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Dankwoord 

In de periode van ruim vijf jaar die we aan dit onderzoek hebben besteed 
hebben talloze mensen ons pad gekruist, die we ook dank verschuldigd zijn. 
Geen van hen hebben we vergeten, maar het zijn er teveel om te noemen. 

Uiteraard danken wij onze vrouwelijke collegae die aan ons onderzoek heb
ben meegewerkt. 
Vaak hebben we genoten van de gesprekken die we met jullie gevoerd heb
ben en steeds zijn we verrast geweest over jullie bereidheid ons te woord te 
staan en over jullie openheid tijdens de interviews. 

Thomas van Gulik, onze promotor, hartelijk dank dat je onze promotor 
wilt zijn bij dit niet alledaagse 'heelkundige' onderwerp. 

Rafaèla Luikens en Citty Boermans, bedankt voor jullie ondersteuning tij
dens onze zoektochten in het archief van de Nederlandse Vereniging van 
Heelkunde. 

Winnie Schats, bibliothecaresse Zaans Medisch Centrum De Heel, jou, en 
ook jouw collega's uit diverse bibliotheken, danken wij voor de hulp bij het 
zoeken naar zeer uiteenlopende literatuur. 

Professor van Lieburg, hartelijk dank voor de ordonnanties en de literatuur 
die U ons ter beschikking heeft gesteld. 

Professor Kuijjer, Hr. Robert en collegae, hartelijk bedankt voor de mooie 
foto's die u ons ter beschikking heeft gesteld. 

Carl Kruse, bedankt voor jouw fotografische ondersteuning. 

Helma Stockmann, hartelijk dank voor je minutieuze correctie van ons ma
nuscript. 



3 3 4 DANKWOORD 

Mevr. C. Wijsman-Saga, zonder Uw hulp waren de Japanse geschriften 
voor ons een gesloten boek gebleven. 

Vele collegae en andere belangstellenden danken wij voor hun aanwijzingen 
en tips over de vrouwen in de heelkunde in Nederland. 



Dankwoord Mimi Mulder 

In de eerste plaats wil ik mijn ouders Wil Mulder-Grüter en Bert Mulder be
danken voor hun liefde en de opvoeding die ze mij gegeven hebben. 
Helaas is mijn moeder al enkele jaren geleden overleden, maar haar ge-
dachtengoed ligt in mij en dus ook in dit boekje, verankerd. 
Lieve papa, geëmancipeerd avant la lettre, je bent de beste vader (en opa) 
die er is. 

Professor Brummelkamp, beste Pim, hartelijk dank voor jouw steun door de 
jaren heen. Al ben je officieel nooit mijn opleider geweest, voor mijn gevoel 
blijf je DE Professor. 

Professor van der Heyde en zijn medische staf uit het AMC, vele van jullie 
hebben mij opgeleid, dank hiervoor. 

Henk Hoitsma, Carlos Daantje, Milan Sobotka, Henk Kroes en Jan Luitse, 
mijn vijf opleiders uit het OLVG, hartelijk dank voor alles wat ik van jullie 
geleerd heb. Vijf zo verschillende persoonlijkheden met ieder zulke goede 
kanten waar ik tijdens mijn jaren bij jullie ontzettend van genoten heb en 
waarvan ik heb mogen profiteren. 

Rolf Cohen, Alexander Engel, Quirijn Eijsbouts, Hans Oomen en Paul 
Strating, mijn maatschapsleden uit de Heel, bedankt voor de manier waar
op jullie mij als vanzelfsprekend als collega geaccepteerd hebben. 

Mijn paranimfen Paul Strating en Ella de Jong, dank voor jullie vriendschap 
en nimmer aflatende steun. 

Lieve Hank, je was er fel op tegen dat ik buiten mijn klinische werkzaam
heden ook nog tijd besteedde aan dit onderzoek en proefschrift. Ik be
schouw dat als een compliment en verwacht dat je de conclusie van het 
proefschrift zal onderschrijven. 

tot slot: 
Lieve Babette, Michelle en Brigitte, prinsesjes van me, maak er wat van! 





Dankwoord Ella de Jong 

Mijn ouders, die beiden reeds geruime tijd overleden zijn, ben ik dankbaar 
voor de liefde en zorg die ik van hen heb mogen ondervinden. De vanzelf
sprekendheid waarmee zij mijn studie- en beroepskeuze accepteerden zijn 
voor mij altijd een grote steun geweest. 

Joost Borggreve, Henk Kroes, Milan Sobotka en vooral Carlos Daantje, jul
lie hebben mijn opleidingstijd tot een onvergetelijke periode gemaakt, waar
aan ik menig goede herinnering bewaar. 

Hoogleraren en staf van de divisie CHOPIN van het AMC, jullie dank ik 
voor de collegialiteit die ik van jullie mocht ondervinden. 

Mijn paranimfen Harry en Mimi, dank jullie wel voor jullie humor, wijze 
woorden en vriendschap. 

Grote dank ben ik verschuldigd aan mijn man René. Ook al kan hij deze 
dag niet meebeleven, hij is en blijft mijn inspiratie. 

Mijn familie en vrienden dank ik voor hun begrip en vaak praktische hulp. 
Mijn zus Ina: door jouw continue liefde en steun beschouw ik jou als de pa
ranimf van mijn leven. 








