
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Vrouwen in de heelkunde. Een cultuurhistorische beschouwing

de Jong, E.; Mulder, W.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Jong, E., & Mulder, W. (2002). Vrouwen in de heelkunde. Een cultuurhistorische
beschouwing. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/vrouwen-in-de-heelkunde-een-cultuurhistorische-beschouwing(2aaade77-a368-4d94-8556-c67516e508d7).html


VIVI De Verenigde Staten van Amerika, 
dede nieuwe wereld 

Inleiding Inleiding 
Inn 1765 werd in Amerika de eerste universitaire opleiding tot arts ge-
opend,, University of Pennsylvania Medical School. In de negentiende 
eeuww waren er in Amerika vrijwel geen restricties op het uitoefenen van 
dee geneeskunst. Een gereguleerde opleiding, laat staan een universitaire, 
wass niet noodzakelijk om een praktijk te beginnen. Of een arts wel of 
niett deze, of een soortgelijke opleiding wilde volgen, kon hij zelf beslis-
senn en deze vrijheid werd zelfs door een vooraanstaand hoogleraar ge-
roemdd en gezien als een uiting van de vrijheid van het individu (1). 
Dee meeste dokters volgden een leermeester-gezel opleiding bij een wille-
keurigee collega. Vaak werd de universitaire opleiding als aanvulling op 
dee praktische opleiding bij de leermeester gezien. Het niveau van de uni-
versitairee colleges was zeer wisselend. De hoogleraren ontvingen geen 
vastt salaris, maar verkochten toegangskaarten voor hun lessen. Veel leer-
lingenn betekende dus meer inkomen. Dit zou een reden geweest kunnen 
zijnn dat de eisen die aan de medisch studenten werden gesteld, niet altijd 
evenn hoog waren. Daar komt nog bij dat de geneeskunde in deze periode 
niett in hoog aanzien stond, zodat de goede leerlingen vaak niet voor de 
geneeskundee kozen. Vanaf 1850 werden ook verschillende Medical 
SchoolsSchools voor vrouwen gesticht, deze ondervonden minder concurrentie 
omm leerlingen te verwerven en konden daardoor een hogere standaard 
aanhouden.. In 1871 was Harvard de eerste universiteit die afzag van het 
toegangsbewijs,, haar hoogleraren een salaris betaalde en daardoor hoge-
ree eisen kon stellen aan de toekomstige studenten. In 1879 was Illinoi s de 
eerstee en enige staat die examens en een licence voor artsen verplicht stel-
de.. In 1893 was de opleiding in het Johns Hopkins te Baltimore zieken-
huiss de eerste grote medische opleiding die vrouwen toeliet, hierbij speel-
dee vooral de financiële steun van Elizabeth Garret en enkele van haar 
vriendenn een rol. Pas in 1924 opende Yale zijn deuren voor vrouwelijke 
studenten,, Harvard volgde nog veel later in 1945 (2). 
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Pioniers Pioniers 
Harrio tt  Kezia Hunt (1805-1875) praktiseerde geneeskunde in Boston 
vanaff  1835. Hoewel zij nooit een officieel medisch diploma heeft be-
haald,, wordt zij toch gezien als the mother of the American women phy-
sicians.sicians. Haar educatie kreeg zij op progressieve privé scholen voor meis-
jess en in 1 827 begon zij zelf een meisjesschool. De ziekte van haar zuster, 
Sarah,, was de directe aanleiding om zich te verdiepen in de geneeskunde. 
Naa het herstel van Sarah begonnen de twee zusters een succesvolle prak-
tij kk met voornamelijk vrouwelijke patiënten en kinderen. Harriot Hunt 
iss de geschiedenis ingegaan als de eerste vrouw die verzocht tot Harvard 
toegelatenn te worden. Zowel in 1847 als in 1850 werd haar verzoek af-
gewezenn omdat ze een vrouw was. Die tweede keer, in 1850, had de fa-
culteitt aanvankelijk toestemming gegeven om de colleges te volgen, ech-
terr een diploma zou zij niet verkrijgen. In datzelfde jaar zouden ook drie 
negerss toegelaten worden. Ditmaal waren het de studenten die hiertegen 
inn opstand kwamen: de socially repulsive blacks zouden de waarde van 
hett diploma doen devalueren en Hunt zou niet moeten worden toegela-
tenn to preserve the dignity of the school, and our own self-respect. De 
studentenn waren van mening dat een vrouw of true delicacy nooit samen 
mett mannen medische colleges zou willen volgen. De enige medische 
graadd die Hunt ooit behaalde was een eredoctoraat toegekend door The 
FemaleFemale Medical College of Pennsylvania in 1853. In 1860 vierde ze haar 
zilverenn bruiloft met het vak en kreeg een gouden trouwring als cadeau 
aangeboden:: ze had altijd gezegd dat ze met de geneeskunde getrouwd 
wass <''3). 
Elizabethh Blackwell (1821-1910) was de eerste vrouw die in de VS tot 
eenn medische faculteit werd toegelaten. Zij was geboren in Engeland en 
mett haar familie op 11 jarige leeftijd naar New York geëmigreerd. Vele 
universiteitenn in Boston, New York en Philadelphia, 29 in totaal, hadden 
haarr al afgewezen toen ze toegelaten werd aan het Geneva Medical 
CollegeCollege New York. De faculteit had de beslissing aan de studenten gela-
tenn in de veronderstelling dat deze wel zouden weigeren. De studenten, 
diee dachten dat ze te maken hadden met een grap, stemden echter una-
niemm voor de toelating van Blackwell. Tijdens haar studie ondervond ze 
evenwell  veel tegenwerking van haar mannelijke medestudenten, die het 
ongepastt vonden dat zij bij patiëntendemonstraties aanwezig was. In 
18499 was zij de eerste Amerikaanse vrouw die afstudeerde als arts. 
Hiernaa vertrok zij naar Parijs om zich verder te ontwikkelen en met na-
mee om zich in de chirurgie te bekwamen. Toen zij een ooginfectie opliep 
tijdenss de behandeling van een ziek kind, resulteerde dit in een dermate 
ernstigee situatie dat zij haar linker oog verloor en het door een glazen oog 
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vervangenn moest worden. Hiermee eindigde haar droom om chirurg te 
worden.. Zij verbleef nog enkele jaren in Engeland maar keerde in 1851 
terugg naar Amerika omdat het klimaat voor vrouwelijke dokters daar be-
terr was. Pas in 1869 besloot zij terug te gaan naar haar geboorteland, 
waarr zij nog enige jaren praktiseerde en uiteindelijk op 89 jarige leeftijd 
overleedd |4). 

