgen van de stressbestendigheid van de 
kandidaat, motorisch gedrag en aanpak van problemen. Onderdeel van 
de gehele testprocedure was een persoonlijk gesprek met een psycholoog. 
De keuzeprocedure ging in 1983 van start. Gegadigden konden bij de 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde informatie en een inschrijvings
formulier aanvragen. Na retournering van een ingevuld vragenformulier 
werd dit door de CTC beoordeeld en kreeg men informatie over het ge-
schiktheidsonderzoek bij bureau Psychotechniek te Utrecht. Men moest 
zich dan persoonlijk aanmelden voor deelname hieraan. De kosten wer
den gedeeltelijk door de NVvH gedragen (fl. 250,00) en gedeeltelijk door 
de kandidaat zelf (fl. 500,00). 
De betrokkenen besteedden een gehele dag aan een groot aantal testop-
gaven en gesprekken met de NSVP-beoordelaars. Men moet zich wel re
aliseren dat de stressfactor voor de kandidaten extra groot was, omdat 
van tevoren was medegedeeld dat allen slechts één kans zouden krijgen 
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en dat het niet slagen voor de test zou betekenen dat de mogelijkheid om 
de opleiding tot chirurg in Nederland te volgen voor hen uitgesloten was. 
De kandidaten werden beoordeeld op de hierboven genoemde uitgangs
punten: intelligentie, aanleg voor de praktische opleiding, sociale aan
passing, zelfvertrouwen en evenwichtigheid en werkhouding. 
De cognitieve factoren werden getest met verbale-, numerieke- en ruim
telijk inzicht testen met pen en papier. De psychomotoriek en coördina
tie en stressbestendigheid werd door middel van een computertest be
oordeeld, waarbij de kandidaat proeven moest verrichten die een goede 
ooghand coördinatie vereisten. Later werd daaraan nog een geheugentest 
toegevoegd, zodat de kandidaat twee dingen tegelijk moest doen, waar
door ook de stressfactor verhoogd werd. Tenslotte moesten er nog enke
le opdrachten worden uitgevoerd die betrekking hadden op timemanage-
ment en patiëntgerichte zaken, hierbij werd ook gelet discussie- en schrif
telijke vaardigheden van de kandidaat (16). 
Na afloop werden de kandidaten ingedeeld in vijf categorieën: goed, be
hoorlijk (topgroep), behoorlijk (bodemgroep), twijfelachtig en beperkt. 
Kandidaten konden dus worden afgewezen zonder ook maar door één 
chirurg gezien te zijn. 

Het Panelgesprek 
Aanvankelijk bestond tijdens het vaststellen van de selectieprocedure het 
plan dat per regio door de betreffende opleiders uit de door 
Psychotechniek geselecteerde kandidaten opleidingsassistenten gekozen 
zouden worden. Omdat men vreesde voor een grote concurrentie tussen 
de regio's onderling om de beste kandidaten te verkrijgen werd hiervan 
afgezien en werd een landelijk selectiepanel ingesteld. Er werden ruim 
tweemaal zoveel kandidaten uitgenodigd voor een panelgesprek als er 
plaatsen waren. Ieder jaar werden twee panels samengesteld die met een 
beperkt aantal vaste richtlijnen de kandidaten moesten beoordelen. Per 
kandidaat waren er steeds twee panelleden die het vraaggesprek verzorg
den. Bovendien werd voor de panels een vaste vragenlijst ontwikkeld, 
waarbij de chirurgie als vak en professie centraal in de vraagstelling 
stond. In latere jaren kregen de panelleden zelfs voorafgaand aan de in
terviews een gesprekstraining van een psycholoog. Als richtlijn gold dat 
een kandidaat uitsluitend voor een opleidingsplaats in aanmerking kon 
komen indien alle panelleden zich daarmee akkoord verklaarden. De in
houd van het psychologische rapport was aan de panelleden onbekend 
totdat er na alle gesprekken een rangschikking van de geschikte kandi
daten gemaakt was. Pas dan kwam het psychotechnische rapport ter ta
fel om te zien of de panelleden op grond hiervan hun mening nog wilden 
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herzien. In de praktijk is dat meestal niet het geval geweest ,17). 
Omdat de individuele opleider door dit systeem niet meer in staat was 
zijn eigen opleidingsassistenten te kiezen, ontstond toenemende onvrede 
over deze procedure. Dit heeft in 1990 geleid tot de afschaffing van deze 
vorm van selectie. Hierna werd een regionaal selectiesysteem opgezet, 
aanvankelijk in combinatie met een vorm van psychologisch onderzoek. 
Ook hieraan kwam echter spoedig een einde en werd de keuze van de op 
te leiden assistenten weer geheel bepaald door de chirurgen. De invloed 
van de psychologen bij de selectie van opleidingsassistenten werd hiermee 
beëindigd. 

Testresultaten van de kandidaten 
De resultaten van de testen die in de jaren 1983-1989 zijn afgenomen, 
konden voor een gedeelte worden achterhaald uit de archieven van de 
NVvH en uit de rapportage van Dr. R.P.J.M, van de Loo. Hierin was ook 
een onderscheid gemaakt tussen de mannelijke en vrouwelijke kandida
ten. De resultaten van het laatste testjaar, 1989, voor de opleiding te be
ginnen in 1990, zijn niet meer aanwezig, noch in de archieven van de 
NVvH, noch in het archief en documentatiecentrum van de Nederlandse 
Psychologie te Groningen. 

Psychologisch onderzoek Panelgesprekken Geselecteerde kandidaten 

Jaartest n = man. n = vr. n = man. n = vr. n = man. n = vr. 

1983 

1884 

1985 

1986 

1987 

1988 

86 
96 
89 
107 
110 
121 

6 
7 
16 
10 
8 

20 

33 
44 
44 

46 
50 
68 

2 
3 
6 
5 
1 
5 

14 
15 
I 3 

14 

19 
24 

1 
1 
3 
2 

1 
3 

Tabel 1: Overzicht van aantal mannelijke en vrouwelijke kandidaten tijdens de test-

procedure 1983-1989. 

Hoewel slechts een klein aantal vrouwelijke kandidaten aan de test mee
deed, hebben we toch getracht een indruk te verkrijgen van het succes
percentage van de kandidaten tijdens de verschillende onderdelen van de 
procedure. Het percentage mannen dat de test goed doorstond varieerde 
van 3 8 % tot 5 6 % . Het percentage vrouwen van 1 3 % tot 5 0 % . Wanneer 
de kandidaten voor het panel werden uitgenodigd, hadden de mannelijke 
kandidaten een kans van 3 0 % tot 4 2 % om aangenomen te worden voor 
de opleiding. De vrouwen werden in deze situatie aangenomen in een per-
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centage van 3 3 % tot 100%. Dit laatste in een jaar toen slechts één vrou
welijke kandidaat voor het panelgesprek werd uitgenodigd. 

Percentage kandidaten voor Percentage kandidaten voor 
panelgesprek geselecteerd. opleiding geselecteerd. 

Jaar van test 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

mannen 

38 

46 

49 

43 

45 

56 

vrouwen 

33 

43 

38 

50 

13 

25 

mannen 

42 

34 

30 

30 

58 

55 

vrouwen 

50 

33 

50 

40 

100 

60 

Tabel 2: Percentage kandidaten die de verschillende onderdelen van de procedure met 
goed gevolg hebben doorlopen, uitgesplitst in mannen en vrouwen. 

Met uitzondering van 1987, van de acht vrouwelijke kandidaten pas
seerde er slechts één de test met goed gevolg, lijkt het dat vrouwen en 
mannen gelijke kansen hadden om de testprocedure goed te doorlopen. 
Wanneer men zich eenmaal voor de volledige procedure had aangemeld, 
was de kans om in opleiding te komen 1 3 % tot 2 0 % , hierbij bestond 
geen verschil tussen mannen en vrouwen (tabel 3). Opvallend blijft na
tuurlijk wel het zeer geringe aantal vrouwen dat zich in deze jaren voor 
de gehele procedure om een opleidingsplaats heelkunde te verwerven, 
heeft aangemeld. 

Jaar van tes 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

t mannen 

16 

16 

15 

L3 

17 

20 

vrouwen 

17 

14 

19 

20 

L3 

15 

Tabel 3: Percentage van alle kandidaten die aan de test hebben deelgenomen en uit
eindelijk werden geselecteerd voor de opleiding, uitgesplitst in mannen en vrouwen, 
per testjaar. 

Resultaten van de toelatingsprocedure gedurende de jaren 1984-1990 
Om te beoordelen of deze selectieprocedure aan de verwachtingen heeft 
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voldaan, gingen wij na wat er van de assistenten geworden is die op de
ze wijze in opleiding waren gekomen. Vergelijking met de vroegere situ
atie wordt bemoeilijkt door het ontbreken van een centrale registratie 
voor deze periode. Wel stond ons een lijst van assistenten in opleiding uit 
de periode september 1978 t/m september 1979 ter beschikking. Deze 
groep bestond uit 79 assistenten (6 vrouwen) waarvan er uiteindelijk 51 
(2 vrouwen) als algemeen chirurg zijn ingeschreven. Van deze groep wer
den er 13 in andere snijdende specialismen geregistreerd (uitvalpercen
tage 35%). 
In 1984 kwamen 27 assistenten in opleiding, waarvan er 15 door het pa
nel waren geselecteerd en 12 reeds eerder een toezegging hadden. Vanaf 
1985 tot 1990 kwamen alleen nog kandidaten via de selectieprocedure in 
opleiding. Van de 146 assistenten (15 vrouwen) die via deze procedure in 
opleiding waren gekomen, zijn er 130 (13 vrouwen) uiteindelijk als alge
meen chirurg geregistreerd (fig.2). Het aantal voor de opleiding geselec
teerde kandidaten liep in de zes jaar, dat deze procedure gehanteerd 
werd, op van 15 tot 31 per jaar. Het aantal uitvallers liep in deze jaren 
uiteen van 6% in 1988 tot 2 1 % in 1989. Onze Controlegroep^ uit 1978-
1979 had een uitvalspercentage van 3 5 % (fig.3). Deze resultaten sugge
reren een positief effect van de test. 

GESELECTEERDE KANDIDATEN 
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Discussie en conclusie 
Vóór 1983 bestond er geen centrale registratie van assistenten in oplei
ding. Derhalve was er ook geen zicht op het percentage assistenten dat 
met de opleiding stopte. Onze controlegroep uit 1978-1979 is samenge
steld n.a.v. een inventarisatie door de Ned.Ver.v.Heelkunde van het aan
tal assistenten in opleiding in deze jaren. 
Voor deze evaluatie van de testperiode hebben wij uitsluitend gekeken of 
de assistenten die in opleiding waren gekomen, hun opleiding hadden 
voltooid en ingeschreven waren in het specialistenregister als algemeen 
chirurg. Of dit betekent dat deze kandidaten ook 'goede' chirurgen zijn 
geworden, is hiermee niet gezegd. Er zijn verschillende onderzoeken naar 
het profiel van de chirurg bekend. Zo deed Linn in 1982 en 1984 onder
zoeken onder medisch studenten en co-assistenten <IS-19). Zij die de chi
rurgie ambieerden, bleken zelfbewuster en zekerder van zichzelf dan de 
overigen. Gordin kwam in 1991 tot soortgelijke resultaten: hij consta
teerde dat studenten die chirurg wilden worden stressbestendiger wa
ren (20). Greenberg en medewerkers inventariseerden bij chirurgische staf
leden welke persoonlijkheidsfactoren en karaktertrekken zij van belang 
achtten voor het vak. Hun conclusie was dat de gewenste chirurgische 
persoonlijkheid vooral gekenmerkt werd door assertiviteit op een posi-
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tieve manier , 2 n . Erlandsen en medewerkers vonden bij analyse van de se
lectie van opleidingsassistenten een positieve correlatie tussen de studie
resultaten en het functioneren tijdens de opleiding {11). 
De opleiding heelkunde is altijd door de beroepsgroep zelf geregeld. 
Slechts éénmaal heeft men gebruik gemaakt van het advies van derden bij 
de toelating tot de opleiding. In de periode 1984-1990 werden geschikte 
kandidaten mede door psychologen geselecteerd. Een groeiende onvrede 
over deze procedure, met name onder de opleiders, leidde tot de af
schaffing in 1990. De keuze van de juiste kandidaat voor de opleiding 
heelkunde kan kennelijk niet op objectieve criteria alleen worden terug
gevoerd. Wie kan tenslotte bepalen wat het beeld van de perfecte chirurg 
is: hij/ zij die de meeste wetenschappelijke artikelen publiceert, hij/ zij die 
de meest geavanceerde ingreep kan uitvoeren, hij/ zij die de grootste hoe
veelheid allround werk verzet of hij/ zij die de patiënten met de meeste 
empathie tegemoet treedt? 
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XVIII Huidige ontwikkelingen 

Inleiding 
In de twintigste eeuw is een geleidelijke verschuiving ontstaan in de ver
houding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke studenten, resulte
rend in het feit dat sinds 1980 een gelijk aantal mannelijke en vrouwelij
ke basisartsen afstudeert en dat sinds 1986 zelfs meer vrouwelijke dan 
mannelijke studenten aan de medische studie beginnen ( l '2). 
Sinds het studiejaar 1989-1990 geldt ook voor de gehele Universiteit van 
Amsterdam dat het aantal vrouwelijke studenten dat van hun mannelijke 
collegae evenaart ( 3 ) . Het aantal vrouwelijke specialisten hield echter geen 
gelijke tred met de geleidelijke toename van het aantal vrouwelijke art
sen. Binnen de medische specialismen worden sommige beroepen gezien 
als typisch mannelijk: heelkunde, neurochirurgie, orthopedie en urologie, 
terwijl andere worden getypeerd als feminien: anesthesiologie, kinderge
neeskunde, psychiatrie en neurologie |4). 

