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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-
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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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