Mari ee Zakrzewska (1829-1902). In de geschiedenis van de vrouwelijke 
artsenn in Amerika neemt het New England Hospital for Women and 
Childrenn een prominente plaats in. In 1862 werd dit ziekenhuis door Dr. 
Mariee Zakrzewska in Boston opgericht. Tot 1969, toen het definitief zijn 
deurenn sloot, was het een plaats waar niet alleen vrouwelijke patiënten 
hunn toevlucht zochten, maar was het met name ook een plaats waar 
vrouwelijkee artsen de gelegenheid kregen hun klinische opleiding te vol-
genn en hun beroep uit te oefenen. 
Mariee Zakrzewska werd geboren in Berlijn als dochter van een vroed-
vrouww en een officier uit het Pruisische leger. Haar moeders moeder was 
eenn veterinair chirurg, haar vader, een vrijmetselaar, werd vanwege zijn 
liberalee ideeën uit de actieve dienst ontheven. Van huis uit had zij dus zo-
well  de aandacht voor de geneeskunde als een vrijgevochten geest meege-
kregen.. Dr. Joseph Herman Smidt, hoogleraar verloskunde op de vroed-
vrouwenopleidingg van het Charité Ziekenhuis te Berlijn, leidde Marie 
Zakrzewskaa op om zijn opvolgster te worden. In 1852 werd zij ook daad-
werkelijkk hoofd van deze vroedvrouwenopleiding. Toen Professor Smidt 
echterr korte tijd later overleed, was de weerstand die zij ondervond van 
dee kant van haar collega's te groot om deze zonder de steun van haar 
mentorr het hoofd te kunnen bieden. In 1853 vertrok zij met haar zuster 
naarr New York. Een jaar later ontmoette zij Dr. Elizabeth Blackwell, die 
haarr stimuleerde in haar ambitie om medicijnen te studeren en zij zorgde 
err voor dat Zakrzewska werd aangenomen op het Western Reserve 
Medicall  College. Ook Elizabeth s jongere zuster, Emily Blackwell was 
hierr kort tevoren afgestudeerd als arts. Deze drie vrouwelijke artsen kre-
genn een hechte vriendschappelijke en professionele band. In 1857 sticht-
tenn zij de New York Infirmar y for  Women and Children, het eerste zie-
kenhuiss voor vrouwen en door vrouwen bestuurd. Marie Zakrzewska 
wass resident physician, superintendent, housekeeper en instructor. Emily 
Blackwelll  was verantwoordelijk voor de chirurgische praktijk. In 1859 
verliett Dr. Zakrzewska de New York Infirmary om uiteindelijk in 1862 
tee starten met het New England Hospital for Women and Children. Zij 
hadd hierbij drie duidelijke doelstellingen: 1: dat vrouwelijke patiënten in 
dee gelegenheid werden gesteld door vrouwelijke artsen behandeld te wor-
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den,, 2: dat vrouwelijke artsen meer gelegenheid kregen om klinische er-
varingg op te doen dan in de meeste, door mannen gedomineerde zieken-
huizen,, 3: dat er een plaats was waar verpleegkundigen konden worden 
opgeleid.. Het was zeker in de begintijd niet mogelijk om het hele zieken-
huiss met vrouwelijke artsen te bemannen. Er waren zogenaamde consul-
tingting physicians, vooraanstaande mannelijke artsen, die hun collegae met 
raadd en daad bijstonden. Met name voor de chirurgie had Dr. 
Zakrzewskaa aanvankelijk geen vrouwelijke kandidaat. Dr. Samuel 
Cabott was de eerste man die in de staf werd opgenomen en van 1863 tot 
zijnn dood in 1885 was hij chirurgisch consulent. In de beginjaren ope-
reerdee hij ook in het ziekenhuis. Niet alle mannelijke collega's waren 
evenn behulpzaam, velen waren sterk tegen vrouwelijke artsen gekant en 
deeldenn de mening van Dr.Charles Meigs van het Jefferson Medical 
Collegee in Philadelphia dat een vrouwenhoofd was almost too small for 
intellectintellect but just big enough for love i1-*^'. 