Vrouwelijke artsen 
Bij een volkstelling in 1930 bleek dat van alle academici in Nederland 
8% vrouw was. Van de vrouwelijke academici was 6 4 % werkzaam. Ten 
tijde van de economische depressie in 1935 was 7 4 % van de ongehuwde 
vrouwelijke academici werkzaam en van de gehuwden slechts 3 4 % . In 
1934 maakten vrouwen 6 % van het totale artsenbestand uit (5'. 
In 1978 was het percentage vrouwelijke, eerstejaars geneeskunde studen
ten nog 3 5 % . 
Het aantal vrouwelijke artsen bedroeg in die tijd 2 6 % en er waren 1 3 % 
vrouwelijke specialisten werkzaam '41. Het aantal vrouwelijke artsen is in 
de daarop volgende 20 jaar toegenomen tot 30% in 1998 (2). 
In een onderzoek dat verricht werd onder vrouwelijke artsen in 1978 
bleek, dat 6 3 % van de vrouwen een zogenaamd vrouwelijk specialisme 
beoefende en 5 % was actief in een zogenaamde mannelijke professie. 
Van de totale groep ondervraagde vrouwen gaf 5 0 % aan dat zij het be
roep uitoefenden van hun eigen voorkeur. Achtenveertig procent zag hun 
beroepskeuze vooral als een door omstandigheden bepaalde keuze. Van 
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alle vrouwelijke artsen was 92% professioneel actief, waarvan de helft in 
deeltijd. Uit dezelfde studie bleek dat vooral het moederschap een belem
mering vormde voor het werk als specialist. Van alle specialisten uit de
ze groep werkte 41 % in deeltijd, voor de vrouwen die actief waren in een 
mannelijk beroep was dit percentage slechts 6% ,4>. 
Binnen het project emancipatiezaken van de KNMG werd in 1992 een 
onderzoek verricht onder 500 van de 1467 pas afgestudeerde basisartsen. 
De respons was 351 . Uit dit onderzoek naar de meningen en wensen van 
basisartsen met betrekking tot hun beroeps- en privéleven, bleek ook de 
wens te bestaan om in deeltijd te gaan werken. Vrouwen gaven aan te 
streven naar een werkweek van 35 uur, mannen van 41 uur. Afgezet te
gen een reële gemiddelde werkweek van 64 tot 69 uur is er dan inderdaad 
sprake van deeltijd. 
Uit dit onderzoek bleek ook dat vrouwen in de keuze van hun specialis
me meer geneigd waren om rekening te houden met hun privé-leven l6). 
Dit zelfde fenomeen beschrijft Myra Keizer in haar proefschrift (1). 
Een recenter onderzoek naar loopbaanperspectieven van vrouwelijke art
sen werd in 1994 gepubliceerd. Hieruit blijkt eveneens dat ook bij de 
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mannelijke arts-assistenten in opleiding een groeiende wens bestaat om in 
deeltijd te werken (7). Inmiddels heeft de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst (KNMG) in samen
werking met de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) 
ingehaakt op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom deeltijdwer
ken met de uitgave van een boekje: "Artsen en werken in deeltijd". 
Hierin vatten zij een aantal feiten en tips samen die van belang zijn om 
tot werken in deeltijd te komen. Arbeid in deeltijd neemt immers nog 
steeds geen vanzelfsprekende plaats in in de medische wereld |8). Ten tij
de van onze interviews in 1996-1997 waren van de 45 geïnterviewde 
vrouwen nog 23 actief als algemeen chirurg. Hiervan werkten er zes in 
deeltijd. 

Vrouwelijke chirurgen 
Bij de Specialisten Registratie Commissie (SRC) zijn de jaarlijks geregis
treerde chirurgen opgevraagd (tabel 1, fig.1). Vanaf 1932 liep dit aantal 
geleidelijk op van minder dan tien per jaar naar 50-60 per jaar in de ja
ren tachtig. Daarna ontstond een daling tot ongeveer 30 per jaar, ver
oorzaakt door de numerus fixus die werd ingesteld bij de Centrale 
Toelatingsprocedure in 1983. Het aantal vrouwen dat zich in deze perio-
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de als chirurg kon laten registreren, bleef tot de jaren zeventig laag: soms 
één, meestal geen (tabel 1, fig.2). 
Zoals wij reeds in hoofdstuk 10, methodologie bij het opzetten en analy
seren van de interviews, hebben beschreven, hebben wij via andere kana
len vier vrouwelijke chirurgen achterhaald die niet op de ons toegezon
den SRC lijst voorkwamen. De verklaring hiervoor hebben wij gezocht in 
het feit dat sommigen zich later hebben laten inschrijven bij een ander 
specialisme, bijvoorbeeld de plastische en reconstructieve chirurgie of de 
urologie en dat soms niet goed geregistreerd werd als een chirurg overle
den was. Deze waarneming betekent uiteraard dat de totale cijfers, waar
bij de mannelijke chirurgen de overhand hebben, wat hoger zullen liggen 
als men de chirurgen die later uitgeschreven zijn meerekent. Helaas was 
het voor ons niet mogelijk de cijfers hiervan te achterhalen. 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

2 

0 

7 

1 

1 

6 
_ 

9 

7 

3 

4 

0 

1 

17 

23 

13 

1" 

L6 

11 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(1) 
(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(1) 
(0) 

(0) 
(1) 

(0) 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

8 

9 

1 1 

6 

8 

19 

13 

13 

14 

19 

L7 

22 

31 

24 

25 

21 

24 
24 

22 

30 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(1) 
(0) 

(0) 

(1) 

(0) 

(0) 

(0) 

(4) 

(2) 

(2) 

(1) 
(0) 

(0) 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

2" 

33 

28 

30 

34 

45 

37 

46 

53 

65 

49 

55 

55 

63 

41 

30 

23 

30 

12 

26 

(0) 

(6) 

(1) 

(2) 

(0) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(0) 

(2) 

(3) 

(2) 

(4) 

(1) 
(0) 

(0) 

il. 

(0) 

(1) 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

18 

23 

23 

36 

22 

43 

2S 

45 

45 

(1) 

(3) 

(1) 

(4) 

(2) 

(6) 

(4) 

(7) 

(8) 

Tabel 1. Het aantal bij de SRC geregistreerde algemeen chirurgen per jaar van regis
tratie 1932 tot 1 januari 2000 (n = 1570). Tussen haakjes wordt het aantal nieuw ge
registreerde vrouwelijke chirurgen per jaar weergegeven, (n = 78). 

Aantal vrouwelijke assistenten in opleiding 
Sinds de oprichting van de Centrale Toelatingscommissie bestaat er een 
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goede registratie van de assistenten die aan hun opleiding heelkunde be
ginnen. Sinds 1984 zijn er ieder jaar vrouwen in opleiding aangenomen. 
Hun aantal is geleidelijk toegenomen (tabel 2, fig.3) . 

totaal aantal aantal vrouwen % vrouwen 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

29 
37 
$4 
41 

47 
54 
50 
50 
54 

"* 
7 

8 

9 

12 

5 

L7 

If, 

22 

24 
19 
24 
21 
26 

9 
34 
32 
41 

Tabel 2 Het aantal assistenten aangenomen voor de opleiding algemene heelkunde van 

1991-1999, onderverdeeld in mannen en vrouwen. 

Assistenten aangenomen voor de 
opleiding heelkunde 1984-1999 

60 

50 -

40 -

30 

20 -

10 -

n L. - • • 1 1 1 1 1 l 1 

" 

1 1 1 
• 

• totaal 

• vrouwen 

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

figuur 3 

Na de periode van de psychologische test is er een regionale sollicitatie
procedure ingesteld. De sollicitant wordt uitgenodigd door een regionale 
commissie, waardoor de opleiders weer zelf de eigen op te leiden assistent 
uitkiezen. De trend ontstaan tijdens de psychologische testperiode dat er 
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meer vrouwelijke assistenten in opleiding werden aangenomen, zette zich 
in de periode hierna voort. Uit tabel 2 blijkt dat eind jaren negentig het 
percentage vrouwen dat werd aangenomen voor de opleiding heelkunde 
zelfs steeg tot 4 1 % . 

Aantal vrouwelijke chirurgen werkzaam in 2000 
Volgens een telling in het jaar 2000 waren er 820 algemeen chirurgen 
werkzaam in Nederland. Het aantal vrouwen in deze groep bedroeg 42 
(5%). Van de totale groep waren er 178 aangesteld in een academisch 
ziekenhuis, de 642 overigen werkten in een perifere kliniek. Onder de 
178 academisch werkende chirurgen bevonden zich 19 vrouwen (11%). 
Het aantal vrouwen in de periferie bedroeg 23 (4%). Het viel Myra 
Keizer in haar studie over de professionaliteit, gender en uitsluiting in 
medische specialismen op dat vrouwelijke specialisten in het algemeen 
vaker in academische ziekenhuizen werkzaam waren dan in de vrije prak
tijk <". Van de groep vrouwelijke algemeen chirurgen (n=42) die in 2000 
werkzaam waren, waren er negen (21%) gepromoveerd, slechts twee 
hiervan waren academisch werkzaam, de overige zeven gepromoveerden 
werkten als algemeen chirurg in de periferie. 
Er is heden ten dage geen vrouwelijke hoogleraar heelkunde werkzaam, 
ook is geen van de nog actieve vrouwelijke chirurgen hoofd van een af-

jaarlijks diner tijdens "Vrouw en Heelkunde" in 1993 
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Jaarlijks diner tijdens "Vrouw en Heelkunde" in 1996 

Jaarlijks diner tijdens "Vrouw en Heelkunde" in 1998 
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deling. Binnen de wetenschappelijke verenigingen kent men momenteel 
evenmin vrouwelijke bestuursleden. 

Buitenland 
Om inzicht te krijgen in de huidige situatie in het buitenland hebben wij 
contact gezocht met de verschillende beroepsverenigingen. 

Duitsland 
Navraag bij de Deutsche Gesellschaft für Chirurgie leidde slechts tot een 
verwijzing naar Professor Doctor Henne-Bruns. Zij werkte als chirurg in 
de Klinik für Allgemeine Chirurgie und Thoraxchirurgie te Kiel en is re
centelijk benoemd tot hoofd van de afdeling Chirurgie van de universi
teitskliniek in Ulm. Professor Doctor Henne-Bruns heeft belangstelling 
voor de rol van vrouwen binnen de geneeskunde. Desgevraagd deelde zij 
ons mede dat er geen goede registratie bestaat van het aantal vrouwelij
ke chirurgen dat in Duitsland werkzaam is, omdat de Deutsche 
Gesellschaft für Chirurgie over slechts weinig data van haar leden be
schikt. 
Via een andere bron weten we wel dat het aantal vrouwelijke thoraxchi-

Optreden op het huwelijksfeest van Mw. Drs. C. Sleeboom 
V.l.n.r.: E. de Jong, W. Mulder, A. van het Hek, M. Wienk, C. v.d. Broek-Knijper 
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rurgen in Duitsland 5 % van het totale aantal bedraagt. Het gaat hierbij 
om vijftien hartchirurgen en tien longchirurgen ,9). 

Groot Brittanie 
Via The Royal College of Surgeons of England verkregen wij getallen 
over het aantal vrouwen dat in de twintigste eeuw in Engeland de FRCS 
titel behaalde (tabel 3). Dit Fellowship of the Royal College of Surgeons 
is vergelijkbaar met de registratie als algemeen chirurg in Nederland. 

FRCS registratie 
voor 1950 

1950-1959 
1960-1969 

1970-1979 

1980-1989 
1990-1999 

Totaal 

Mannen 

1057 

1660 

2829 
3137 

2167 

2800 

Vrouwen 

30 

45 

60 

93 

168 
379 

Totaal 

1087 

1705 

2889 

3230 

2335 

3179 

14425 

Tabel 3. Als FRCS (Fellowship of the Royal College of Surgeons) geregistreerde vrou
welijke chirurgen in Engeland. 

België 
Aanschrijving van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde, 
Société Royale Beige de Chirurgie, leverde geen informatie op. 

