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VIIVII  Vrouwelijke chirurgen in het leger 
enen in oorlogstijd 

Inleiding Inleiding 
Oorlogenn hebben door de eeuwen heen geleid tot zeer veel verschuivin-
genn in de samenleving. Het vertrek van mannen naar het front en ook het 
sneuvelenn van vele jonge mannen, stelden de achterblijvende vrouwen 
voorr de taak, naast hun zorg voor het gezin, ook de werkzaamheden van 
hunn man of familieleden over te nemen. Dit kon soms betekenen dat zij 
eenn vak gingen uitoefenen waartoe zij anders geen gelegenheid zouden 
hebbenn gekregen. 
Ookk vormden de directe gevolgen van het oorlogvoeren, zoals de oor-
logsslachtoffers,, de aanleiding tot het ondernemen van speciale activitei-
tenn gericht op het lenigen van de medische nood. 
Eenn derde aspect dat de aandacht verdient, is de directe invloed die de 
oorlogg op een persoonlijke carrière kan hebben. 
Terwijll  door de eeuwen heen steeds weer de rol van de vrouw in de heel-
kundee naar de achtergrond geschoven werd, komt als vast patroon naar 
vorenn dat gedurende oorlogstijd de vrouw wel in staat wordt gesteld een 
meerr prominente rol in dit vakgebied te vervullen. 

DeDe middeleeuwen 
Inn de 13e eeuw vonden er vijf kruistochten plaats, die leidden tot het ver-
trekk van vele mannen naar het Heilige Land. Velen van hen kwamen tij -
denss de reis naar het oosten om het leven of sneuvelden in het heilige land 
tijdenss de oorlog. Het gevolg was dat in een tijd waarin pest, malaria, 
schurft,, dysenterie en tuberculose Europa geselden, de achterblijvende 
vrouwenn voor een immense taak werden gesteld. Aanvankelijk hadden zij 
dee huismiddeltjes in hun arsenaal, gericht tegen de gebruikelijke kwalen 
vann die tijd. Daarnaast werden zij gedwongen om wonden en de compli-
catiess daarvan zoals gangreen, erysipelas en tetanus te lij f te gaan. Zo 
tradd er een verschuiving op in hun medische verrichtingen. 
Hett kwam ook voor dat vrouwen direct werden ingezet bij de behande-
lingg van oorlogsslachtoffers. In de 14e eeuw woonde in Frankfurt een 
vrouww die de dochter was van de chirurgijn Hans der Wolff . Van hem 
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leerdee zij het chirurgische vak en zij overtrof hem in operatietechniek. Zij 
kreegg een onderscheiding voor haar behandeling van oorlogsgewonden11'. 
Rondd 1600 werkte Lady Hoby in Frankrijk als legerchirurg. Zij behan-
deldee ook burgers en blijkens het door haar bijgehouden dagboek was 
zijj  ook een voortvarende vakvrouw. Zo behandelde zij een kind met een 
anusatresiee door het perineum operatief te exploreren op de aanwezig-
heidd van een rectum <2). 

Eenn uitzonderlijke positie in de geschiedenis van vrouwelijke artsen in het 
legerr en in oorlogstijd wordt ingenomen door een vrouw die de obstakels, 
diee haar geslacht zou kunnen opwerpen voor haar carrière, op spectacu-
lairee wijze omzeilde. 

Dr.Dr. James Barry 
Inn 1865 werd het opmerkelijke en wonderlijke verhaal van James Barry 
bekend.. De hooggeplaatste Britse legerofficier, de Inspector-General van 
ziekenhuizen,, de man die veertig jaar chirurg was in het Britse leger, 
bleek,, na zijn overlijden, een vrouw te zijn. 
Hiervann werd gewag gemaakt in de Manchester Guardian op 21 augus-
tuss 1865. Vermeld werd dat officiële autoriteiten hadden bevestigd dat 
dezee chirurg, die veertig jaar in dienst was geweest van het Britse leger, 
opp Corfu overleden zou zijn, waarna werd vastgesteld dat het een vrouw 
was.. Het krantenartikel roemde hem om zijn goede reputatie als arts, zijn 
standvastigheid,, besluitvaardigheid en snelheid bij moeilijke operaties. 
Dee slotzin luidde: 
ButBut thus it stands as an indubitable fact, that a woman was for 40 years 
anan officer in the British service, and fought one duel and had sought ma-
nyny more, had pursued a legitimate medical education, and received a re-
gulargular diploma, and had acquiered almost a celebrity for skill as a surgi-
calcal operator. 
Inn 1958 verscheen een biografie over haar van de hand van Isobel Rae, 
diee als eerste toestemming van de War Office had gekregen om de Barry 
Papers,, de officiële legerdocumenten, in te zien <3). Deze bevatten onder 
anderee de verklaring van de vrouw die Dr. Barry had afgelegd na haar 
overlijden.. Het lichaam was dat van een volmaakte vrouw, die een kind 
hadd gebaard op erg jonge leeftijd. 