Susann Dimock (1847 -1875) werd geboren in Washington en was enig 
kind.. Haar moeder heeft in de beginjaren een groot deel van haar educa-
tiee op zich genomen. Zij ontwikkelde een grote belangstelling voor de ge-
neeskundee en na enige zelfstudie werd zij in 1866 als student aangeno-
menn in het New England Hospital for Women and Children. In 1867 
deedd zij een verzoek tot toelating tot de Harvard Medical School, het ver-
zoekk werd echter afgewezen omdat ze een vrouw was. Gesteund door Dr. 
Zakrzewskaa en de andere vrouwen van het New England Hospital ver-
zochtt zij vervolgens om toelating tot de medische studie aan de 
Universiteitt van Zurich. Hier werd zij wel toegelaten en dankzij financië-
lee ondersteuning vanuit het New England Hospital was zij in staat om in 
Europaa haar opleiding te vervolmaken. Ze was pas 21 jaar oud toen ze 
inn Zurich aankwam en was daar één van de eerste vrouwelijke medisch 
studenten,, één van de Zurich Seven. Deze vrouwen vormden een hechte 
groepp en vooral Marie Vögtlin, de eerste Zwitserse medisch studente 
werdd een goede vriendin en studiegenoot van haar. Marie Vögtlin leerde 
haarr de Duitse taal, Susan hielp Marie met de medische studie. In Susans 
brievenn aan haar moeder en vrienden liet ze weten dat de hoogleraren en 
studentenn haar vriendelijk en op gelijke voet met haar mannelijke colle-
ga'ss behandelden. Ze was zich echter zeer bewust van de voorbeeldfunc-
tiee die ze had voor andere vrouwen: 
TheThe responsibility I have taken on myself is great. I feel that I stand here 
inin the name of my entire sex and if I do poorly I can become a curse to 
mymy sex (6). 
Naa haar afstuderen in Zwitserland in 1871 bezocht zij nog universiteiten 
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inn Wenen en Parijs. In 1872 kwam zij terug in Boston als een kundig en 
gewaardeerdd chirurg. Ze verrichtte vrijwel alle chirurgie in het New 
Englandd Hospital en bouwde in enkele jaren een particuliere chirurgische 
praktijkk op. Zij werd ook door mannelijke chirurgen als collega geac-
cepteerd.. Buiten het klinische werk zette zij zich in voor de opleiding van 
dee studenten en startte ze één van de eerste opleidingen voor verpleeg-
sters.. In 1875 vertrok ze met een stoomschip vanuit New York voor een 
vakantiee in Europa. Tien dagen later kwam ze om bij een schipbreuk 
voorr de kust van Engeland. Haar plotselinge dood op 28jarige leeftijd 
wass niet alleen een groot verlies voor haar directe vrouwelijke collegae, 
ookk vooraanstaande mannelijke artsen lieten zich niet onbetuigd in ui-
tingenn van rouw. Dr. Samuel Cabot sprak in de Boston Daily uit dat 
Dimockk de aanleg en mogelijkheden had om een uitmuntend chirurg te 
wordenn en één van haar leermeesters uit Wenen noemde haar de meest 
getalenteerdee leerling die hij ooit gehad had. In de beschrijvingen over en 
herinneringenn aan haar wordt veelvuldig het feit genoemd dat zij on-
dankss haar frêle, delicate, jonge en vrouwelijke uiterlijk, toch een goed 
chirurgg was. Hiermee was zij een voorbeeld voor velen <5'7>8>. 