Frankrijk 
Benadering van de Association Franchise de Chirurgie leidde tot een re
actie van een vrouwelijke chirurg uit Parijs die zowel de algemene, de 
vaat- en de thoraxchirurgie beoefende. Zij liet ons weten dat in 1989, 
toen zij in opleiding was, haar zes vrouwelijke thoraxchirurgen bekend 
waren. In 1999 telde zij 35 vrouwelijke algemeen chirurgen. 
Zij beschrijft de omstandigheden voor vrouwen in de chirurgie in 
Frankrijk als zeer slecht. 

Verenigde Staten van Amerika 
In de Verenigde Staten van Amerika schenkt men op het ogenblik veel 
aandacht aan de komst van vrouwen in de snijdende specialismen. 
Hoewel daar het percentage vrouwelijke medische studenten 4 3 % be
draagt, blijft het aantal vrouwelijke assistenten- in- opleiding voor spe
cialist nog relatief laag (36% in 1997). Dit geldt nog sterker voor de snij
dende specialismen l l0 ). 
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Al sinds 1915 bestaat hier de Association of Women Surgeons. Dit is een 
zeer actieve vereniging en op ons verzoek hebben zij ons de beschikbare 
getallen van het aantal vrouwelijke chirurgen in de VS toegezonden (ta
bel 4). Tevens zonden zij ons een overzicht van het aantal vrouwen in een 
snijdend specialisme in de jaren 1970, 1980 en 1990: hieruit blijkt de 
enorme toename van het aantal vrouwelijke chirurgen in de laatste de
cennia van de 20e eeuw (tabel 5). Dat deze toename zich voortzet, blijkt 
uit het aantal vrouwelijke assistenten in opleiding in 1998-1999 (Tabel 
7) (11'12'. 
Deze zelfde Association of Women Surgeons heeft een pocket manual uit
gegeven met raadgevingen speciaal gericht op de problemen die vrouwen 
kunnen tegenkomen tijdens hun opleiding tot chirurg (1 , ). Voor de 
American Board of Thoracic Surgeons vormde de registratie van de hon
derdste vrouwelijke thoraxchirurg de aanleiding om een symposium te 
organiseren, gewijd aan de vrouwen in het vak en hun bijdrage hieraan. 
Dit symposium vond plaats op 31 januari 2000 in Florida (14). 

Colorectale chirurgie 
Neurochirurgie 
Algemene heelkunde 
Gynaecologie/obstetrie 
Oogheelkunde 
Orthopedie 
Keel/neus/oorheelkunde 
Plastische chirurgie 
Thoraxchirurgie 
Urologie 

Tabel 4. Aantal vrouwelijke chirurgen in USA per specialisme in oktober 1998. 

aantal vrouwen 

1970 2.129 

1980 5.561 

1990 12.992 

lal aantal 
1.018 

4.924 

37.943 
38.424 

17.777 

22.521 

9.028 

5.898 

2.303 
10.021 

aantal vrouwen 

56 
216 

3.453 
11.865 

2.354 

718 

732 

503 
54 

258 

% vrouwen 

5,5 

4,4 

9,1 
30,9 

13,2 

3,2 

8,1 

8,5 

2,3 
2,6 

Tabel. 5. Aantal vrouwelijke chirurgen in de VS in 1970, 1980 en 1990. 
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% vrouwen in opleiding 

Thoraxchirurgie 6,3 

Orthopedie 7,2 

Neurochirurgie 9,6 

Vaatchirurgie 16,7 

Plastische chirurgie 19,4 

Algemene heelkunde 21,0 

Kinderchirurgie 27,8 

Tabel 6. Percentage vrouwelijke opleidingsassistenten in snijdende specialismen in de 
VS van 1998-1999. 

Samenvatting en discussie 
De toenemende participatie van vrouwelijke artsen in de heelkunde, met 
name in het laatste decennium van de twintigste eeuw, is een ontwikke
ling die niet los gezien kan worden van de algemene maatschappelijke 
ontwikkeling voorafgaande aan deze periode. In de eerste plaats is de po
sitie van de vrouw zélf veranderd. In de huidige tijd is het volledig geac
cepteerd dat een vrouw een beroep leert en haar vak ook na een eventu
eel huwelijk blijft uitoefenen. Dit ziet men behalve in de heelkunde ook 
in het bedrijfsleven, waar een toenemend aantal vrouwen carrière maakt 
en in topfuncties belandt (15). 
De arbeidsdeelname van vrouwen is van 3 0 % in 1985 gestegen naar 5 0 % 
in 2000. Het gestegen opleidingsniveau van vrouwen en de toename van 
kinderopvang blijken volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau die 
groei niet voldoende te verklaren. De onderzoekers zien mede een oor
zaak in de verandering in opvatting over de rol van de vrouw in het ge
zin en in de maatschappij. In 1985 vond 70% van de Nederlandse be
volking het werken van moeders met schoolgaande kinderen niet be
zwaarlijk. In 1997 was 8 1 % deze mening toegedaan , l 6 ) . 
Daarnaast is de organisatie van het beroep van chirurg veranderd. Was 
men vroeger zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar voor 
het beroep, nu zijn de werktijden aan het veranderen. Er zijn uren, waar
in men de verantwoordelijkheid voor patiënten overdraagt aan collegae 
en zodoende vrijelijk over deze tijd kan beschikken. Dit is een belangrij
ke voorwaarde geweest om ook vrouwen, die tevens een zorgtaak te ver
vullen hebben, in staat te stellen hun gezinsleven te combineren met de 
uitoefening van hun professie. Uiteraard hebben deze veranderingen ook 
hun implicaties gehad voor het mannelijk deel van de beroepsbevolking. 
Geleidelijk aan zijn mannen zich meer gaan bemoeien met de opvoeding 
van hun kinderen. Ook deelname aan activiteiten buiten het beroep zijn 
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maatschappelijk gezien belangrijker geworden. Het ligt in de verwachting 
dat deze ontwikkelingen zich in de toekomst zullen voortzetten. 

RUST EN PRIVACY 
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Drs. L. E. Visser (geregistreerd als algemeen chirurg in 1983). Folder van haar eigen kli
niek voor plastische en esthetische chirurgie 
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XIX Samenvattingen en nabeschouwing 

Hoofdstuk 1 
Inleiding 
Het optreden in de samenleving van vrouwen als chirurg is, ondanks ve
le voorbeelden in de geschiedenis van de geneeskunde, toch vooral een 
nieuwe ontwikkeling. De heelkundige professie werd altijd beschouwd 
als een typisch mannelijk beroep. Mannelijke beroepen hebben een aan
tal gemeenschappelijke kenmerken: zij spelen zich in het algemeen af in 
de ambachtelijke sfeer, ze gaan gepaard met gezagsuitoefening en ze zijn 
risicovol. Ook het beheer van geld of goederen wordt als mannelijk ge
zien. Dikwijls kennen deze beroepen ook lichamelijke ongemakken (1). 
Om het belang van vrouwen in de heelkundige professie te kunnen in
schatten, zal eerst een inventarisatie van de rol van vrouwen in de heel
kunde dienen te geschieden. Dit is tot op heden voor de heelkunde, in de 
voorliggende vorm nog niet gebeurd. Er werd een literatuurstudie ver
richt teneinde de rol in de heelkunde van de vrouw in het verleden zo 
goed mogelijk te inventariseren. Om inzicht te verkrijgen in de persoon
lijke beleving van het vak en in de werksituatie van de vrouwelijke chi
rurgen in Nederland in de 20e eeuw, werden alle nog in leven zijnde, 
vrouwelijke chirurgen voor een interview benaderd. Bij 45 van de 53 
vrouwen die van 1932 tot 1996 werden geregistreerd als algemeen chi
rurg, werd een persoonlijk interview afgenomen. 

Hoofdstuk 2 
De geneeskunst in de oudheid en de rol van de vrouw hierin 
In dit hoofdstuk wordt in het kort geschetst hoe de ontwikkeling van de 
geneeskunde op gang kwam in de bekendste beschavingen die van belang 
zijn geweest voor onze geneeskunst, met speciale aandacht voor de heel
kundige aspecten en voor de rol van de vrouw hierin. 
Vanaf 3500 v. Chr. heeft er geneeskunde bestaan die als voorloper gezien 
kan worden van onze huidige geneeskunde. Hoewel er in Mesopotamië, 
Egypte en Griekenland een sterke verbondenheid bestond tussen de ge
neeskunst en de religie, ontwikkelden zich daar ook praktische thera-
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pieën. In Indië heeft zeker chirurgie bestaan, deze werd waarschijnlijk 
niet door vrouwen beoefend. In Mesopotamië, Egypte en Griekenland 
heeft de vrouw echter een bepalende rol gespeeld als arts. In Egypte en 
Griekenland waren priesteressen als arts werkzaam. In het Romeinse rijk 
bezat de vrouw een grotere mate van vrijheid om zich zelfstandig te ont
wikkelen en om een openbare functie uit te oefenen. Hierdoor konden 
vrouwen zich ook tot arts laten scholen en als zodanig werkzaam zijn. 
Zelfs wisten enkele van hen zich hiermee faam te verwerven. 

Hoofdstuk 3 
Vrouwelijke zorgverleners: van de middeleeuwen tot in de \ 8e eeuw 
Dit hoofdstuk beschrijft de rol van de vrouw in de geneeskunde, met na
druk op de heelkundige aspecten hiervan in de periode vanaf de middel
eeuwen tot in de 18e eeuw. Reeds in de 14e eeuw is sprake van vrouwe
lijke leden binnen de chirurgijnsgilden. Uit ordonnanties uit de 16e-18e 
eeuw blijkt dat een aantal vrouwen zich een bestaan in de heelkundige 
praktijk had verworven. De vrouw speelde een eigen rol in de uitoefening 
van de geneeskunde, waarbij zij ook het gebied van de heelkunde betrad. 
In de uitoefening van haar beroep ontmoette zij naast de problemen die 
elke vakgenoot kon tegenkomen, ook voor haar sekse specifieke proble
men. 
In de middeleeuwen was men ambivalent in de houding ten opzichte van 
de educatie van vrouwen: enerzijds konden vrouwen, zij het na een afge
legd examen, een bevoegdheid verkrijgen om de medische professie uit te 
oefenen, anderzijds werd het vrouwen niet toegestaan een universitaire 
opleiding te volgen en zich het Latijn eigen te maken. 
Hoewel het Vaticaan in Rome was gevestigd en de invloed hiervan direct 
voelbaar was in geheel Italië, werden hier door de eeuwen heen vrouwe
lijke artsen opgeleid. Zij konden ook praktijk uitoefenen en les geven aan 
de medische scholen. In het overige deel van Europa was het voor vrou
wen slechts sporadisch mogelijk om zich op het gebied van de reguliere 
geneeskunde te begeven. Men probeerde onbevoegden het praktiseren 
onmogelijk te maken door wetten op de uitoefening van de geneeskunst 
in te stellen. Deze hadden zowel tot doel de mensen te beschermen tegen 
kwakzalvers, als ook om het beroep zelf te beschermen. Vooral vrouwen 
werden daarvan het slachtoffer. Voor hen werd het op een gegeven mo
ment ook moeilijker om geneeskunde te bedrijven toen het geloof in hek
sen hen in een kwaad daglicht ging stellen. In dit hoofdstuk wordt wat 
uitgebreider aandacht besteed aan de situatie in de Noordelijke 
Nederlanden. 
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Hoofdstuk 4 
O-Ine, de eerste vrouw in de heelkunde in Japan 
In een periode dat Japan onder invloed stond van de westerse cultuur en 
wetenschap, leefde en werkte daar een vrouwelijke chirurg, O-Ine. Over 
haar en haar leefomstandigheden handelt dit hoofdstuk. Zij leefde in de 
19e eeuw en was een dochter van een Hollandse chirurg, Von Siebold, en 
een Japanse vrouw, Kusumoto Taki. Zij werd opgeleid volgens westerse 
normen en kwam tot groot aanzien in haar vak in Japan. 

Hoofdstuk 5 
Europa in het einde van de 19e eeuw, tot het begin van de 20e eeuw 
In de 19e eeuw vonden vele technologische en wetenschappelijke ont
wikkelingen plaats. Ook op sociaal-maatschappelijk niveau veranderde 
er veel. De vrouw trachtte haar positie in de maatschappij te veranderen, 
mede door toegang te zoeken tot de wereld van de wetenschap. De vrouw 
streed in deze periode voor het kiesrecht. De mate waarin dit gebeurde 
was in elk land verschillend, samenhangend met het politieke en culture
le klimaat in deze landen. In Zwitserland en met name in Zurich, stu
deerden vele vrouwen voor wie het niet mogelijk was om in hun eigen 
land een studie te volgen, onder hen ook een grote groep Russische stu
dentes. Rusland kenmerkte zich door een voortdurend veranderend kli
maat met betrekking tot het universitaire onderwijs voor vrouwen, direct 
gerelateerd aan de wisselende politieke situatie in dat land. 
In Frankrijk (Parijs) bestond weinig weerstand tegen de medische studie 
door vrouwen en buitenlandse vrouwen studeerden hier sinds 1868. De 
vrouw werd echter niet zo gemakkelijk door haar mannelijke collegae als 
gelijke erkend. 
In Groot Brittannië werden, evenals in Amerika, medische opleidingen 
en ziekenhuizen speciaal voor vrouwen opgericht. Hier konden de vrou
wen hun opleiding tot arts volgen en ook praktiseren als arts voor vrou
welijke patiënten. In al deze landen zijn de vrouwen na het voltooien van 
hun studie veelal gaan werken in praktijken gericht op vrouwen, minder
heidsgroeperingen of armlastigen. 