Jamess Barry werd geboren in Londen in 1795 of 1799, beide data wer-
denn door haar ingevuld op verschillende officiële documenten. Over haar 
afkomstt is weinig bekend. Haar proefschrift heeft zij opgedragen aan 
Generall  Francisco de Miranda en David Stewart Erskine, 11th Earl of 
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Buchan.. Bij naspeuringen door Isobel Rae bleken beiden bevriend met de 
kunstenaarr James Barry (1741-1806), die een oom van de jonge James 
Barryy zou zijn. Deze twee heren hebben de jonge James Barry geduren-
dee haar gehele studietijd gesteund en gestimuleerd. General Miranda en 
Jamess Barry Sr. stonden erom bekend dat ze voorstanders waren van een 
goedee educatie, ook voor meisjes. In 1809 werd James Barry ingeschre-
venn aan de universiteit van Edinburgh als literary and medical student. 
Alleenn haar nationaliteit, de Engelse, werd vermeld, geen leeftijd of ge-
slachtt werd hier genoemd. Zij woonde gedurende deze jaren bij haar tan-
te,, Mrs Bulkeley. In één van de brieven van James Barry aan General 
Mirandaa uit 1810 die bewaard is gebleven, komt het volgende mysteri-
euzee naschrift voor: 
ifif  you should favor me with a line please to direct to James Barry Student 
atat the University, Edinburgh. 
AsAs Lord B- nor anyone here knows anything about Mrs Bulkeley's 
Daughter,Daughter, I trust my dear general that neither you or the Doctor will 
mentionmention in any of your correspondence anything about my Cousin's 
friendshipfriendship and ca (care?) for me. 

Inn de jaren op de universiteit heeft James Barry slechts één vriendschap 
gesloten.. Deze medestudent verklaarde na haar dood dat hij nooit het 
vermoedenn had gehad dat James Barry een vrouw was, al leek ze soms 
bangg om alleen door de achterbuurten van de stad te lopen en had ze 
nooitt goed leren boksen omdat ze voortdurend haar armen voor haar 
borstt had gehouden om te voorkomen dat ze hierop geslagen zou wor-
den. . 
Inn 1812 slaagde zij voor het examen aan de medische faculteit in 
Edinburgh,, een destijds zeer hoog aangeschreven diploma. 
Hiernaa keerde zij terug naar Londen waar ze in de leer ging bij de toen 
zeerr befaamde chirurg Sir Ashley Cooper in Guy's Hospital. Ze schreef 
zichh in als pupil dresser, wat inhield dat ze zeer nauw betrokken was bij 
dee werkzaamheden van haar leermeester en ook zelfstandig behandelin-
genn uitvoerde. Aan het einde van deze periode deed zij examen voor het 
Collegee of Surgeons of London, gevolgd door de Army medical Board 
examination,examination, in juni 1813. 
Alss Hospital Assistant werd zij naar Plymouth gezonden, waar de medi-
call  officer haar aanvankelijk niet wilde accepteren vanwege haar kinder-
lijk ee uitstraling. Twee jaar later, in 1815, werd zij gepromoveerd tot 
Assistant-Surgeonn to the Forces en in 1816 werd zij in Cape Town gesta-
tioneerd. . 
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Uitt deze periode stammen meerdere beschrijvingen van haar uiterlijk. Zij 
wass klein, slechts 1.50 meter, en droeg laarzen met hakken en waar-
schijnlijkk ook inlegzooltjes om groter te lijken. Ze had een bleek, baar-
delooss gezicht, rossige haren en grote ogen. Haar handen waren opval-
lendd klein, haar stem hoog en vrouwelijk. Om breder te lijken waren de 
schouderss van haar uniform met katoen opgevuld; zij droeg tijdens haar 
werkzaamhedenn altijd een gevederde steek. 
Haarr professionele bekendheid nam in de loop der jaren toe, ze werd de 
persoonlijkee arts van de gouverneur, Lord Charles Somerset, en tevens 
vann zijn familie, werd aangesteld als tweede lid van het vaccinatieinsti-
tuutt en werd frequent geconsulteerd door collega's. Haar naam werd de-
finitieff  gevestigd toen zij in 1820 met een spoedsectio het leven van zo-
well  moeder als kind redde. Ter vergelijking: in 1818 werd de eerste suc-
cesvollee sectio te Zurich verricht, in 1833 overleefden voor het eerst moe-
derr en kind deze ingreep in Engeland. Het kind dat op deze wijze geboren 
werd,, werd naar Dr. Barry vernoemd. De naam James Barry, heeft zich 
zoo nog enkele generaties voortgezet. 
Hiernaa volgden enige jaren waarin James Barry herhaaldelijk in de pro-