Inn de jaren die volgden werd de chirurgie steeds belangrijker voor het 
Neww England Hospital. De lange strijd om een nieuwe chirurgische afde-
lingg te verkrijgen, begon in het laatste decennium van de 19e eeuw. Er 
warenn toen meerdere vrouwelijke chirurgen aan het werk in het zieken-
huis:: Dr. Elizabeth Keller, Dr. Fanny Berlin, Dr. Mary Smith, Dr. Emma 
Culbertsonn en Dr. Tertia Wilton. Uit de autobiografie van Franziska 
Tiburtius,, de eerste vrouwelijke Duitse studente in Zurich, blijkt dat Dr. 
Berlinn hier studeerde onder de naam Fanny BerHnerblou. Zij was een 
joodsee Russin die in de periode rond 1870 behoorde tot één van de vele 
politiekk geëngageerde medisch studentes in de Russische kolonie te 
Zurichh (9). Zij was hier als studente ingeschreven van 1870 tot 1873. 
Toenn de Russische regering probeerde om de vrouwelijke studenten uit 
Zurichh te laten terugkeren naar hun vaderland, omdat ze de politieke 
stromingenn onder deze studenten als een bedreiging zag, probeerde Fanny 
Berlinerblouu met een collega de opleiding in Leiden af te maken. Beiden 
werdenn ingeschreven aan de universiteit door de rector magnificus 
Matthiass de Vries. Echter, de hoogleraar gynaecologie en obstetrie A.E. 
Simonn Thomas (de voorganger van Hector Treub ) weigerde de vrouwen 
tott de colleges toe te laten. De studentenalmanak voor 1874 schrijft hier-
overr het volgende: 
"En"En wij zullen nu ook dames aan onze akademie krijgen  ̂zoo hoorden wij 
reedsreeds kort na de groote vacantie hier en daar vertellen. Helaas, hunne 
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verschijningverschijning hier was van korten duur. Om misschien verklaarbare rede-
nennen weigerde Prof. Simon Thomas de schoone sexe op zijn college toe te 
laten.laten. Het vooruitzicht dat ook heidens academie zich met der tijd zou 
mogenmogen beroemen tot de ontwikkeling van t vrouwelijk geslacht te heb-
benben bijgedragen is daardoor geheel vervlogen.' 
Dee collegae van Simon Thomas waren her niet met zijn beslissing eens en 
hebbenn getracht hem hiervan af te brengen. Toen dit niet lukte zond de 
rectorr magnificus een brief naar zijn collega's in Bern om de dames te in-
troducerenn en zich voor de gang van zaken te verontschuldigen: 
IchIch habe als Rector, und in Verbindung mit den sonstigen Professoren 
derder Medicinischen Faculteit, das Unmögliche getan um unseren Collegen 
zuzu einer liberalen Auffassung zu bewegen Es ist mir ein Bedürfniss, 
HochgeehrterHochgeehrter Herr College, Ihnen das Obige mitzuteilen, damit Sie und 
IhreIhre geehrten Collegen der Berner Universitat wissen mogen, dass die 
AuffassungAuffassung des erwdhnten Professors nicht dem Geiste unserer 
UniversitatUniversitat überhaupt oder deren Medischen Facultdt insbesondere ents-
pricht,pricht, und uns allen einen schmerzlichen Eindrück gemacht hat ( ]0). 
Di tt alles was voor de twee dames reden om uit Nederland te vertrekken 
enn uiteindelijk studeerde Dr. Berlinerblou af te Bern ( ,1). Toen zij later 
naarr Amerika emigreerde veranderde zij haar voor Amerikanen onuit-
sprekelijkee naam, in Berlin. 
Dee chirurgie in het New England Hospital stond op een relatief hoog ni-
veau,, na de training in de Verenigde Staten genoten de chirurgen vaak 
eenn extra opleiding in Europa. Nieuwe ontwikkelingen werden op de 
voett gevolgd in het New England Hospital en toen Dr. James Marion 
Simss een nieuwe methode voor de behandeling van een vesicovaginale fis-
tell  had beschreven, werd deze ook in het New England Hospital toege-
past.. Sommigen hadden hiernaast ook een, financieel veel aantrekkelij-
ker,, privé praktijk. In 1897 nam Dr. Wilton ontslag, omdat haar elders 
eenn meer lucratieve positie werd aangeboden. Drie jaar later werd na ja-
renlangee discussies het nieuwe chirurgische gebouw geopend: het Cheney 
Surgicall  Pavilion, genoemd naar Ednah Dow Cheney, één van de oor-
spronkelijkee oprichtsters en voorzitsters van het New England Hospital. 
Inn de loop der jaren ontstond er wrijving tussen de pioniers en de nieuwe 
generatiee vrouwelijke artsen. Co-assistenten keken misprijzend toe, toen 
Dr.. Mary Smith in het begin van de 20e eeuw nog altijd zonder hand-
schoenenn opereerde. Er werd over haar gezegd dat ze gehaat werd door 
allee meisjes die onder haar gewerkt hadden, dat ze hevig te keer ging te-
genn de verpleging als de instrumenten niet naar haar zin uitgestald waren, 
maarr ook, dat ze nooit de schuld aan een ander gaf, als deze bij haarzelf 
lag.. Vermeldenswaardig is nog dat in 1913 Dr. Culbertson en Dr. Smith 
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lidd werden van de American College of Surgeons (5). Andere bronnen ver-
meldenn dat Dr. Alice Gertrude Bryant (1862-1942), een befaamde keel-
,, neus- en oorarts, opgeleid in het Women Medical College of the New 
Yorkk Infirmary, samen met Florence West Duckering (1869-1951) de 
eerstee twee vrouwelijke leden van de American College of Surgeons wa-
ren.. Zij werden echter pas in 1914 lid, dus mogelijk waren niet zij, maar 
Dr.. Culbertson en Dr. Smith de eerste vrouwelijke leden (12). 