Hoofdstuk 6 
De Verenigde Staten van Amerika, de Nieuwe Wereld 
Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen met betrekking tot de vrou
welijke artsen in Amerika. 
In de Verenigde Staten van Amerika heerste in de 19e en begin 20e eeuw 
een Victoriaans preutse cultuur. Dit was mede aanleiding om geen vrou
wen toe te laten tot colleges en operatiekamers temidden van mannelijke 
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studenten. Er werden aparte medische opleidingen in het leven geroepen 
waar vrouwelijke artsen werden opgeleid. Ook werden er aparte zieken
huizen opgericht, waar alleen vrouwen en kinderen werden behandeld, 
hier konden de vrouwelijke studentes hun klinische ervaring opdoen en 
de vrouwelijke artsen hun patiënten behandelen. 
Langzamerhand raakte men hierdoor vertrouwd met vrouwelijke artsen 
en chirurgen en werd het voor hen ook mogelijk om het vak in andere 
ziekenhuizen uit te oefenen dan alleen in die, welke specifiek voor en 
door vrouwen waren opgericht. 
Bekende namen van vrouwen die pionierden als chirurgen in de 
Verenigde Staten zijn: Harriot Kezia Hunt (1805-1875), Elizabeth 
Blackwell (1821-1910), Marie Zakrzewska (1829-1902), Susan Dimock 
(1847 -1875), Mary Harris Thompson (1829-1895), Martha M. Dunn 
(Corey) (1852-1927) and Bertha van Hoosen (1863-1952). 

Hoofdstuk 7 
Vrouwelijke chirurgen in het leger en in oorlogstijd 
In het leger en in oorlogstijd kan het voor vrouwen enerzijds moeilijker 
zijn zich te handhaven, anderzijds ontstonden er soms ook nieuwe kan
sen voor vrouwen om zich te ontplooien. Tijdens de afwezigheid van de 
mannen in tijden van oorlog moesten vrouwen taken vervullen die voor
heen meestal door mannen werden verricht. Zo werden zij dan ook in de 
genees- en heelkunde geaccepteerd. Daarnaast vielen er in de oorlogen 
zoveel slachtoffers dat de hulp van vrouwen bij de opvang en behande
ling van dezen noodzakelijk was. 
Dit hoofdstuk geeft enkele korte biografieën van op deze manier werkza
me vrouwen in het leger of in oorlogstijd. Eén van dezen betrof een 
Engelse vrouw die leefde in de 19c eeuw, James Barry, die zich reeds van
af haar studietijd voordeed als man. Door haar vrouwzijn te verbergen 
omzeilde zij vele obstakels die anders haar geneeskundestudie, specialisa
tie tot chirurg en latere werkkring in het leger, onmogelijk gemaakt zou
den hebben. 
In de tweede wereldoorlog leidde de vervolging van joden ertoe dat ver
scheidene artsen in Nederland, waaronder ook vrouwelijke chirurgen, 
hun beroep niet langer konden uitoefenen. 

Hoofdstuk 8 
De komst van vrouwen in de geneeskunde en chirurgie in Nederland sinds 
de 19e eeuw 
Een kort overzicht wordt gegeven van de maatschappelijke consequenties 
die de komst van vrouwen in de geneeskunde vanaf de 19c' eeuw voort-
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gebracht had, samenhangend met de ontplooiingsmogelijkheden van de 
vrouw. 
In de 19e eeuw werd in Nederland de studie geneeskunde voor de vrouw 
mogelijk door de aanname van de wet op het middelbaar onderwijs in 
1863, gevolgd door de wet van Thorbecke in 1865. Aletta Jacobs (1854-
1929) was de eerste vrouw die van deze wetten gebruik maakte en ge
neeskunde ging studeren. Zij slaagde voor haar artsexamen in 1878. In 
1900 waren er dertien vrouwelijke artsen ingeschreven in Nederland. De 
komst van vrouwelijke studentes en artsen ging gepaard met een open
bare discussie. Geestelijke arbeid zou nadelig zijn voor de gezondheid van 
vrouwen en zou hun seksueel functioneren negatief beïnvloeden. Ook zou 
zij door haar constitutie niet in staat zijn het beroep van arts naar beho
ren uit te voeren. Tevens zou zij door studie en betaalde arbeid haar zorg
taken verwaarlozen en een man en dus kostwinner, zijn plaats ontnemen. 
Mede door de invloed van enkele vooruitstrevende figuren zoals Hector 
Treub (zie hoofdstuk 9), lukte het een aantal vrouwen toch om een me
dische carrière op te bouwen. In het begin van de 20e eeuw deden de eer
ste vrouwen hun intrede in de Vereniging voor Heelkunde. Na de duide
lijke afsplitsing van de algemene heelkunde van de andere snijdende spe
cialismen, werden vóór 1960 slechts vier vrouwen als algemeen chirurg 
geregistreerd. 

Hoofdstuk 9 
Hector Treub en zijn vrouwelijke leerlingen, de eerste vrouwelijke opera
teurs in Nederland 
In dit hoofdstuk wordt speciale aandacht gewijd aan de persoon van 
Hector Treub. 
Aanvankelijk opgeleid als chirurg door Van Iterson in Leiden, werd 
Hector Treub in 1896 hoogleraar gynaecologie en verloskunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij was een voorstander van vrouwen in de 
opleiding in een tijd dat vrouwenstudie een maatschappelijk discussie
punt was. Hierin verschilde hij van mening met Cornells Winkler (1855-
1941), hoogleraar in de psychiatrie en neurologie in Amsterdam, die de 
vrouw niet in staat achtte tot geregeld intellectueel werk. Hoewel goed 
met elkaar bevriend, gaf dit meningsverschil aanleiding tot vele debatten 
tussen beide hoogleraren. Treub was de eerste hoogleraar geneeskunde in 
Nederland die vrouwen opleidde in een snijdend specialisme. Heleen 
Brouwer-Robert, Rosalie Wijnberg en Jeanne Knoop leidde hij op tot 
operatief geschoolde gynaecologen. Frieda van Hasselt, werd opgeleid 
door de oud-assistent en opvolger van Treub, professor van Rooy (ISSU
E S ? ) . Tijdens hun chirurgische vooropleiding aangenomen, waren deze 
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vrouwen de eerste vier vrouwelijke leden van de Nederlandse Vereniging 
voor Heelkunde. 

INTERVIEWS MET VROUWELIJKE ALGEMEEN CHIRURGEN IN 
NEDERLAND. 
(HOOFDSTUK 10-16) 

Hoofdstuk 10 
Methodologie bij het opzetten en analyseren van de interviews 
Van de 53 sinds 1932 tot 1996 bij de Specialisten Registratie Commissie 
geregistreerde vrouwelijke algemeen chirurgen werden er 45 persoonlijk 
geïnterviewd. Het betrof semi-gestructureerde interviews die later werden 
geanalyseerd. 

Hoofdstuk 11 
Sociale achtergrond van de vrouwelijke chirurgen 
Een aantal gegevens betreffende de sociale achtergrond van de vrouwelij
ke chirurgen werd door de auteurs geanalyseerd. 
De opleiding van de ouders was daar één van. De verwachting was dat 
van deze groep vrouwen een groot aantal universitair opgeleide ouders 
zou hebben. Dit werd niet bevestigd: slechts 4 2 % van de vaders en slechts 
1 3 % van de moeders had een academische opleiding gevolgd. Het aantal 
werkende moeders bedroeg slechts 3 1 % . Dit is eerder een uiting van het 
tijdsbeeld dan van de opvatting van de moeders want het werd in die tijd 
weinig geaccepteerd dat een vrouw na haar huwelijk bleef werken. 
Tweeënveertig van de 45 vrouwen werden door hun ouders gestimuleerd 
om te gaan studeren. 
Er werd geen verschil gevonden in de stimulans vanuit het ouderlijk huis 
om te gaan studeren binnen de verschillende sociale klassen van deze 
groep. 
Vijfendertig procent van de broers en zusters van de vrouwelijke chirur
gen was academisch gevormd. In deze gezinnen stak het aantal meisjes 
ver uit boven het aantal jongens (n=104, resp. n=57). Daarbij was het 
aantal academici gelijk verdeeld tussen het aantal broers en zusters. 
Hierdoor was het totale percentage meisjes dat een universitaire studie 
had gevolgd 6 2 % ten opzichte van 3 5 % academisch gevormde jongens. 
Veertig procent van de vrouwen had geen vaste partner. Zes vrouwen 
trouwden pas na hun 40e jaar. Het chirurgische vak zal hier ongetwijfeld 
invloed op hebben gehad. Veel partners werkten binnen de beroepsgroep. 
Bij de partnerkeuze speelt het sociale isolement tijdens de medische en 
chirurgische opleiding een rol. 
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Zestig procent van de 45 vrouwen die geïnterviewd werden, had geen 
kinderen, allen waren ouder dan dertig jaar. 
Bij 5 1 % van hen ontstond de wens om chirurg te worden tijdens hun co-
assistentschap chirurgie. 

Hoofdstuk 12 
Opleiding 
Zeventien vrouwen, 3 8 % , konden op relatief eenvoudige wijze een oplei
dingsplaats krijgen. Vier van hen werden zelfs voor de opleiding ge
vraagd tijdens hun co-assistentschap. Er waren dus, in een tijd dat het 
niet gebruikelijk was om vrouwen op te leiden tot chirurg, toch opleiders 
die hier geen probleem van maakten. 
Het merendeel van de vrouwen ondervond tijdens hun assistentschap 
geen verschil in bejegening door stafleden, medeassistenten, verpleging en 
patiënten ten opzichte van hun mannelijke collegae. Er kwam zowel ne
gatieve discriminatie als ook positieve discriminatie voor. In het alge
meen werd de aanwezigheid van een vrouwelijke collega het meest geac
cepteerd door de medeassistenten (76%). Negen vrouwen (20%) kenden 
wel negatieve ervaringen met hun medeassistenten. Ook de onderlinge 
competitie zal hierin een rol gespeeld hebben. Mannen in een gevestigde, 
minder kwetsbare positie, zijn eerder geneigd hun vrouwelijke collegae 
als hun gelijke te behandelen, terwijl zij die in haar een concurrent zien, 
haar eerder in een ondergeschikte positie willen manoeuvreren. 

Hoofdstuk 13 
Loopbaan 
Tijdens de interviews werd door de auteurs opgemerkt dat bij sollicita
ties van vrouwen naar een plaats als chirurg verschillende factoren een 
rol speelden die samenhingen met de sociale omstandigheden van de tijd. 
Werkloosheid was één van de redenen vrouwen te verhinderen deel te 
nemen aan het arbeidsproces. Voor gehuwde vrouwen werd het zeker 
niet geaccepteerd om een carrière op te bouwen. In de jaren zestig en ze
ventig waren de mogelijkheden beter voor vrouwelijke chirurgen om hun 
vak uit te oefenen. Toen echter in de jaren tachtig bleek dat teveel chi
rurgen waren opgeleid, werden de vrouwen opnieuw geconfronteerd met 
de opvatting dat het voor mannen belangrijker was om een inkomen te 
hebben. 
Onder vrouwelijke chirurgen beoefent 10% de kinderchirurgie, slechts 
2 % van de mannelijke chirurgen is kinderchirurg. Dit onderdeel van het 
vak vergt niet minder tijd en inspanning dan de algemene heelkunde. Dat 
vrouwen gemakkelijker voor deze richting kiezen is een bevestiging van 
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de oude opvatting dat de zorg voor kinderen gerelateerd is aan het 
vrouwzijn. 
Van de 51 vrouwelijke chirurgen waarvan ons de werkkring bekend is, 
zijn er drie (6%) na korte tijd gestopt met het medisch werk. Drie (6%) 
van hen oefenden een niet-snijdend medisch specialisme uit. Slechts één 
vrouw heeft na haar opleiding tot chirurg vrijwillig de keuze gemaakt om 
niet als praktiserend arts te blijven werken. 

Hoofdstuk 14 
Zwangerschappen en ziekteverzuim 
Wanneer één van de chirurgen in een chirurgische praktijk tijdelijk uit
valt, vormt dit een groot probleem. Er is dan altijd een toename van de 
werkbelasting voor de andere chirurgen in de praktijk, zelfs als er een 
waarnemer komt. Dit geldt dus ook voor het zwangerschapsverlof. 
In de groep geïnterviewde vrouwen waren er enkelen zwanger geweest in 
een tijd dat dit in de groep vrouwelijke algemeen chirurgen nog geen ge
meengoed was. Zij allen voelden zich schuldig over de overlast' die zij 
op hun werk veroorzaakten en deden hun best om zo weinig mogelijk het 
normale werkpatroon te verstoren. Ook toen er regelingen voor zwan
gerschapsverlof kwamen, probeerden de vrouwen hier zo min mogelijk 
gebruik van te maken. Ook tijdens ziekte probeerden de vrouwen het 
ziekteverzuim zo veel mogelijk te beperken. 