blemenn kwam door haar gevoel voor rechtvaardigheid. Zij nam zelfs deel 
aann een gewapend duel, waarin gelukkig geen gewonden vielen. Verder 
maaktee zij veel vijanden in haar strijd tegen het onrechtmatig verstrekken 
vann medicijnen, en in haar strijd voor een betere behandeling van lepro-
zenn en gevangenen. 
Tijdenss deze periode ontstonden er regelmatig speculaties over de be-
schermendee houding van de Gouverneur ten aanzien van Dr. Barry. Er 
heeftt zelfs kortdurend een anoniem aanplakbiljet in de stad gehangen, 
waaropp gesuggereerd werd dat James Barry een immorele relatie onder-
hieldd met Gouverneur Lord Charles Somerset. 
Inn 1827 werd zij gepromoveerd tot Staff Surgeon to the Forces. Een jaar 
laterr vertrok zij naar een nieuwe post in Maurit ius. Ook hier was haar 
opvliegendee karakter oorzaak van verschillende conflicten met collegae 
enn overheidsinstanties. In 1829 vertrok zij naar Londen om bij het ziek-
bedd van Lord Charles Somerset aanwezig te zijn. Na zijn overlijden in 
18311 werd zij gestationeerd in Jamaica. In 1831 brak er een opstand on-
derr de slaven uit en dit was het begin van vele jaren durende hevige ge-
vechtenn tussen de slaven, de planters en het Britse leger. Hier maakte Dr. 
Barryy enkele jaren vol ziekte en ellende mee. In 1835 keerde zij voor een 
jaarr met verlof naar Engeland terug. 
Inn 1836 werd zij gepromoveerd tot Principal Medical Officer van St. 
Helena.. Het grootste probleem dat zij op dit eiland tegenkwam was het 
enormee aantal vrouwelijke patiënten met geslachtsziekten. Dit kwam om-
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datt veel vrouwen in hun levensonderhoud voorzagen door geld te verdie-
nenn in de prostitutie. Dr. Barry begon een vermetele strijd met de autori-
teitenn om een eigen ziekenafdeling te verkrijgen voor deze vrouwen op-
datt zij niet te midden van de militairen verpleegd hoefden te worden. Met 
dee haar bekende tactloosheid heeft zij hierbij zoveel kwaad bloed gezet 
datt ze voor de krijgsraad gedaagd werd. Zij werd gelukkig vrij gesproken 
enn kreeg zelfs een locatie toegewezen om de vrouwen te gaan behandelen. 
Inn maart 1838 werd James Barry voor de tweede maal gearresteerd. Zij 
werdd naar Londen overgebracht en hier volgde wederom vrijspraak. 
Naa deze episode werd James Barry gedegradeerd tot eenvoudige Staff 
Surgeon.. Er volgde een stationering in Trinidad, waar zij vele jaren zeer 
hardd gewerkt heeft. Er heersten vele infectieziekten op dit eiland en ook 
zijzelff  werd getroffen door de gele koorts. Toen ze hierdoor gedwongen 
werdd een collega te consulteren vroeg ze hem ''not to allow his body to be 
inspectedinspected or disturbed in the event of his decease, but to be buried im-
mediatlymediatly with his clothes on.' 
Zijj  overleed echter niet aan deze ziekte maar vertrok in 1845 met ziekte-
verloff  naar Engeland. 
Eenn jaar later volgde haar benoeming tot Principal Medical Officer op 
Maltaa en later op Corfu. Ook tijdens de Krimoorlog was zij gestationeerd 
opp Corfu. Vele gewonden werden naar haar getransporteerd en ook nu 
gingg zij weer een strijd aan voor betere voorzieningen om de gewonden 
tee kunnen helpen. Haar grote wens was om naar de Krim uitgezonden te 
worden,, dit verzoek werd echter afgewezen. In 1857 werd zij overge-
plaatstt naar de laatste post van haar carrière, zij werd Inspector-General 
off  Hospitals in Canada. Zij had veel moeite om zich aan het koude kli -
maatt aan te passen na een leven lang in de warmte te hebben gewerkt en 
zijj  leed veelvuldig aan bronchitis. Ook hier werd zij door een arts be-
handeldd die later, na de dood van James Barry tegen zijn studenten het 
volgendee vertelde: if I had not stood in some awe of Inspector-General 
BarryBarry s rank and medical attainments I would have examined him - that 
isis her- far more thoroughly. Because I did not, and because his - con-
foundfound it, her- bedroom was always in almost total darkness when I paid 
mymy calls, this, ah, crucial point, escaped me. Which shows you should ne-
verver let yourself be too impressed by any colleague to treat him just like 
anyany other patient. 

