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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-
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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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