Hoofdstuk 15 
Tokenpositie 
In dit hoofdstuk wordt de vrouwelijke chirurg als token geanalyseerd. 
De sociologie heeft de term ' token' gereserveerd voor de eenling of uit
zonderingsfiguur in een groep. De tokenpositie van vrouwelijke chirur
gen brengt enkele dilemma's en tegenstrijdigheden met zich mee, die als 
volgt kunnen worden samengevat: 
1. De vrouwelijke chirurg wordt gezien als een vertegenwoordigster van 

haar sekse, maar neemt hierin tegelijkertijd een uitzonderingspositie 
in. 

2. Er wordt van haar verlangd dat zij zich gedraagt als de rest van de be
roepsgroep, terwijl haar tegelijkertijd te verstaan wordt gegeven dat 
zij een vreemde eend in bijt is. 

3 Vrouwelijke chirurgen hebben een in het oog springende positie, 
maar zijn tegelijkertijd weinig invloedrijk. 

4. Omdat zij door haar uitzonderingspositie een individualist is, kan zij 
dikwijls niet haar gehele persoonlijkheid tot uiting brengen. 

5. De sociale activiteiten buiten werktijd kunnen voor haar een extra be-
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lasting betekenen omdat zij ook hier de uitzonderingsfiguur vormt. 
6. Er bestaat een weerstand om steun te zoeken bij andere vrouwelijke 

chirurgen, uit angst zich af te zonderen van de groep. 

De vrouw binnen een groep mannen krijgt vaak een stereotype rol toebe
deeld: die van moeder, verleidster, mascotte of ijzeren maagd. 
Van al deze problemen die de tokengroep kan tegenkomen, werden 
meerdere voorbeelden herkend in de onderzoeksgroep. 

Hoofdstuk 16 
Presentatie naar buiten 
Een aparte beschrijving van de interactie tussen werk en persoonlijkheid 
wordt gegeven in dit hoofdstuk. 
Bij meer dan de helft van de geïnterviewde vrouwen was hun persoonlij
ke ontwikkeling duidelijk beïnvloed door hun vak. 
Men vond dat het vak voor iedereen even toegankelijk zou moeten zijn, 
maar voelde niet de behoefte om vrouwen extra te stimuleren om voor de 
chirurgie te kiezen. 
De meeste vrouwelijke chirurgen waren geen lid van de Vereniging van 
Nederlandse Vrouwelijke Artsen, de vereniging die zich onder andere ten 
doel stelt de belangen van vrouwelijke artsen te behartigen. Hoewel de 
vrouwelijke chirurgen meestal eenlingen waren tussen hun mannelijke 
collega's, wilden zij zich niet specifiek als vrouw profileren binnen de be
roepsgroep. 

Hoofdstuk 17 
De opleiding tot chirurg in Nederland 
In juli 1931 werd in Nederland de specialisten registratiecommissie 
(SRC) in het leven geroepen. Vanaf 1932 werden de eerste chirurgen in
geschreven. Tot januari 1998 werden er in totaal 1493 algemeen chirur
gen ingeschreven, waaronder 60 vrouwen. 
Het dreigend surplus aan chirurgen in het begin van de jaren tachtig 
vormde reden om in mei 1982 het aantal opleidingsplaatsen te reduceren. 
In november 1982 werd in de ledenvergadering van de NVvH besloten 
tot de oprichting van de CTC, de Centrale Toelatingscommissie. Om tot 
een selectieprocedure voor de opleiding te komen vroeg men advies aan 
de Nederlandse Stichting Voor Psychotechniek (NSVP). Door de zittende 
beroepsgroep werden de persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden 
waaraan een chirurg werd geacht te voldoen, benoemd. Op grond hier
van werd een psychologische test als objectief meetinstrument ontwor
pen. Daarnaast werd een landelijk selectiepanel ingesteld dat de kandi-
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daten moest beoordelen. De selectie procedure ging in 1983 van start. 
Tot 1990 kwamen alleen nog kandidaten via de selectieprocedure in op
leiding. Van de 146 assistenten (15 vrouwen) die via deze procedure in 
opleiding waren gekomen, zijn er 130 (13 vrouwen) uiteindelijk als alge
meen chirurg geregistreerd. Deze selectieprocedure werd in 1990 weer af
geschaft, mede door onvrede van de opleiders over het feit dat zij niet zelf 
hun opleidingsassistenten konden uitkiezen. Hierna werd een regionaal 
selectiesysteem toegepast. De opleiding heelkunde is altijd door de be
roepsgroep zelf geregeld. 
In de periode 1984-1990 echter werden geschikte kandidaten mede door 
psychologen geselecteerd. In dit hoofdstuk worden deze procedure en de 
resultaten hiervan beschreven. 

Hoofdstuk 18 
Huidige ontwikkelingen 
Het aantal vrouwen dat zich als chirurg kon laten registreren bleef tot de 
jaren zeventig laag: soms één, meestal geen per jaar. Een duidelijke toe
name van registraties door vrouwelijke chirurgen werd gezien in de jaren 
negentig, met van 1995 tot 1999, 2-8 registraties per jaar (totaal 27 re
gistraties). 
In 2000 waren er 820 algemeen chirurgen werkzaam in Nederland, waar
onder 42 (5%) vrouwen. Onder de 178 academisch werkende chirurgen 
bevonden zich 19 vrouwen (11%), meer dan in de perifere klinieken waar 
van de 642 werkende chirurgen, er 23 (4%) vrouw waren. Van de 42 
vrouwelijke algemeen chirurgen waren er negen (21%) gepromoveerd. 
Er is heden ten dage geen vrouwelijke hoogleraar heelkunde, ook is er 
geen vrouwelijke chirurg hoofd van een afdeling. In de wetenschappelij
ke verenigingen van de NVvH bevinden zich geen vrouwelijke bestuurs
leden. 
De toenemende participatie van vrouwen in de heelkunde, met name in 
het laatste decennium van de twintigste eeuw, is een ontwikkeling die niet 
los gezien kan worden van de algemene maatschappelijke ontwikkeling 
voorafgaande aan deze periode. In de eerste plaats is de positie van de 
vrouw zélf veranderd. In de huidige tijd is het volledig geaccepteerd dat 
een vrouw een beroep leert en haar vak ook na een eventueel huwelijk 
blijft uitoefenen. 
De arbeidsdeelname van vrouwen is van 3 0 % in 1985 gestegen naar 5 0 % 
in 2000. 
Daarnaast is de organisatie van het beroep van chirurg veranderd. Deze 
factoren hebben bijgedragen aan de mogelijkheid voor de vrouw de pro
fessie te beoefenen naast de zorgtaken die zij vervult in haar gezinsleven. 
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Hoofdstuk 19 
Nabeschouwing 
Wanneer men zich afvraagt welke plaats de vrouw in het verleden innam 
in de heelkunde, is men geneigd te denken dat voor haar op dit gebied 
geen enkele rol was weggelegd. Nadere studie van de beschikbare gege
vens weerlegt deze opinie. Door de eeuwen heen heeft de vrouw, zij het 
beperkt, een bijdrage geleverd aan de professie. De vrouw heeft als gene-
zeres altijd een rol gespeeld. Onderscheid dient gemaakt te worden tus
sen de gereglementeerde, zichtbare geneeskunde, zoals die tot ons komt 
uit officiële stukken en de traditionele volksgeneeskunde. In tegenstelling 
tot de situatie in de steden, bestond er op het platteland geen weerstand 
tegen de professionele hulp van vrouwen bij ziekten. Het is van belang 
zich te realiseren dat de heelkunde niet immer een losstaand vak was, 
maar sterk verweven is geweest met andere vormen van de geneeskunde. 
Dit betekende ook dat haar beoefenaars handelingen verrichtten die zo
wel heelkundig als niet-heelkundig waren. De vrouwen die wij beschre
ven hebben, hebben dan ook wel degelijk handelingen verricht die wij he
den ten dage als chirurgisch zouden bestempelen. 
De relatieve onzichtbaarheid van de vrouwen in de geschiedenis van de 
geneeskunde kan niet losgekoppeld worden van hetzelfde fenomeen in de 
geschiedenis van de wetenschap. Door de opkomst van genderstudies, 
waarin men zich bezig houdt met de sociaal ordenende werking van 
ideeën over mannen en vrouwen, mannelijkheid en vrouwelijkheid, is 
men gaan zoeken naar een verklaring hiervoor. In de wetenschap zijn 
vrouwen langdurig welbewust en systematisch onzichtbaar gemaakt, 
door bijvoorbeeld het instellen van langdurige assistentschappen (2). Juist 
door vrouwen en hun rol in de wetenschap zichtbaar te maken, is het mo
gelijk geworden dat andere vrouwen die nu dit terrein betreden ten volle 
kunnen participeren in de professie. 
Hoewel het om een relatief kleine groep van 45 vrouwen gaat die in dit 
onderzoek geïnterviewd werd, beslaat deze groep een periode van bijna 
een eeuw. In dit tijdperk vonden algemeen maatschappelijke veranderin
gen plaats die ook de vrouwen individueel beïnvloedden. De geleidelijke 
acceptatie van de buitenshuis werkende (gehuwde) vrouw is daar een 
voorbeeld van. De ontwikkelingen sinds de vrouwenemancipatie, die in 
de laatste decennia van de twintigste eeuw krachtig doorzetten, bleven 
ook voor de instroom van vrouwen in de chirurgie niet zonder invloed. 
In de gehele groep van geïnterviewde vrouwen, die een grote tijdspanne 
vertegenwoordigen, wordt steeds een weerstand gevonden om zich in het 
chirurgische vakgebied als vrouw te profileren. Dit uit zich onder andere 
in een terughoudendheid om zich bij andere vrouwen, collega's of geen 
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collega's, aan te sluiten. Het algemeen geldende hoge arbeidsethos in de 
heelkunde, onder andere ten aanzien van verzuim wegens ziekte, wordt 
door de vrouwen ten minste geëvenaard, mede vanuit de gedachte dat zij 
zich niet als 'zwakkeren' willen laten bestempelen. 
Eén van de weerstanden vanuit de professie zelf tegen de komst van vrou
wen in het vak, stoelt op de angst dat met haar komst het aanzien en de 
financiële vergoeding van het vak zullen dalen. Deze angst is mede inge
geven door een op zichzelf staande ontwikkeling binnen de maatschappij, 
waardoor ook de mannen anders tegen arbeid en gezinsleven zijn gaan 
aankijken en lagere salarissen voor kortere werktijden accepteren. 
Het bepalen van de vereiste vaardigheden en persoonlijkheid om alge
meen chirurg te worden kan tot op heden niet geschieden volgens uit
sluitend objectieve criteria. Dit is een regelrecht gevolg van de oplei
dingssituatie, die nog altijd het best omschreven kan worden als een 
meester-gezelrelatie. 

Vrouwen kunnen de professie van de heelkunde in haar volle omvang uit
stekend uitoefenen. Wanneer men het obstakel van de vooroordelen van
uit de professie jegens hen, achterwege laat, hebben zij nog een grote bar
rière te slechten. Deze wordt gevormd door de zorgtaken, die altijd ge
heel of grotendeels op hun schouders worden gelegd. Wil men de capaci
teiten van de vrouw ten volle benutten dan zal men aanpassingen moeten 
accepteren, niet alleen in de professie, maar vooral in de maatschappij. 

Het verbaast niet dat vrouwen als chirurg werkzaam zijn, zij kunnen de 
heelkunde uitstekend uitoefenen. Het zijn wel enigszins vreemde vrouwen 
die de chirurgie uitoefenen, de gedrevenheid voor het vak moet zo groot 
zijn dat zij bereid zijn in meer of mindere mate offers te brengen ten aan
zien van hun privé-leven. Zij vervullen vooralsnog een tokenpositie in dit 
beroep. 
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XX Summary and epilogue 

Chapter 1 
General introduction 
The emergence of women as surgeons can be considered, despite many 
examples of women surgeons in the history of medicine, above all as a 
new development in our society. The surgical profession has always been 
regarded a typical, man's job. Male occupations have several features in 
common: These usually consist of a craft, tend to be authoritative and 
are to some degree hazardous. Financial management or the control of 
goods are also regarded as specifically male activities. Male occupations 
are often associated with physical constraints (1). 
To be able to assess the impact of the female share in the surgical pro
fession, it is necessary to first take stock of the role women played in sur
gery. This has to this day, not been performed in the present form for the 
surgical profession. A literature study was undertaken to review the role 
of women in surgery in the past. To examine how women surgeons wor
ked in the Netherlands in the 20th century and how they personally ex
perienced there professional life, all women surgeons still alive were in
vited for an interview. Fortyfive of fiftythree women who were registered 
as general surgeon between 1932 and 1996 were interviewed. 