Inn 1859 werd zij in Londen, geheel tegen haar zin, door de Medical Board 
afgekeurdd voor verdere actieve dienst. 
Tijdenss een epidemie van diarree in 1865, overleed Dr. James Barry te 
Londen.. Haar laatste wens, om direct begraven te worden, werd ge-
schonden.. De vrouw die haar aflegde, ontdekte haar grote geheim. 
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Toenn eenmaal in de pers bekend werd dat Dr. Barry een vrouw was ge-
weest,, verschenen meerdere geschriften van mensen die haar gekend had-
den.. Achteraf gezien was haar uiterlijk geheel in overeenstemming met 
haarr geslacht. Zoals gezegd was zij zeer klein van stuk, had opvallend 
kleinee handen, een hoge stem en geen bakkebaarden of andere baard-
groei.. Gedurende haar hele leven werd zij vergezeld door een klein hond-
jee en door een donkere dienaar. Na haar overlijden is haar laatste hond-
jee opgehaald door een bediende van een onbekende edelman, die tevens 
haarr knecht, Black John, betaalde en voor hem de overtocht naar zijn 
thuiseilandd regelde <3). 

MaryMary Edwards Walker 
Inn 1832 werd Mary Edwards Walker (1832-1919) geboren in Oswego, 
eenn stadje in de staat New York. Haar vader was plattelandsarts en als 
vrijdenkerr participeerde hij in vele progressieve verenigingen. Hij geloof-
dee sterk in een goede educatie voor zijn vijf dochters en vond dat ze te 
veell  beperkt werden door de toen gebruikelijke vrouwenkledij. Mary was 
vann jongsaf aan een voorvechtster van comfortabele kleding voor vrou-
wenn en zij droeg zelf altijd broeken. In 1855 kreeg ze haar diploma van 
dee Syracuse Medical College, een school die mannen en vrouwen op ge-
lijk ee basis accepteerde. In 1856 trouwde ze met een klasgenoot, Albert 
Miller .. Tijdens de huwelijksvoltrekking baarde ze veel opzien door een 
smokingg te dragen. Ook stond ze erop dat de gebruikelijke belofte van de 
vrouww om haar man te eren en te gehoorzamen, uit de ceremonie werd 
weggelaten.. Zij hield na haar huwelijk haar meisjesnaam aan. Samen met 
haarr man begon ze een praktijk, die echter mede door het vooroordeel te-
genn vrouwelijke artsen geen succes werd. Na enkele jaren ging het echt-
paarr uiteen en pas vele jaren later werd de scheiding officieel. 
Toenn de burgeroorlog uitbrak, trachtte Mary een functie te verkrijgen in 
hett leger. De Surgeon General voelde er echter niets voor om een vrouw 
inn zijn gelederen op te nemen. Hierna werkte ze op verschillende posten 
alss vrijwilliger , als assistant surgeon en field surgeon bij de frontlinies van 
dee Union. In 1863 werd zij uiteindelijk aangesteld als assistant surgeon 
inn het leger, zij werd hiermee de eerste vrouwelijke chirurg in het 
Amerikaansee leger. In deze periode fungeerde zij tevens als spion voor 
hett Noord-Amerikaanse leger. In 1864 werd zij gevangen genomen door 
dee Confederates, het leger van de zuidelijke staten. Na enkele maanden 
krijgsgevangenschapp werd zij tezamen met 24 andere Union dokters uit-
gewisseldd voor 17 Confederate chirurgen. Na de burgeroorlog ontving zij 
dee Congressional Medal of Honor for Meritorious Service, de hoogste 
militairee onderscheiding. Zij is de enige vrouw die deze onderscheiding 
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ooitt heeft ontvangen. In 1917, twee jaar voor haar dood, werd deze on-
derscheidingg haar, en 910 anderen, weer afgenomen omdat bij een revi-
siee de medailles alleen werden toegekend aan mensen die daadwerkelijk 
tegenn de vijand hadden gevochten. Mary Walker heeft altijd geweigerd 
omm de medaille terug te geven en tot haar dood heeft zij gevochten voor 
erkenning.. In 1977 volgde postuum eerherstel en werd de onderscheiding 
haarr weer officieel toegekend. 
Inn de jaren na de oorlog heeft ze nog slechts sporadisch enig medisch 
werkk verricht. Zij is bekend geworden door haar strijd voor de vrou-
wenbewegingg en tegen de vrouwenkleding. Zelf is ze meerdere malen ge-
arresteerdd omdat ze mannenkleding droeg. In 1866 werd ze gekozen tot 
presidentt van de National Dress Reform Association. Zij ontwierp kle-
dingg voor vrouwen die verkrachting zou tegengaan. Zij stierf in 1919 
(4,5,6,7,8). . 

DeDe belegering van Parijs 
Madelènee Bres werkte in 1870-1871 tijdens het beleg van Parijs, na de 
Frans-Duitsee oorlog, in het Pitié hospitaal en haar man was gelegerd bij 
dee Nationale Garde te Parijs. Zij kreeg veel lof toe gezwaaid voor haar 
werkk tijdens de zes bombardementen die het ziekenhuis troffen. Zowel de 
ziekenhuisdirecteurr als enkele leden van de faculteit waren erg over haar 
tee spreken en vonden haar werk een stimulans voor de openstelling van 
hett medische vakgebied voor vrouwen. Niettegenstaande dat feit, kreeg 
zijj  na afloop van de oorlog vooralsnog geen toestemming om te prakti-
seren.. Dit gebeurde pas in 1875 (9). 
Marijaa Bokova, een Russin die in Zurich was afgestudeerd, vergezelde de 
chirurgg Professor Rose op zijn reis naar Belfort, nadat hij het verzoek had 
gekregenn om een veldhospitaal voor de slachtoffers op te zetten. Zij was 
éénn van de arts-assistenten die hem tijdens zijn werkzaamheden in het 
veldhospitaall  bijstond. 

Rusland Rusland 
Inn 1877 was Rusland in oorlog met Turkije. Vóór het uitbreken van de-
zee oorlog was in Rusland een speciale medische opleiding voor vrouwen 
vann start gegaan. Er werd echter nog getwijfeld of hun opleiding wel van 
hetzelfdee niveau was als die van hun mannelijke collega's. Niettemin wer-
denn vijfentwintig van deze artsen naar het oorlogsgebied gezonden. Daar 
wachttenn hen verschrikkelijke omstandigheden op de slagvelden. Na een 
louterr theoretische opleiding werd de praktijk hun harde leerschool. Zij 
moestenn vele amputaties verrichten en ook andere vormen van oorlogs-
chirurgiee beoefenen. Drie van deze 25 artsen stierven aan tyfus, één suï-
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cideerdee zich. De hoge militaire onderscheiding die de vrouwelijke artsen 
naa de oorlog door de Tsaar kregen uitgereikt, heeft zeker bijgedragen aan 
hett positieve besluit in 1880 om de vrouwen als volwaardige artsen te er-
kennenn (9). 

VeraVera Gedroits 
Veraa Gedroits werd in 1876 te Kiev geboren als een Russische prinses. 
Haarr educatie kreeg zij aanvankelijk thuis en later te St. Petersburg. In 
dezee tijd, vóór de Russische revolutie, waren er reeds vele politieke on-
dergrondsee organisaties te St. Petersburg. Vera nam deel aan verboden 
vergaderingenn en nadat dit bekend was geworden, werd zij onder politie 
bewakingg gesteld. Nadat het haar gelukt was hieronder uit te komen , 
vluchttee ze naar Zwitserland waar zij medicijnen studeerde. In 1898 stu-
deerdee zij af met zeer goede studieresultaten. In 1900 keerde zij naar 
Ruslandd terug en reisde met een trein, ingericht als ziekenhuis, mee naar 
hett front tijdens de Russisch-Japanse oorlog. Deze treinreis was georga-
niseerdd door het Rode Kruis en werd gesponsored door welvarende 
Russen.. Prinses Vera Gedroits was aangesteld als Chief Surgeon. Tijdens 
dezee oorlog verdwenen aan het front twaalf chirurgen: twee sneuvelden, 
zevenn werden vermist en drie pleegden zelfmoord. Verder werden nog 21 
chirurgenn verwond en 28 gevangen genomen, waarvan er later weer 20 
werdenn vrij gelaten door de Japanners. Al met al was deze missie voor 
Prinsess Vera niet zonder gevaren. Vera Gedroits heeft een uitgebreid rap-
portt geschreven over deze periode, waarin zij pleitte voor behandeling 
vann de gewonden zo dicht mogelijk bij het slagveld. In haar rapport staat 
datt in de eerste maand van 1904, 1255 patiënten werden binnen ge-
bracht,, 138 met kogelverwondingen in het hoofd en 61 met schotver-
wondingenn in de buik. In deze periode werd geopereerd in tenten, die 
mett klei besmeerd waren tegen de kou. Het vroor toen regelmatig rond 
dee twintig graden. In januari 1905 werd een treinwagon ingericht als 
operat iekamerr en in de eerste zes dagen verrichtte Vera Gedroits hier 56 
grotee operaties. Hier toonde zij aan dat een vroege exploratie van pene-
trerendee verwondingen in de buik een gunstig effect had op de kans op 
overleving. . 