Dr.. Mary Harri s Thompson (1829-1895) was in 1865 de oprichtster van 
eenn ander zeer succesvol vrouwenziekenhuis. Mary werd geboren in de 
staatt New York, kreeg haar eerste medische opleiding op de Troy 
Conferencee Academy in West Poultney, Vermont. Na het voltooien van 
dee medische studie werd zij assistent in het New York Infirmary for 
Womenn and Children bij Emily en Elizabeth Blackwell. 
Inn deze tijd werd Chicago overstroomd door vluchtelingen uit de burger-
oorlogg (1861-1865) en vele immigranten. Er waren twee overvolle zie-
kenhuizenn die geen vrouwen accepteerden als patiënt en ook de vrouwe-
lijk ee artsen geen gelegenheid boden om hun vrouwelijke patiënten hier te 
helpen.. Dit was de directe aanleiding voor Dr. Mary Harris Thompson 
omm een eigen ziekenhuis te stichten. Vanaf de eerste dag was het zieken-
huiss een groot succes, vrijwel volledig "bemand" door vrouwelijke art-
sen.. Dr. Mary Harris Thompson nam het grootste deel van de chirurgie 
voorr haar rekening. Dr. Bertha van Hoosen, zelf later een bekende chi-
rurgg in Amerika, noemt Dr. Mary Harris Thompson in haar autobiogra-
fiee zelfs: ..one of Chicago's leading surgeons, the first woman doctor in 
thethe world to perform independent surgery,...(13) 