Chapter 2 
Medicine in antiquity and the role of women doctors in this era 
This section briefly describes the evolution of medicine in the most im
portant civilizations that have determined modern medical practice, with 
special emphasis on surgical aspects and the role of women doctors. 
As of 3500 BC, medical practice took shape as early precursor of modern 
medicine. Although in Mesopotamia, Egypt and ancient Greece, medici
ne and religion were strongly related, practical therapies came into exis
tence. Surgery as such, was evidently practised in ancient India but pro
bably did not include female practitioners. In Mesopotamia, Egypt and 
ancient Greece, however, women played a distinct role as doctors. In 
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Egypt and Greece, women priests were active as physicians. In the 
Roman empire, women were quite free to develop themselves indepen
dently and to take up public functions. This enabled women to be edu
cated as doctors and to practice medicine and surgery. Some of these wo
men even acquired great fame as a doctor. 

Chapter 3 
Female healers: from the Middle Ages until in the 18th century 
This chapter describes the role of women in medicine, with emphasis on 
surgical aspects in the period starting from the Middle Ages until the 
18th century. As early as in the 14th century, there were female members 
among the surgical guilds. Decrees from the 16th-l 8th century demon
strate that women made a living in surgical practice. 
Women played a distinct role in medical practice and also were involved 
in surgery. Apart from the common problems of the profession, these fe
male practitioners also encountered difficulties related to their gender. 
In the Middle Ages, people tended to be ambiguous regarding the educa
tion of women: on the one hand, women could apply for a license to 
practice medicine after having passed the pertinent exams, while on the 
other hand, women were prohibited to pursue an academic education 
and to learn Latin. Although the Vatican was located in Rome and its in
fluence strongly present in Italy, women doctors have been educated in 
this country throughout the last centuries. They were able to practice and 
to teach at medical schools. In other parts of Europe, it was only very ra
rely possible for women to join in a regular medical practice. Laws were 
instituted to prevent unqualified persons to practice medicine. The laws 
were intended to protect the public against quacks and at the same time, 
to protect the profession. These laws especially affected women, for 
whom it became increasingly difficult to enter medical practice in a time 
in which in addition, the upcoming belief in witchcraft made them parti
cularly suspicious. This chapter, especially focusses on the situation in 
the Northern Netherlands. 

Chapter 4 
O-Ine, the first woman surgeon in japan 
In 1639, all foreigners were expelled from Japan except for the Dutch, 
who were allowed to maintain a trade-post on a small island named 
Deshima, in the bay of Nagasaki. This year marked the start of a period 
of isolation which would last until 1853, in which Japan's only contacts 
with Western culture and science took place through the Dutch. The 
Dutch ship's surgeons propagated surgery in Japan, and thus, were the 



VROUWEN IN DE HEELKUNDE 2 9 9 

first to introduce Western medicine in Japan. Philipp Franz von Siebold 
was one of the most famous Dutch surgeons residing on Deshima. He 
had a daughter, called O-Ine, with a Japanese woman from Nagasaki, 
Kusumoto Taki. O-Ine (1827-1903), or O-Taki, studied medicine and 
was trained in surgery, thereby setting forth the tradition of Dutch sur
gery in Japan. This article focusses on O-Ine, a remarkable female 
Japanese surgeon, who was the first woman doctor in Japan. 
Although O-Ine is well-known in Japan, biographical documents are on
ly scarce. A literature search in Japan resulted in three titles that provi
ded information on the life of O-Ine: "Siebold no musume-tachi" (The 
daughters of Von Siebold) by Setsuko Hani , "Shintei Maruyama-yujo to 
To-Komojin, kohen" (New review of prostitutes, Chinese and Dutchmen 
in Maruyama) by Koga Jujiro and "Deshima umare no Oine-san (O-Ine 
born on Deshima), by Yusaku Iwata. 
O-Ine was born in Nagasaki on May 10, 1827. When she was two years 
old, her father, Von Siebold, was forced to leave Japan. His wife and 
daughter stayed behind because Japanese were forbidden to leave the 
country. He named one of the plants he took with him after his wife 
Taki: the hortensia Hydrangea Otaksa. O-Ine was eager to learn and her 
father sent her a Dutch textbook "Beginselen der Nederduitsche 
Spraakkunst", in which she studied Dutch language. Whe she was 19 
years old, she went to study obstetrics and surgical anatomy under the di
rection of the Japanese surgeon Ninomiya, a former trainee of Von 
Siebold. After this period, O-Ine went to Okayama to be trained in gy
necology by Ishii Soken, also a former pupil of Von Siebold, and subse
quently moved to Nagasaki in 1851 for further surgical education. In 
1859, Von Siebold returned to Japan as advisor to the Japanese govern
ment and rejoined O-Ine. At that time, O-Ine was a well-known midwife 
in Nagasaki and was married to Soken. She collaborated with the Dutch 
physician Pompe van Meerdervoort who was the first to establish a 
Western style hospital near Nagasaki. In 1889, O-Ine moved to Maiana 
in which place she died on August 26 t h , 76 years old. 

Chapter 5 
Europe at the end of the 19th century until the begining of the 20th 

century 
Many technological and scientific developments evolved in the 19 th cen
tury. Also on the social level, many changes took place in Western socie
ty. Women attempted to change their position in society by, among other 
things, stepping into the world of science. This was the period in which 
many women fought for women's suffrage. Depending on the political 
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and cultural circumstances, these actions differed among the various 
countries in Europe. 
Many women for whom it was not possible to enter university in their 
own country, went to Switzerland, especially to the city of Zurich. 
Among them, there was a large contingent of Russian, female students. 
In Russia, the prospects for women to receive academic education conti
nuously changed according to the ever shifting, political situation in that 
country. In France (Paris) women found little resistance against their par
ticipation in medical studies and women from foreign countries were able 
to study in Paris as of 1868. However, women doctors were not always 
regarded as equals by their male colleagues. In Great Brittain, as occur
red in America, medical schools and hospitals were founded especially 
for women. In these institutions, women doctors were educated and also 
could work, treating female patients. In all the countries, women after fi
nishing their studies usually found a job in practices caring for female pa
tients, minorities or the poor. 

Chapter 6 
De United States of America, the New World 
In this chapter, the evolution is described of women doctors in the United 
States of America. A Victorian type of prudeness prevailed in the United 
States in the 19th century and in the beginning of the 20th century. This 
was the reason why women were not allowed to visit lectures and to en
ter operating theaters. Separate medical training programs were set up 
for female students. Special hospitals were founded, exclusively for the 
treatment of women and children. Female students could acquire clinical 
experience and female doctors could treat their patients in these institu
tions. As a result, the public became used to women acting as physicians 
and surgeons, and gradually accepted that women practised in other hos
pitals than in those only founded by women for the treatment of female 
patients. 
Notable names of women pioneering as surgeons in the United States are: 
Harriot Kezia Hunt (1805-1875), Elizabeth Blackwell (1821-1910), 
Marie Zakrzewska (1829-1902), Susan Dimock (1847 -1875), Mary 
Harris Thompson (1829-1895), Martha M. Dunn (Corey) (1852-1927) 
and Bertha van Hoosen (1863-1952). 

Chapter 7 
Women surgeons in the army and in war time 
Although on the one hand, it was more difficult for women to maintain 
themselves in the army or during war time, the other side of the coin was 
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that in these situations, new opportunities presented for women to deve
lop themselves. During the absence of men in times of war, women had 
to take over the services otherwise provided by men. For this reason, wo
men were in the event of war easily accepted in medical and surgical ca
re. Furhermore, wars brought forth so many casualties that the help of 
women was indispensable for the management of the wounded. 
This chapter gives some brief biographical notes of women surgeons wor
king in war time. One of these is a British woman who lived in the 19th 
century, named James Barry, who from the time she was a student had 
presented herself as a man. By hiding her real gender, she circumvented 
many obstacles which otherwise would have made it impossible for her 
to study medicine, specialize as a surgeon and practice in the army. 
Because of the persecution of jews during the second World War, sever
al doctors among whom women surgeons, were forced to discontinue 
their professional work. 

Chapter 8 
The advent of women in medicine and surgery in the Netherlands as of the 
19th century 
A brief survey is presented of the consequences for the society, of the ad
vent of women practitioners in medicine as of the 19 th century, in rela
tion with the possibilities women had to develop themselves. 
In the 19th century, it became possible for women in the Netherlands to 
study medicine after acceptance of the law on secondary education in 
1863, followed by Thorbecke's law in 1865. Aletta Jacobs (1854-1929) 
was the first woman who enforced her right to study medicine and recei
ved her doctor's certificate in 1878. There were 13 women doctors regis
tered in the Netherlands in 1900. The appearance of female students and 
doctors fuelled a public discussion. Intellectual work would be a disad
vantage for the health of women and would restrain their sexual func
tion. It was also believed that their constitution would not allow them to 
adequately perform their duties as a doctor. In addition, they would neg
lect their obligations at home because of their study and their payed jobs, 
and would occupy the place of a man and thus, of a bread-winner. 
Owing to the influence of some progressive personalities such as Hector 
Treub (see chapter 9), a number of women still succeeded in pursuing a 
medical career. The first women surgeons were accepted as members of 
the Dutch Society of Surgery at the beginning of the 20 t h century. After 
the separation of general surgeons and other surgical specialists, only 
four women had obtained their registration as general surgeon before 
1960. 
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Chapter 9 
Hector Treub and his female trainees, the first women surgeons in the 
Netherlands 
This chapter is dedicated to Hector Treub (1856-1920). Initially trained 
as a surgeon by Van Iterson in Leiden, Hector Treub was appointed as a 
professor in gynecology and obstetrics at the University of Amsterdam in 
1896. He was a strong proponent of women in medical specialist training 
in an era in which study by women was a point of public discussion. In 
this respect, he was opposed to Cornelis Winkler (1855-1941), professor 
of psychiatry and neurology in Amsterdam, who did not consider women 
capable of performing "regular intellectual work". Although they were 
good friends, the different views in this matter generated many debates 
between the two professors. Treub was the first medical professor in the 
Netherlands who trained women in a surgical specialism. Heleen 
Brouwer-Robert, Rosalie Wijnberg en Jeanne Knoop were trained by him 
as surgically educated gynecologists. Frieda van Hasselt, was trained by 
professor van Rooy (1880-1937), former assistent and successor of 
Treub. These four women were the first female members of the Dutch 
Surgical Society, having entered this association during their surgical pre-
training. 

CHAPTERS 10-16 
INTERVIEWS OF W O M E N GENERAL SURGEONS IN THE 
NETHERLANDS 

Chapter 10 
Methods used for the design and analysis of the interviews 
Of 53 women surgeons registered at the Specialist Registration Board as 
general surgeon between 1932 and 1996, 45 were visited for a personal 
interview. The interviews were semi-structured and were analysed at a la
ter point. 

Chapter 11 
Social background of the woman surgeons 
Several data concerning social background of the women surgeons were 
analysed. One of these was the level of education of both parents. It was 
expected that a large proportion of parents would have had academic 
education. This was however, not confirmed: only 4 2 % of all fathers and 
1 3 % of all mothers had had academic training. 
Only 3 1 % of mothers had a job. This rather reflects the time circum-
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stances in which it was less accepted that women continued to work af
ter marriage, than their own opinion. 
Forty-two of forty-five women were actually stimulated by their parents 
to go to university. There was no difference in social class within this 
group regarding stimulation the women experienced from their parents 
to study. 
Thirty-five percent of the sisters and brothers of the women surgeons had 
received an academic education. In these families, the girls by far out
numbered the boys (n=104 and n=57, respectively). The rate of universi
ty graduates was similar among the brothers and sisters. As a result, the 
total percentage of girls having graduated from university was 6 2 % com
pared to 3 5 % of the boys. 
Forty percent of the women had no standing partner. Six women married 
only after their forties. The demands of the surgical profession without 
doubt, were responsible for the many women remaining single. Many 
partners worked within the profession too. Social isolation during medi
cal and surgical training played a role in the choice of a partner. Sixty 
percent of the 45 women who were interviewed had no children, all we
re older than thirty years. 

The wish to become a surgeon occurred in 5 1 % of the women during 
their surgical internship. 