Naa de oorlog kreeg zij keizerlijke erkenning en werden ook de kinderen 
vann de tsaren aan haar zorgen toevertrouwd. 
Zi jj  werd beschreven als een grote, doortastende vrouw met een diepe 
stemm die zich mannelijk kleedde en sigaretten rookte. 
Inn 1912 promoveerde ze aan de universiteit van Moskou op een proef-
schriftt over hernia's. 
Inn de eerste wereldoorlog was zij van 1917-1918 chirurg in het leger, tot 



VROUWENN IN DE HEELKUNDE IO3 

zijj  gewond raakte en naar Kiev geëvacueerd werd. Na de oorlog en na de 
revolutiee werd zij chirurg aan de academie. In 1929 werd zij professor 
aann de universiteit van Kiev. Zij overleed in 1932 op 56 jarige leeftijd (,0). 

AA Woman Red Cross Surgeon 
Inn het Blackwood's Magazine van 1914 is een aangrijpend essay opgeno-
menn van een vrouwelijke chirurg. Het Blackwood's Magazine was een 
Schotss tijdschrift, opgericht in 1817 door William Blackwood, later 
voortgezett door zijn nazaten. In het tijdschrift publiceerden vele bekende 
schrijvers.. Het verslag van de vrouwelijke chirurg is in twee nummers 
verschenenn en wordt ondertekend met EJ.Ramsbotham, M.B., B.S. (Mrs 
S.. Pantcheva). Het verhaal, geschreven in de ik-vorm, begint wanneer de 
schrijfsterr gevraagd wordt om mee te gaan naar de Balkanoorlog als chi-
rurg.. Zij , consequent number three genoemd in het verhaal, vertrekt met 
tweee andere vrouwelijke Schotse artsen, number one en number two, 
naarr Bulgarije, waar ze Bulgaarse en Russische soldaten behandelt, die 
gewondd waren in de strijd tegen de Turken. Vij f maanden lang worden in 
hett ziekenhuis in Kirk Kilisse door haar vele operaties uitgevoerd. 
Gedurendee de vijf weken dat er in een speciaal voor de vrouwelijke art-
senn opgericht ziekenhuis werd gewerkt, waren er 700 patiënten onder be-
handeling. . 
OfOf course it was a great surprise to the men to be treated by us; none of 
themthem had ever seen a woman doctor, and most of them had no idea of 
thethe existence of such strange beings, but they soon grew accustomed to 
thethe idea, and even seemed to enjoy the distinction, judging by the num-
bersbers of their friends who were brought in to see us. 
Wanneerr ze later gestationeerd worden in een ander stadje, Usun Keupru, 
bestaatt het overgrote deel van hun chirurgische werk uit het verzorgen 
vann afgevroren vingers, tenen of gehele voeten en handen <n,i2) 

Ookk elders in Europa konden vrouwelijke artsen pas in oorlogstijd be-
wijzenn wat zij in het medische en chirurgische vak vermochten, omdat 
henn meer was toegestaan dan in vredestijd. Zo sprak de Duitse Geheimrat 
Fehlinginn 1891: 
ErstErst im Kriege habe ich die Hilfe weiblicher Assistenz'drztinnen ge-
braucht,braucht, und ich kann ihnen über ihre klinische und poliklinische ge-
burtshilflicheburtshilfliche Tatigkeit, und über Assistenz bei Operationen das beste 
ZeugnisZeugnis erteilen (13). 

Inn de Verenigde Staten kreeg Dr. Mary Harris Thompson ten gevolge van 
dee oorlogshandelingen pas de gelegenheid zich in haar vak te ontplooien. 
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Doorr het woeden van de burgeroorlog werd Chicago in 1865 over-
stroomdd door vluchtelingen en immigranten. De overvolle ziekenhuizen 
namenn geen vrouwen meer aan als patiënt. Omdat de vrouwelijke artsen 
bijnaa uitsluitend vrouwelijke patiënten behandelden, werd hun het wer-
kenn ernstig belemmerd. Dit was de directe aanleiding tot de oprichting 
vann het Chicago Hospital for Women and Children. Na de dood van Dr. 
Thompsonn in 1895, werd het ziekenhuis omgedoopt tot het Mary 
Thompsonn Hospital  (14). 