Dr.. Thompson specialiseerde zich in de abdominale chirurgie en de chi-
rurgiee van het kleine bekken. Zij ontwierp onder andere haar eigen naald 
voorr de buikchirurgie. 
Mett de wens haar medische kennis uit te breiden nam zij contact op met 
Dr.. William Heath Byford, hoogleraar obstetrie en vrouwen- en kinder-
ziektenn van het Chicago Medical College. Deze was een voorstander van 
vrouwenstudiee en hij zorgde ervoor dat zij tezamen met drie andere vrou-
wenn een plaats verkreeg in Chicago aan de North-Western University 
Medicall  School. Binnen een jaar behaalde zij haar tweede medische di-
ploma.. De andere drie vrouwen werden het volgende jaar niet meer tot 
dee colleges toegelaten: de universiteit sloot voor de komende 50 jaar haar 
deurenn voor vrouwen. In 1870 hadden de mannelijke studenten namelijk 
geklaagdd dat bepaalde lesstof en demonstraties achterwege waren gelaten 
omdatt er vrouwen tijdens de lessen aanwezig waren. In 1870 richtte Dr. 
Thompsonn samen met Dr. William Heath Ryford het Woman's Medical 
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Collegee of Chicago op om ook vrouwelijke artsen en chirurgen op te lei-
den.. In 1874 stichtte ze een verpleegstersopleiding bij dit ziekenhuis. 
Gedurendee haar loopbaan heeft zij altijd de nieuwe ontwikkelingen op 
medischh en chirurgisch gebied gevolgd. Zij was een fervent aanhangster 
vann de antiseptische methode van Lister en liet de operatiekamer grondig 
schoonmakenn met een carboloplossing, terwijl tijdens de operatie met 
carboll  gesprayed werd. De verpleegkundige zowel als de patiënt gingen 
opp de ochtend van de operatie op haar verzoek in bad. Over haar opera-
ties,, en ook over haar ideeën omtrent antisepsis, publiceerde ze regelma-
tigg in medische tijdschriften. 
Inn 1886 werd zij als lid toegelaten tot de American Medical Association. 
Inn 1895, tien dagen na het dertigjarige jubileum van haar ziekenhuis, liep 
Dr.. Thompson haar zaalvisite en verrichtte twee operaties, 's avonds be-
zochtt ze nog vrienden. De volgende ochtend werd ze wakker met ernsti-
gee hoofdpijn en twee dagen later overleed zij aan de gevolgen van een 
hersenbloeding.. Haar begrafenis werd door meer dan duizend mensen 
bijgewoondd en het ziekenhuis werd omgedoopt tot het Mar y Thompson 
Hospitall  ,4>. 

Anderee vroege vrouwelijk e chirurgen 
Dr .. Marth a M . Dunn (Corey) (1852-1927) werd op jonge leeftijd wees. 
Zi jj  groeide op bij een dominee en zijn vrouw in Evans, New York. 
Aanvankelijkk studeerde zij aan het homeopathische Women's Medical 
Collegee of New York, later ging zij naar het Women's Medical College 
off  Pennsylvania, waar ze in 1879 afstudeerde. Ze begon een praktijk in 
Utica,, New York, samen met een klasgenote. Enkele jaren later verhuis-
dee ze naar Waterbury, Connecticut, waar ze vijf jaar praktijk uitoefende. 
Inn 1887 vertrok zij naar Engeland, waar zij verder werd opgeleid door de 
vermaardee chirurg Dr. Lawson Tait. In 1888, op 36jarige leeftijd, trouw-
dee ze met George Henry Corey en kreeg drie zonen. In deze periode ver-
huisdenn ze frequent en even zo vaak werd een nieuwe praktijk begonnen. 
Naa de geboorte van haar derde zoon werd zij door haar echtgenoot ver-
latenn en keerde ze terug naar La Jolla in Californië, waar ze al eerder ge-
vestigdd was geweest. Daar bouwde ze een grote en lucratieve chirurgische 
prakti jkk op. Buiten de opvoeding van haar kinderen en haar praktijk 
vondd ze ook nog tijd om zich intensief bezig te houden met gemeen-
schappelijkee en bestuurlijke activiteiten. In 1923 stopte ze met haar me-
dischh werk. Toen ze in 1927 overleed, liet ze een groot vermogen na ,1). 