Chapter 12 
Training 
Seventeen women, 3 8 % , quite easily enrolled as a surgical resident. Four 
of them even were invited to become a resident during their internship. 
Apparently, there were surgeon trainers who, not withstanding the fact 
that it was unusual to train women in surgery, had little problem with 
women in their training program. 
The majority of women experienced during their residency no different 
treatment as compared with their male colleagues, from the part of staff 
surgeons, fellow residents, nursing personnel and patients. Negative as 
well as positive discrimination occurred once in a while. The presence of 
a female colleague was most accepted (76%) by the male fellow residents. 
Nine women (20%) did mention a negative experience with their male 
fellow residents. The latter will also have been determined by mutual 
competition. Men in an established, less vulnerable position, tend to re
gard their female colleagues as their equals, whereas men who regard the
se women as their competitors, might try to move them to an inferior po
sition. 
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Chapter 13 
Career 
The authors concluded from the interviews that several factors were of 
influence when women applied for a post as surgeon, relating to the so
cial circumstances of the time. Unemployment was one of the reasons at 
that time, for holding back women from taking part in the labour pro
cess. It certainly was not accepted for married women to build up a ca
reer. In the sixties and seventies, the prospects improved for women sur
geons to carry out their profession. However, when it became apparent 
in the eighties that too many surgeons had been trained, women were 
again confronted with the view that it was more important for men to ha
ve an income. 
Ten percent of the women surgeons are pediatric surgeons, whereas 2 % 
of the male surgeons are active in pediatric surgery. This field of surgery 
is however, not less time consuming or labour intensive than general sur
gery. The fact that women tend to choose pediatric surgery, confirms the 
old concept that the care for children is related to the female gender. 
Of 51 woman surgeons with known employment, three (6%) stopped 
with their job shortly and left the medical professional field. Three (6%) 
worked in a non-surgical, medical specialism. Only one woman chose af
ter completing her surgical residency, not to continue in medical practi
se. 

Chapter 14 
Pregnancy and absence through illness 
In a surgical practise, a substantial problem arises when one of the sur
geons falls out. The work load increases for the other surgeons in the 
team, even when a substitute is provided for. This inevitably occurs when 
a woman surgeon takes leave because of pregnancy. 
Among the interviewed women, several had become pregnant in a time in 
which this was unusual for a woman surgeon. They all had felt guilty for 
the "burden" they created for their colleagues and did their utmost best 
not to disturb the daily routine at their work. Even when arrangements 
came into being for leave during pregnancy, women tried as less as pos
sible, to make use of this leave. Also when they became ill, women tried 
to limit their absence as much as possible. 

Chapter 15 
Token position 
In this chapter, the woman surgeon is analysed as token. In sociological 
sciences, the term "token" is designated for the solitary or exceptional 
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person in a group. The token position of women surgeons brings about 
certain dilemmas and contradictions, summarized as follows: 

1. The woman surgeon is considered to represent her gender, but, at the 
same time forms an exception within her gender. 

2. She is expected to behave as the others (i.e. men) in the profession, 
but at the same time is made understood to be a stranger. 

3. Women surgeons have a conspicuous position but at the same time, 
have little influence. 

4. Because she is solitary as a result of her exceptional situation, she 
cannot express all of her personality. 

5. Social activities outside work may impose an extra burden on a wo
man surgeon because she continues to be an exceptional person. 

6. Women surgeons are reluctant to seek support with their female col
leagues, out of fear to isolate themselves in the group. 

A woman among a group of men is often assigned a stereotype role: that 
of mother, seducer, mascotte, or iron maid. Of all these problems that a 
token group can encounter, several examples were recognized in the stu
dy group. 

Chapter 16 
External presentation 
A separate description is given in this chapter, of the interaction between 
work and personality. In more than half of the interviewed women, per
sonal development was clearly influenced by their occupation. They held 
the opinion that the surgical profession should be accessible to all, but 
did not feel that they should particularly encourage women to become a 
surgeon. 
Most of the women surgeons were not member of the Society of Dutch 
Woman Physicians, the society that aims at looking after the interests of 
female doctors. Although women surgeons usually were solitary persons 
among their male colleagues, they did not want to exhibit themselves 
especially as a woman within the profession. 

Chapter 17 
Surgical training in the Netherlands 
The Specialist Registration Board was founded in the Netherlands in July 
1931. The first surgeons were registered in 1932. Until January 1998, 
1493 general surgeons were recorded among whom there were 60 wo
men. 



3 0 6 SUMMARY AND EPILOGUE 

The imminent excess of surgeons in the eighties brought about the deci
sion in May 1982, to reduce the influx of surgical residents. The general 
assembly of the Dutch Surgical Society decided in November 1982, to in
stitute the CTC, the Central Committee for Admission (i.e. of residents). 
The Dutch Foundation for Psychotechnique was consulted to devise a 
method for selecting candidates for the surgical residencies. The perso
nality criteria and skills that were thought prerequisite to become a sur
geon, were defined by the active members of the profession. On the ba
sis of these criteria, a psychological test was devised as objective meas
ure. In addition, a national panel was established for the assessment and 
selection of candidate trainees. The procedure for selection started in 
1983. Until 1990, residents could only enter a surgical residency after 
having passed the selection procedure. Of 146 residents (of which 15 wo
men) who started their training program through this procedure, 130 (of 
which 13 women) eventually were registered as general surgeon. The se
lection procedure was abandoned in 1990, because, among other reas
ons, the surgical trainers were dissatisfied that they no longer were able 
to select their residents themselves. A regional selection system was the
reafter instituted. 

Chapter 18 
Recent developments 
The number of women that could register as surgeons remained low un
til the seventies: sometimes one, usually not one a year. A clear increase 
in registrations of women surgeons was seen in the nineties, showing 
from 1995 to 1999, 2-8 registrations a year (27 registrations in total). In 
the year 2000, 820 surgeons were employed in the Netherlands, among 
whom 42 (5%) women. Of 178 surgeons working in academic centers, 
there were 19 women (11%), which is more than in the community cen
ters, where of the 642 surgeons employed, there were 23 (4%) women. 
Nine (21%) of the 42 women general surgeons, had attained the docto
rate degree. Up to this day, there is no woman professor of surgery, and 
there is also no woman head of a surgical department in the Netherlands. 
In the scientific sub-divisions of the Dutch Surgical Society, there are no 
women board members. 
The increasing participation of women in surgery, especially as has taken 
place in the last decade of the former century, is a development which 
cannot be considered separately from the preceding, general development 
in society. In the first place, the position of the women itself had chan
ged. Today, it is fully accepted that a woman learns a trade and continu
es in her profession after a possible marriage. The participation of wo-
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men in labour has increased from 3 0 % in 1985 to 50% in 2000. 
In addition, the organization within the surgical profession has changed. 
These are all factors that have contributed to the possibility for women 
to carry out their occupation, along with the obligations they have in 
their family. 

Epilogue 
Regarding the place of women in surgery in the past, one tends to belie
ve that there was no place for women in this profession. Scrutiny of the 
availabe information contradicts this notion. In the past centuries, wo
men, although limited, did make contributions to the surgical profession. 
In fact, women as healers, always had a certain place. A distinction 
should be made between the regular, perceptible art of medicine as we 
are familiar with from the official documents, and popular medicine. In 
the country, as opposed to the cities, there was no resistance to profes
sional care of patients performed by women. 
It is important to take note of the fact that surgery has not always been 
a distinct profession, but used to be integrated within other forms of pa
tient care. This implied that surgical practioners performed surgical pro
cedures as well as took part in non-surgical activities. The women de
scribed in this work, have evidently undertaken procedures that we, at 
this time, would consider specifically, surgical procedures. 
The relative inconspicuousness of women in the history of medicine can
not be separated from the same phenomenon in the history of science. 
The emergence of gender studies, dealing with the socially ordering effect 
of concepts about men and women, masculinity and femininity, invoked 
the search for an explanation of this phenomenon. In science, women ha
ve deliberately and systematically been concealed, for example, by kee
ping them in assistant positions for prolonged periods of time (2). By ren
dering women and their role in science conspicuous, it has become pos
sible for women who now enter the field of science, to fully participate 
in this profession. 
Although the interviews as part of this study, only comprise a relatively 
small group, i.e. 45 women, these women represent a time span of near
ly a century. Social changes took place in this era which affected women 
individually. The gradual acceptation of (married) women working out 
of house is an example of these social changes. The developments since 
the emancipation of women, which vigorously pushed on in the last de
cades of the twentieth century, also had its impact on the emergence of 
women in surgery. 
A reluctance was invariably found in the group of interviewed women, 
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covering together a wide span of time, to exhibit themselves as women in 
the surgical profession. This is expressed by the hesitation of female sur
geons to join other women, colleagues or non-colleagues. The work ethic 
generally in force in surgery, as regards, among other things, absence 
through illness, is at the least equalled by the women, partly out of fear 
to be characterized as the "weak". 
One of the restraints that came up from the profession itself, opposing 
the participation of women surgeons, derives from the fear that with the 
advent of women in surgery, the esteem and the financial reimbursements 
within the profession would decline. This fear is in part generated by a 
separate development in society, in which also the men take a different 
view of work and family life, and accept lower salaries for shorter wor
king times. 
Definition of the required skills and personality to become a surgeon can 
to this day, not be based on objective criteria only. This is a direct con
sequence of the circumstances under wich surgical training took place, 
being still best described as a master-fellow relationship. 

Women can perfectly well carry out the full range of the surgical profes
sion. When the profession overcomes the prejudices against them, women 
still have to clear a large obstacle, consisting of the care obligations out
side work with which they are burdened, in part or for the whole. If one 
intends to fully utilize the potential abilities of women, one should accept 
adaptations not only in the profession, but especially in society. 
It is not surprising that women are employed as surgeons, they can be ex
cellent surgeons. They are somewhat extraordinary women who speciali
ze in surgery, the drive for the profession must be strong enough for them 
to make greater or lesser sacrifices regarding their private life. They ful
fill for the present, a token position in the surgical profession. 
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Addendum 

Personalia van de door de SRC geregistreerde vrouwelijke 
algemeen chirurgen tot 1 januari 1996 

1 Dr. D.A.E. Norel 
Registratie: 19-12-1941 
Opleider: Verbeek, Groningen 
Promotie: 1956 bij Dr. L.A.M. Stolte te Nijmegen. 
Anatomy of the trigonum vesicae and the aetiologie and treatment of 
spontaneous and traumatic obstretical urogenital fistulae. 
Overleden oktober 2000 

2 A.G. Wiersum- de Kwaadsteniet 
Registratie: 1- 6-1946 
Opleider: C. van Staveren, Coolsingel Rotterdam 
Overleden november 1999 

3 J. Leeksma-Lievense 
Registratie: 12-5-1949 
Opleider: Prof. Dr. P.R.Michael, Zuidwal, Den Haag 
Huidige situatie: gepensioneerd 

4 I. M Jens-Versluys 
Registratie: 6-10-1950 
Opleider: onbekend 
Overleden 

5 A.A. Fierstra 
Registratie: 7- 4-1958 
Opleider: Prof. Dr. I. Boerema, WG, Amsterdam 
Huidige situatie: gepensioneerd 
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6 Prof. Dr. A.A. Holscher 
Registratie: 1-3-1961 
Opleiders: G.L. Van der Zwaag, EG, Haarlem, Prof. Dr. I. Boerema, 
WG, Amsterdam 
Promotie: 1965 bij Prof. Dr. I. Boerema te Amsterdam 
Primaire en secundaire arthrodese bij fracturen van de calcaneus. 
Huidige situatie: gepensioneerd 

7 H.M. Mellink 
Registratie: 1-6-1965 
Registratie als Cardiopulmonaal chirurg: 1-10-1973 
Herregistratie Algemene Chirurgie: 18-3-1982 
Opleider: Prof. Dr. I. Boerema, WG Amsterdam 
Overleden 

8 G.J.M, de Grefte 
Registratie: 1-7-1965 
Opleider: onbekend 
Overleden februari 1981 

9 C.J. Lorch 
Registratie: 1-9-1965 
later geregistreerd als uroloog 
Opleiders: K.Waldeck, A. de Geus, Rode Kruis Ziekenhuis, 

Den Haag 
Huidige situatie: gepensioneerd 

10 Dr. M.A. Jonker- van Zanten 
Registratie: 1-10-1965 
Opleider: M. Knape, Weesperplein Ziekenhuis, Amsterdam 
Huidige situatie: gepensioneerd 

11 M.M. Plomp- van Harmeien 
Registratie: 1-3-1966 
Opleider: H.J.H. Bolhuis, Diakonessenhuis, Utrecht 
Huidige situatie: gepensioneerd 
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12 S.L. Kan 
Registratie: 1-7-1966 
Opleiders: E.A. Immink, RK St. Jans Ziekenhuis, Zaandam 

Prof. Dr. R.J.A.M. van Dongen, RK Ziekenhuis De 
Goddelijke Voorzienigheid, Sittard 

Huidige situatie: gepensioneerd 

13 E. van der Ploeg 
Registratie: 8-5-1967 
Opleider: J.E.P.M. Regout, Westeinde Ziekenhuis, Den Haag 
Huidige situatie: gepensioneerd 

14 H. Raadsveld-Bootsman 
Registratie: 15-7-1967 
later geregistreerd als plastisch chirurg 
Opleider: C. van Staveren, Coolsingel, Rotterdam 
Huidige situatie: gepensioneerd 

15 C. Stadlander-de Jong 
Registratie: 1-8-1968 
Opleider: C. van Staveren, Coolsingel, Rotterdam 
Huidige situatie: gepensioneerd 