Eerstee wereldoorlog 
Dr.. Flora Murray en Dr. Louisa Garret Anderson. 
Inn de eerste wereldoorlog hebben twee Engelse vrouwelijke artsen een 
grotee rol gespeeld bij het opzetten van een militair hospitaal in Parijs en 
laterr in Wimereux. In 1915 hebben zij in Londen een eigen ziekenhuis ge-
opendd voor de oorlogsslachtoffers uit Europa. 
Inn augustus 1914 zijn Dr. Louisa Garret Anderson (1836-1918) en Dr. 
Floraa Murray (1815-1924) naar de Franse ambassade in Londen gegaan 
mett het plan om medische hulp te bieden aan de soldaten op het vaste-
landd van Europa (15). Toen zij hier in principe steun voor kregen, hebben 
zee geld en medische goederen verzameld en een medische staf samenge-
steldd die geheel uit vrouwen bestond: de beide initiatiefneemsters, Dr. 
Gertrudee Gadzan, Dr. Hazel Cuthbert, een chirurg en Dr. Grace Judge. 
Dee oprichting van de Women's Hospital Corps was hiermee een feit. In 
septemberr 1914 vertrok dit gezelschap naar Parijs, waar ze in het Hotel 
Claridgee op de Champs Elysees hun ziekenhuisje vestigden. De directeur 
wass een Fransman, de medische leiding was in handen van Dr. Flora 
Murray.. Het ziekenhuis werd een groot succes, zowel Britse als Franse 
soldatenn werden hier behandeld. Dr. Garrett Anderson nam het grootste 
deell  van de chirurgie voor haar rekening, femurfracturen werden bij-
voorbeeldd door haar met Steinmannse pennen gefixeerd. 
Velee gasten kwamen het ziekenhuis bezoeken. Eén van hen was Dr. Elsie 
Inglis,, een vrouwelijke chirurg van het Scottish Women's Hospital Corps. 
Err kwamen ook meerdere Franse vrouwelijke artsen op bezoek. Dr. Flora 
Murrayy schrijft in haar boek over deze periode dat de Franse vrouwelij-
kee artsen geen enkele verantwoordelijkheid kregen als arts en niet in staat 
werdenn gesteld hun beroep uit te oefenen, ondanks het feit dat de uni-
versiteitt in Parijs eerder voor vrouwen toegankelijk was dan de universi-
teitenn in Engeland. Opmerkelijk is ook dat deze Britse vrouwelijke artsen 
werktenn onder de paraplu van het Franse Rode Kruis, dat hun eigen 
vrouwelijkee artsen volledig buitenspel zette. 
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MostMost of these (French) women doctors were married and very much do-
mesticatedmesticated <15>. 
Toenn op een gegeven moment een noodsituatie in Boulogne ontstond ten 
gevolgee van een tekort aan artsen was het een voordeel dat er vrouwelij-
kee artsen beschikbaar waren. Een groep artsen in Boulogne wilde geen 
hulpp van buiten accepteren. Twee vrouwelijke chirurgen werden vanuit 
hett ziekenhuis in Parijs naar Boulogne gezonden. Dr. Rosalie Jobson en 
Dr.. Majorie Blandy werden in hun militaire uniformen aangezien voor 
verpleegkundigenn en konden op die manier zes maanden dienen onder de 
vlagg van de RAMC, the Royal Army Medical Corps. 
Eindd 1914 vertrokken ook Dr. Murray en Dr. Garret uit Parijs naar 
Boulogne.. Hier werd in Wimereux een nieuw ziekenhuis geopend. In 
19155 werd het ziekenhuis in Parijs definitief gesloten en vertrokken alle 
verpleegkundigenn en artsen naar Chateau Mauricien, het nieuwe zieken-
huis,, ditmaal gelieerd aan het militaire hospitaal in het Grand Hotel. In 
dezee periode werden de vrouwen officieel erkend als Army Surgeons, 
werkendd onder de vlag van 'The British War Office'. Over de periode in 
Parijss zegt Flora Murray later het volgende: 

TheThe hospital in the Hotel Claridge was the first effort of the Women's 
HospitalHospital Corps, It brought help to the wounded at a time when such help 
waswas greatly needed. It gave women doctors an opportunity of showing 
theirtheir capacity for surgery under war conditions. It was one of the out-
standingstanding pieces of work done by women in those first months of war and 
waswas a great success. 
Inn februari 1915 werd wederom een verandering doorgevoerd. Het 
Womenn Hospital Corps kreeg een ziekenhuis in Londen aangeboden om 
aldaarr de oorlogsgewonden te behandelen. De Surgeon General Sir Alfred 
Keoghh deed dit voorstel omdat hij zeer onder de indruk geraakt was van 
hett werk van de vrouwen. De Times van 19 februari 1915 schreef hier-
overr het volgende: 
HeHe had received numbers of unsollicited letters from Paris and Boulogne 
whichwhich stated that the work of woman doctors at the Front was beyond 
allall  praise; it was an example of how such work ought to be done. So im-
pressedpressed had he been that he had asked two of the staff from Paris and 
BoulogneBoulogne to come here and do bigger work. He had asked them to take 
chargecharge of a hospital of 500 beds and, if they pleased, of a hospital of 
10001000 beds. 