Dr .. Bertha van Hoosen (1863-1952) is een andere vrouwelijke chirurg 
vann wie we veel weten. Dit komt niet in de laatste plaats door haar au-
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tobiografie,, met de tot de verbeelding sprekende titel ^Petticoat surgeon^ 
diee in 1947 gepubliceerd werd (13). Zoals haar naam al doet vermoeden 
heeftt zij Nederlandse voorouders: de familie van haar vader emigreerde 
inn 1829 naar Canada. Zij koos na haar middelbare school voor de ge-
neeskunde,, mede omdat ze van mening was dat juist de medische prak-
tijkk voor een vrouw wel met een gezin verenigbaar was. Al is zij nooit ge-

Promptlyy ert 7:30 a.m. (she spends holf om hour  changing her  clothes, washing up and J 
lookingg at X-rays) the doctor  (right) begins to operate on a fibroid  tumor. 

Dr.Dr. Bertha van Hoosen (1863-1952) tijdens een operatie (rechts) 
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t rouwdd en heeft zij nooit een gezin gesticht, tot op hoge leeftijd is zij pu-
bliekelijkk een voorstander ervan geweest dat vrouwen een medische en 
chirurgischee carrière konden opbouwen naast een gezinsleven (15>. Ook 
eenn getrouwde vrouw, vond zij, moet in staat zijn haar gezin te onder-
houdenn wanneer de partner hiertoe niet meer in staat zou zijn. Haar as-
sistentschap,, residency, heeft ook zij gedaan in het New England 
Hospitall  of Women and Children. Van tevoren was ze door eerdere as-
sistentenn gewaarschuwd dat de chirurgen veel operaties zelf deden en 
weinigg aan de assistenten zouden overlaten. Bertha beschrijft echter in 
haarr autobiografie dat ze Dr. Keiler zou assisteren bij een patiënte die in-
continentt voor ontlasting was geworden na een bevalling. De ochtend 
vann de operatie kon Dr. Keiler niet komen, maar gaf Bertha haar fiat om 
dee operatie zelf uit te voeren. Deze operatie was succesvol, en het ver-
trouwenn dat Dr. Keiler in haar gesteld had, was een belangrijke gebeur-
teniss voor Dr. Van Hoosen. Ook hierna is Dr. Keiler een belangrijke leer-
meesterr voor haar gebleven. 
Inn 1892 vond ze het tijd om een eigen praktijk te beginnen. Ze koos voor 
Chicagoo als thuisbasis, maar in de staat Illinoi s was het noodzakelijk om 
driee handtekeningen van praktiserende artsen als aanbeveling te verkrij-
gen,, alvorens men zelf mocht praktiseren. Tekenend voor de loyale ver-
houdingenn die er in die tijd heersten onder de vrouwelijke artsen onder-
ling,, is het feit dat Dr.Van Hoosen aanbevelingen verzocht en kreeg van 
haarr verder onbekende, vrouwelijke artsen. Bertha had iets gelezen over 
Dr.. Hickey Carr, arts in het Cook County Hospital en maakte een af-
spraakk met haar. Deze was meteen geneigd Bertha te steunen in haar li -
centieaanvraagg en gaf haar ook twee namen van andere vrouwelijke art-
senn die hiertoe konden bijdragen en dat ook daadwerkelijk hebben ge-
daan.. Er wordt gezegd dat Van Hoosen tijdens haar carrière beroemd 
wass om haar kleine incisie voor een appendectomie. Deze zou slechts een 
halvee inch geweest zijn, nu maar nauwelijks geëvenaard in de laparasco-
pischee chirurgie (12). 
Inn 1871 ontbrandde tijdens een bijeenkomst van de American Medical 
AssociationAssociation een hevige discussie over de toelating van vrouwelijke leden. 
Inn de daaropvolgende jaren werd er niet meer over gesproken, totdat in 
18766 Dr. Sarah Hackett Stevenson als afgezant van de staat Illinoi s op 
eenn bijeenkomst in Philadelphia verscheen. De weerstand van de mannen 
verdweenn omdat de delegate appeared in the guise of an attractive wo-
manman with all the grace and charm of a social leader. Dr. Sarah Hackett 
Stevensonn werd het eerste vrouwelijke lid. In 1908 hielp Dr. Bertha van 
Hoosenn mee met de organisatie van een diner voor de vrouwelijke leden 
vann de American Medical Association. In 1915, vlak na de viering van de 
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50ee verjaardag van de oprichting van het Women and Children's 
Hospitall  door Dr. Mary Thompson, entameerde Dr. Van Hoosen een 
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Dr.. Van Hoosen's day begins mVi 
herr apartment, 1S21 W. Warren blvd., to walk to the 
Womenn and Children's Hospital, where she has an early 
morningg operation scheduled. A staff member of the hospi-
tal.. Dr. Van Hoosen has specialized in women's diseases 
andd surgery, «nd pioneered in "twilight sleep" for childbirth. Dr.Dr. Bertha van Hoosen 
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vergaderingg voor vrouwelijke artsen. Deze bijeenkomst wordt vaak ge-
zienn als het begin van de American Medical Women's Association 
(AMWA) .. Aanvankelijk waren de vrouwelijke artsen niet geneigd om 
zichh te verenigen. Velen van hen waren juist sterke individualisten. In 
aprill  1917 ging Amerika deelnemen aan de eerste wereldoorlog. Het feit 
datt de Surgeon-General weigerde enige hulp te accepteren van de 5000 