16 E.T. Hoving 
Registratie: 1-4-1972 
Opleider: G.L. van der Zwaag, EG, Haarlem 
Overleden 

17 Th. Valiavettil 
Registratie: 1-5-1972 
Opleider: onbekend 
Huidige situatie: onbekend 

18 L.A Dekker 
Registratie: 1-8-1972 
Opleiders: D J . Bom, J.K. Bakker, Zuidwal, Den Haag 
Huidige situatie: gepensioneerd 
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19 E.T. Mallonga 
Registratie: 9-8-1972 
Opleiding: Mount Sinai, New York 
Huidige situatie: gepensioneerd 

20 O. de Deugd 
Registratie: 28-11-1972 
later sociaal geneeskundige 
Opleider: J.E.P.M. Regout, Westeinde Ziekenhuis, Den Haag 
Huidige situatie: gepensioneerd 

21 E.A. de Lind van Wijngaarden-Rouws 
Registratie: 1-12-1972 
Opleider: J.D.Bom, Zuidwal, Leyenburg, Den Haag 
Huidige situatie: werkzaam in eigen chirurgische praktijk 

22 Dr. H.P. Pull-ter Gunne 
Registratie: 15-6-1973 
Opleiders: C. van Staveren, Coolsingel, Rotterdam 

Prof. Dr. H. Muller, Dijkzigt, Rotterdam 
Promotie: 1975 te Rotterdam 
Vervanging van de cervicale oesophagus door een gerevasculariseerd 
ileumsegment: een experimenteel onderzoek bij honden. 
Huidige situatie: gepensioneerd 

23 M.V.G. Kagie 
Registratie: 1-5-1974 
Opleiders: J.D. Bom, J.K. Bakker, Leyenburg, Den Haag 
Huidige situatie: werkzaam in Schieland Ziekenhuis, Schiedam 

24 C.G.M. Moorman-Voestermans 
Registratie: 18-8-1974 
Opleider: G.L. Van der Zwaag, EG, Haarlem 
Huidige situatie: tot voorjaar 2001 werkzaam als kinderchirurg, 
Kinderchirurgisch Centrum, Amsterdam 
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25 Dr. R.F. van der Sluis 
Registratie: 1-5-1976 
Opleider: Prof. Dr. D.W.J.H. Schmidt, St. Radboud Ziekenhuis, 
Nijmegen 
Promotie: 1990 bij Prof. Dr. R.Th.R. Wentjes, Prof. Dr. P.J. Kuijjer, 
Nijmegen 
David van Gesscher. Chirurgijn in woelige tijden. 
Huidige situatie: werkzaam in St.Radboud Ziekenhuis te Nijmegen 

26 M J . T h . Ridsdale-Hilterman 
Registratie: 1-3-1977 
Opleiders: P.R.J. Pinxter, J.R. Borggreve, OLVG, Amsterdam 
Huidige situatie: niet meer werkzaam 

27 C.A.M. Busch 
Registratie:l-10-1978 
Opleiders: H. Sluzewski, P.J. Alleman, Diaconessenhuis, Eindhoven 

H.A.J. Lemmens, St. Annadal, Maastricht 
Prof. Dr. J .M. Greep 

Huidige situatie: werkzaam als Provinciaal Overste 

28 E.H.M.J. Vollaers 
Registratie:l-5-1979 
Opleiders: S. Bouma, Juliana Ziekenhuis, Zaandam 

H.J.M. Joosten, Canisius, Nijmegen 
Huidige situatie: werkzaam in Zimbabwe 

29 Y. Dijkman 
Registratie:l-6-1981 
Opleider: F.W. Mreyen, Maria Ziekenhuis, Tilburg 
Huidige situatie: onbekend 

30 H.C. Horstman 
Registratie: 1-7-1981 
Opleiders: H.W. Hageman, Diaconessenhuis, Leeuwarden 

J.W. Merkelbach, Bergweg, Rotterdam 
Huidige situatie: gepensioneerd 
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31 M.S.L. Plokker 
Registratie:l-4-1982 
Opleider: Prof. Dr.P. Wittebol 
Huidige situatie: werkzaam bij O W M ZAO Zorgverzekeringen, 
Amsterdam 

32 Dr. M.H. Oud-Rövekamp 
Registratie:15-5-1982 
Opleider: Prof. Dr. W.H. Brummelkamp, BG, Amsterdam 
Promotie: 1982 bij Prof. W.H. Brummelkamp te Amsterdam 
Indium-111 labelled leucocyte scintigraphy in the diagnosis of 
inflammatory disease. 
Huidige situatie: kinderchirurg en in opleiding tot kindergastroente-
roloog 

33 D.H.E. Lichtendahl 
Registratie:l-12-1982 
later geregistreerd als plastisch chirurg 
Opleider: Prof. Dr. P.J.Kuijjer, AZ Groningen 
Huidige situatie: werkzaam als plastisch chirurg AZ Groningen 

34 T.L van den Hoonaard 
Registratie:l-8-1983 
Opleiders: K. Wiggers, Eudokia, Rotterdam, 

J.D. Bom, Leyenburg, Den Haag 
Huidige situatie: werkzaam als kinderchirurg in Sophia Kinder
ziekenhuis, Rotterdam 

35 L.E. Visser 
Registratie: 22-12-1983 
Later registratie als plastisch chirurg 
Opleiding: Duitsland 
Huidige situatie: werkzaam als plastisch chirurg in eigen kliniek 
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36 Dr. L.M. van Dongen 
Registratie:l-1-1984 
Opleiders: F.J.Voorhuis, De Stadsmaten, Enschede 

H.H.M, de Boer, St. Radboud Ziekenhuis, Nijmegen 
Promotie: 1985 bij Dr. H.H.M, de Boer te Nijmegen 
Controversies in Crohn's disease: Some aspects of surgical contro
versies in Crohn's disease. 
Huidige situatie: werkzaam als plastisch chirurg in Gelderse Vallei 
Ziekenhuis 

37 J.C. de Jager-Langebroek 
Registratie: 29-5-1984 
Opleiding: Duitsland 
Huidige situatie: werkzaam in Duitsland 

38 A.M. Kooiman 
Registratie:l-6-1984 
Opleider: Prof. Dr. P.J.Kuijjer, AZ Groningen 
Huidige situatie: werkzaam in de tropen. Tevens afgestudeerd antro
pologe. 

39 E. de Jong 
Registratie:l-10-1984 
Opleider: J.R.Borggreve, OLVG, Amsterdam 
Huidige situatie: werkzaam in het AMC, Amsterdam 

40 J.F.P. ten Kortenaar 
Registratie: 1- 5-1985 
later sociaal geneeskundige 
Opleider: J.H. Meiss, Groot Ziekengasthuis, 's Hertogenbosch 
Huidige situatie: Werkzaam als verzekeringsgeneeskundige 

41 K.E. Schenk 
Registratie:l-2-1988 
Opleiders: H.W.R. Siebeles, Diaconessenhuis, Heemstede, 

Prof. Dr.W.H.Brummelkamp, 
Prof. Dr.M.N.van der Heyde, AMC, Amsterdam 

Huidige situatie: werkzaam in Medisch Centrum Molendael, Baarn 
en Soest 



32,0 ADDENDUM 

42 J.C. Wissing 
Registrarie:l-1-1990 
Opleiders: Prof. Dr. Th.J.M. van Vroonhoven, C.C.S.M. Wijffels, 

St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg, Prof. Dr. G. Kootstra, 
A.Z. Maastricht 

Huidige situatie: werkzaam in Bosch Medicentrum, lokatie Willem 
Alexander Ziekenhuis, 's Hertogenbosch 

43 J.M.A. van Mourik-Ketel 
Registratie:l- l-1991 
Opleiders: Prof. G. den Otter, VU, Amsterdam 

Prof. Dr. R. van Schilfgaarde, AZ Groningen 
W. van Rooyen, Sophia Ziekenhuis, Zwolle 

Huidige situatie: werkzaam in Het Spittaal, Zutphen 

44 M.M. Duisters 
Registratie: 1-1-1992 
Opleiders: W.B.J. Jansen, Hippolytus / Reinier de Graaf Gasthuis, 

Delft 
Prof. Dr. Th.J.M. van Vroonhoven, AZ Utrecht 
Prof. H.A. Bruining, Dijkzigt Ziekenhuis, Rotterdam 

Huidige situatie: werkzaam in Albert Schweitzer Ziekenhuis, lokatie 
Dordwijk, Dordrecht 

45 C. Sleeboom 
Registratie:15-3-1992 
Opleiders: Prof. M.N. van der Heyde, AMC, Amsterdam 

Prof. R.I.C. Wesdorp, OLVG, Amsterdam 
H.F.W. Hoitsma, OLVG, Amsterdam 

Huidige situatie: werkzaam als kinderchirurg in het kinderchirur-
gisch centrum, Amsterdam 

46 C.F. van den Broek-Kuyper 
Registratie:l-12-1992 
Opleiders: Prof. M.N. van der Heyde, AMC, Amsterdam 

J.N. Keeman, St. Lucas Ziekenhuis, Amsterdam 
Huidige situatie: werkzaam als kinderchirurg in het kinderchirur-
gisch centrum, Amsterdam 
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47 B.J.P. Janssens de Varebeke 
Registratie:27-1-1993 
Opleiding: België 
Huidige situatie: werkzaam in Diaconessenhuis, Meppel 

48 R. van Baren 
Registratie:l-1-1994 
Opleiders: Prof. R.I.C. Wesdorp, VU, Amsterdam, 

A.R. Koomen, Kennemer Gasthuis, lokatie Elisabeth, 
Haarlem 

Huidige situatie: werkzaam als kinderchirurg in het kinderchirur-
gisch centrum, Amsterdam 

49 M. Brenkman-Schreuer 
Registratie:l-2-1994 
Opleiders: Prof. Dr. H.H.M, de Boer, Prof. Dr. R.J.A. Goris, 

St. Radboud Ziekenhuis, Nijmegen, P.J. van Elk, 
Stichting Deventer Ziekenhuizen, Deventer 

Huidige situatie: werkzaam in Ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk 

50 M. van Rees 
Registratie:27-9-1994 
Opleiding: Duitsland 
Huidige situatie: werkzaam in Duitsland 

51 W. Mulder 
Registratie: 1-12-1994 
Opleiders: Prof. Dr. M.N. van der Heyde, AMC, Amsterdam, 

H.F.W. Hoitsma, OLVG, Amsterdam 
Huidige situatie: werkzaam in Ziekenhuis De Heel, Zaandam 

52 C.W.M, de Wit 
Registratie: 1-1-1995 
Opleiders: Prof. Dr. A. Zwaveling, 

Prof. Dr. O.T. Terpstra, AZ Leiden, 
J.J. Hamming, Rode Kruis Ziekenhuis, Den Haag 

Huidige situatie: werkzaam als chirurg in penitentiaire inrichtingen 
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53 J.H. Driebeek-van Dam 
Registratie:13-3-1995 
Opleiders: Prof. Dr. H.A. Bruining, Dijkzigt Ziekenhuis, Rotterdam 

T.J. Yo, St. Clara Ziekenhuis, Rotterdam 
Promotie: 1999 bij Prof. Dr. H.A. Bruining en Prof. Dr. H.W. 
Tilanus te Rotterdam. 
Rectocelerepair in women with obstructed defaecation. 
Huidige situatie: werkzaam in Havenziekenhuis, Rotterdam 
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De auteurs, beiden werkzaam als algemeen chirurg, 
zijn frequent geconfronteerd met opmerkingen die 
inhielden dat men het een ongewone situatie vond 
dat zij als vrouw de chirurgie beoefenden of wilden 
gaan beoefenen. Ook toen het voor henzelf en hun 
directe omgeving allang een als normaal geaccep
teerd feit was, bleven er uit zeer diverse hoeken reac
ties hierover komen. Op een gegeven moment gingen 
zij zich zelfs afvragen waarom men toch iedere keer 
weer verbaasd was dat de chirurg een vrouw bleek te 
zijn of dat de vrouw chirurg was. Deze persoonlijke 
ervaringen vormden de directe aanleiding tot dit 
onderzoek. 

Is het vreemd dat vrouwen als chirurg werken? 
Zijn het vreemde vrouwen, die als chirurg werkzaam zijn? 

Om deze vragen te beantwoorden, hebben de auteurs 
onderzocht of er in het verleden vrouwen zijn 
geweest, die zich met de heelkunde bezighielden en 
hoe de situatie in andere landen is en geweest is. 
Hiertoe hebben zij een literatuurstudie verricht naar 
de rol van de vrouw in de geschiedenis van de 
geneeskunde en in het bijzonder van de heelkunde. 
Ook werd de literatuur over de recente situatie van 
vrouwelijke artsen in Nederland en in andere delen 
van de wereld onderzocht. 
Tevens werd een empirisch onderzoek opgezet naar 
de in Nederland geregistreerde vrouwelijke chirur
gen. Door middel van interviews werd getracht 
zoveel mogelijk voor het onderzoek relevante gege
vens over deze groep te verkrijgen. 

Mimi Mul 
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