Opp 22 maart werden de deuren van het Women's Hospital Corps 
Militar yy Hospital in Endell street in Londen geopend. Het pand waarin 
hett gevestigd werd zou het oude werkhuis zijn geweest dat in de verhalen 
vann Dickens over Oliver Twist beschreven wordt. Dr. Garrett Anderson 
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werdd de Director General en chief surgeon. Ook hier bestond de staf uit 
vrouwelijkee artsen. De chirurgie werd behalve door Dr. Garret ook ver-
richtt door Dr. Gertrude Garar en Dr. Rosalie Jobson, die beiden ook in 
Frankrijkk gewerkt hadden. Dr. Amy Shepard was ophthalmic surgeon en 
Dr.. Eva Handley-Reat dental surgeon, ook de niet snijdende specialismen 
werdenn door vrouwen uitgeoefend. Niet alleen de dokters, maar bijvoor-
beeldd ook de brancardiers waren allen vrouw. 
Hett ziekenhuis heeft maximaal 800 bedden tot zijn beschikking gehad, 
waarr in de jaren 1915 tot april 1919 26.000 patiënten behandeld werden 
enn er was een Eerste Hulp afdeling waar gemiddeld 5000 patiënten per 
jaarr gezien werden. Het overgrote merendeel van de casus betrof chirur-
gischee problematiek. Er werden gemiddeld 20 tot 30 operaties per dag 
verricht,, waaronder vele schotverwondingen en open fracturen en daar-
naastt ook enkele honderden appendectomieën. 
Floraa Murray schrijft in haar autobiografie dat de gevoelens van de mili -
tairenn van het medische departement ten opzichte van de vrouwelijke art-
senn gemengd waren: disapproval, curiosity and amusement, obstinate 
hostility.hostility. De patiënten hadden nooit problemen met hun vrouwelijke be-
handelaars:: Only once did a man ask to be transferred on the ground that 
hehe did not wish to be under a woman surgeon, but he repented of his de-
cisioncision and sent his mother to ask that he might remain " 6). 
Inn januari 1918 overleed Dr. Elizabeth Garrett Anderson. 
Inn oktober 1919 werd het Militar y Hospital in Endell Street gesloten. Zes 
vrouwelijkee artsen en elf verpleegkundigen ontvingen een koninklijke 
onderscheiding.. De leden van het Corps die ook in 1914 in Frankrijk 
haddenn gewerkt ontvingen de 'Star', een Britse oorlogsonderscheiding. 
Opp 8 januari 1920 voltooide Flora Murray haar boek over deze bijzon-
deree periode in haar leven. Toen haar later gevraagd werd om een bij-
dragee te leveren aan het Imperial War Museum weigerde zij. De bijdrage 
wass bedoeld voor de afdeling Women's War Work, en zij vond dat het 
werkk dat de vrouwen verricht hadden tijdens de oorlog op professionele 
grondenn beoordeeld moest worden en niet als 'vrouwenarbeid' (17). 

Dr.Dr. Elsie Inglis 
Inn Edinburgh was Dr. Elsie Inglis (1864-1917) de vrouwelijke arts die het 
initiatieff  nam hulp te verlenen zodra de eerste wereldoorlog was uitge-
broken.. Zij werd geboren in India en studeerde medicijnen in Edinburgh, 
Glasgoww en Dublin. Aanvankelijk werkte zij als huisarts in Edinburgh. In 
19011 richtte zij een kraamkliniek op. Na het uitbreken van de eerste we-
reldoorlogg wendde zij zich tot het War Office in Edinburgh met een plan 
voorr de opvang van soldaten op het vasteland van Europa. Haar werd 
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echterr "told to go home and keep quiet". Dat zij hieraan geen gehoor 
heeftt gegeven, blijkt uit haar oprichting van de Scottish Women's 
Hospitalss aan het front op de Balkan. Zij reisde met haar staf over de 
Noordd Atlantische Oceaan, langs IJsland en de kust van Noorwegen, 
doorr Rusland naar Siberië, waar zij onder extreme omstandigheden me-
dischh werk verrichtten. In november 1917 overleed Elsie IngÜs in Siberië 
(17,18)_ _ 

Madamee Curie had ten tijde van de eerste wereldoorlog een mobiele 
röntgenbuiss ontwikkeld waarmee ze persoonlijk langs het front trok. Zo 
maaktee ze haar uitvinding dienstbaar aan de artsen in de frontlinies (19). 

DeDe Verenigde Staten van Amerika 
Kortt nadat de Verenigde Staten van Amerika betrokken werden bij de 
eerstee wereldoorlog meldden vele vrouwelijke artsen zich bij het leger 
aan.. De 'Surgeon General' weigerde echter de hulp van deze vrouwen te 
accepteren.. Enkele jaren tevoren was de 'Medical Women's National 
Association'' opgericht. Hoewel vele vrouwelijke artsen aanvankelijk 
nietss zagen in een aparte vrouwenvereniging, gaf de botte weigering van 
dee door hen aangeboden diensten in de eerste wereldoorlog velen aanlei-
dingg zich wel bij deze vereniging aan te sluiten. Deze werd omgedoopt tot 
dee 'American Medical Women's Association' en Bertha van Hoosen, een 
bekendee vrouwelijke chirurg, werd de eerste voorzitter (20>. 
Ondankss inspanningen van deze vereniging lukte het niet de vrouwelijke 
artsenn een functie in het leger te verschaffen. Hierop werd door de 
'National'' een eigen 'War Service Committee' opgericht. Vele vrouwelij-
kee artsen werden via dit comité uitgezonden naar oorlogsgebieden gedu-
rendee de vier belangrijkste oorlogen van de 20e eeuw: de eerste en twee-
dee wereldoorlog, de oorlog in Korea en die in Vietnam (21). 

HectorHector Treub 
Inn de eerste wereldoorlog was Nederland neutraal. Wel werden de jonge 
mannenn in Nederland gemobiliseerd. Dit had tot direct gevolg dat er ook 
studentenn geneeskunde en jonge artsen aan de arbeidsmarkt onttrokken 
werden.. Naast zijn ideologische overwegingen vormde dit een praktische 
aanleidingg voor Hector Treub, hoogleraar gynaecologie en verloskunde 
tee Amsterdam, om een aantal vrouwelijke assistenten in opleiding te ne-
men.. In 1916 werden door hem drie vrouwen, Heleen Brouwer-Robert, 
Rosaliee Wijnberg en Jeanne Knoop aangenomen. All e drie werden zij be-
kwamee snijdende specialisten (22). 
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Dee tweede wereldoorlog 
Dee periode van de tweede wereldoorlog is bij uitstek een voorbeeld van 
eenn tijd waarin niet alleen het oorlogsgeweld zelf invloed had op het me-
dischh handelen, maar waarin ook de vervolging van bepaalde groeperin-
genn uit de bevolking ingrijpende gevolgen had voor vrouwelijke artsen. 
Opp 1 mei 1941 werd een maatregel van kracht die de Joodse beoefenaars 
vann de vrije beroepen verbood hun beroep nog uit te oefenen. Hieronder 
vielenn onder andere de artsen, maar ook de vroedvrouwen, tandartsen, 
apothekers,, advocaten en notarissen. Wel mochten dezen hun diensten 
nogg aanwenden om andere joden te behandelen (2 l ). 