STILLL  ON THE JOB AT 82 

|| «xrity even among civilian physicians and surgeons, who, grown old in their profes-
m.m. have either come out of retirement or continued practicing to help out in. the 
Srtagee during these war years, is 82-year-old Dr. Bertha Van Hoosen. After 57 yean. 
servicee in the medical profession. Dr. Van Hoosen still keeps a full-time schedule. 
aa tew hours of leisure are spent, as above, in writing an autobiography, tentatively' 

tied:: "The Cackling» oi a Hen Medic." .(Daily News photos by Clyde Bromde 

Dr.Dr. Bertha van Hoosen op 82 jarige leeftijd. Foto in de "Daily Newes", 1945 
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opp dat moment werkzame vrouwelijke artsen, deed de emoties hoog op-
laaienn en was de directe aanleiding voor de definitieve oprichting van de 
Americann Medical Women's Association (16). Dr. Bertha van Hoosen was 
dee eerste voorzitster. Een jaar later, in 1918, werd zij professor en hoofd 
vann de afdeling obstetrie van de Loyola University Medical School in 
Chicago.. Daarmee werd ze de eerste vrouw die aan het hoofd stond van 
eenn afdeling op een universiteit waar beide seksen vertegenwoordigd wa-
ren. . 
Tijdenss haar loopbaan heeft Dr. Van Hoosen twintig vrouwen opgeleid 
tott chirurg. Zij noemden haar Mother, en Van Hoosen spreekt in haar 
autobiografiee over haar Surgical daughters. 

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

Jeannee Robertson, de eerste vrouwelijk e chirur g in Canada 
Ookk de eerste vrouwelijke chirurg in Canada, Jeanne Robertson, geboren 
inn 1878, werd in Amerika opgeleid. Zij studeerde aan het Womens 
Medicall  College in Pennsylvania. Hierna voerde zij praktijk in Canada 
(18 ). . 

SamenvattingSamenvatting en discussie 
Dee Nieuwe Wereld had met de immigranten ook een groot deel van de 
Angelsaksischee cultuur overgenomen, inclusief het Victoriaanse preutse 
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Ladyy doctor, 8 6, flies to Europe 
Chieagoann Dr. Bertha Van Hoosen (left), 86-year-old surgeon, 
boardss plane at New York's La Guardla Field for Eu ropean 
vacationn trip. She is accompanied by Mrs. Clarcssa Merritt 
(center)) of Peoria and Helen Tmylor of 227 Delaware PI., Chicago. 
Dr.. Van Hoosen was in attendance at birth of both her traveling 
companions.. (AP Wlrephoto) 

LinksLinks op de vliegtuigtrap Dr. Bertha van Hoosen 

aspect.. Dit speelde dan ook mee bij de weigering om vrouwen toe te la-
tenn tot de colleges en operatiekamers temidden van mannelijke studenten. 
Inn dit klimaat ontstonden aparte medische opleidingen voor vrouwen. 
Dezee omstandigheden hebben zo ook bijgedragen aan de vorming van 
vrouwelijkee artsen die een praktijk voerden alleen voor vrouwen. De zie-
kenhuizenn die hiertoe gesticht werden, hadden zo een dubbele functie: ten 
eerstee behandelden zij vrouwen en kinderen, ten tweede stelden zij vrou-
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welijkee studenten en artsen in staat klinische ervaring op te doen. 
Doordatt zij op deze wijze hun vak konden uitoefenen, raakte men lang-
zamerhandd vertrouwd met het beeld van een vrouwelijke arts en chirurg 
enn werd het ook mogelijk om het vak in andere ziekenhuizen uit te oefe-
nenn dan alleen in die, welke specifiek voor en door vrouwen waren op-
gericht. . 
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