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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 
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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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