RosalieRosalie Wijnberg 
Rosaliee Wijnberg (1887-1973) werd na haar vooropleiding chirurgie in 
hett Bergweg ziekenhuis in Rotterdam vervolgens bij Hector Treub opge-
leidd tot gynaecoloog. In 1923 was zij lid geworden van de Nederlandse 
Verenigingg voor Heelkunde. Haar toetreding tot deze vereniging ge-
schieddee niet zonder enige discussie (22). Zij was actief bij de oprichting 
vann de voorloper van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke 
Artsen,, de VARI A  (24). Tijdens een vergadering van de Nederlandse 
Verenigingg voor Obstetrie en Gynaecologie in 1935 sprak zij haar be-
denkingenn uit omtrent de deelneming van Duitse specialisten aan het in-
ternationalee congres dat ter gelegenheid van het vijftigjari g bestaan van 
dee Vereniging zou worden georganiseerd. Misschien gebeurde dit naar 
aanleidingg van het feit dat tijdens een internationaal congres enkele 
Duitsee deelnemers geweigerd hadden de joodse Rosalie een hand te geven 
(24).. In 1939 werd zij tot tweede secretaris benoemd van de kring 
Amsterdamm van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der 
Geneeskunst.. In 1941 werd zij op grond van haar joodse afkomst ge-
dwongenn te bedanken voor het l idmaatschap van deze beide verenigin-
gen.. Bovendien werd haar verboden niet-joodse patiënten te behandelen, 
hetgeenn óók een financiële klap voor haar betekende. Na een mislukt ten-
tamenn suïcide werd zij in 1942 opgepakt en naar kamp Barneveld en la-
terr naar Westerbork gedeporteerd. Dat haar kracht niet gebroken was, 
blijk tt uit haar houding tijdens haar verblijf in dit kamp. Het hoofd van 
dee geneeskundige dienst van Westerbork gaf vijf chirurgen of gynaeco-
logenn uit het kamp, Rosalie en vier mannen, het bevel gemengd gehuwde 
joodsee vrouwen te steriliseren. Hoewel ze daarmee haar eigen leven op 
hett spel zette, heeft Rosalie Wijnberg als enige arts geweigerd aan dit be-
vell  gehoor te geven. Eén van de anderen zou meewerken om zijn gezin te 
sparen,, maar zei dat hij zich daardoor een misdadiger voelde, één zou het 
mett zijn vrouw bespreken en de twee andere chirurgen hadden er ogen-
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schijnlijkk niet veel moeite mee. Wel informeerde één van de twee laatst-
genoemdee artsen of hij na de oorlog niet aansprakelijk zou kunnen wor-
denn gesteld door de door hem gesteriliseerde vrouwen. Toen Rosalie ge-
weigerdd had oefende de kampcommandant zelf nog pressie uit door haar 
tee zeggen dat weigering werd opgevat als sabotage, en dat ze maar aan 
haarr collega's moest vragen wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Dit 
wass een diplomatieke manier om haar duidelijk te maken dat haar dan de 
doodstraff  wachtte. Ook enkele vrienden van Rosalie hebben getracht 
haarr te overreden om haar weigering op te geven. Mede door haar stand-
vastigee houding echter, werd het bevel na enige dagen herroepen (23). 
Tochh ontkwam zij niet aan verdere deportatie naar Theresiënstadt. 
Uiteindelijkk gelukte het haar uit het kamp te ontsnappen door een 
naamsverwisselingg op de lijst met gevangenen die uitgewisseld zouden 
wordenn met krijgsgevangenen. Zo kwam zij in Zwitserland terecht. Na 
dee oorlog keerde zij terug naar Amsterdam om haar werk als gynaeco-
loogg voort te zetten. Na beëindiging van haar praktijk, geraakte zij in fi-
nanciëlee problemen, waardoor zij zich genoodzaakt zag een administra-
tievee functie te aanvaarden. 

GertrudeGertrude Mosberg 
Inn 1938 werd Gertrude Mosberg (1904-1945) lid van de Vereniging van 
Nederlandsee Vrouwelijke Artsen. Zij werd geboren in Bielefeld en was in 
19299 in Duitsland afgestudeerd als arts. Hierna had zij zich gespeciali-
seerdd tot orthopeed. Na haar werkzaamheden in de universiteitskliniek in 
Frankfurtt am Main en in de universiteitskliniek van Berlijn had zij zich 
inn haar geboortedorp gevestigd als orthopeed. Haar joodse afkomst 
dwongg haar naar Nederland te vluchten. Vanaf 1938 was zij gevestigd in 
dee De Lairessestraat te Amsterdam als specialist in de orthopedie en de 
chirurgiee van de bewegingsorganen (24). 
Err is van haar bekend dat zij na 1942 op transport is gesteld en dat zij in 
maartt 1945 op 41 jarige leeftijd in het kamp Ravensbrück is overleden. 

ElseElse K Laroe 
Ookk in Duitsland waren er vrouwelijke artsen die zich niet met het 
Naziregimee konden verenigen en daardoor in de problemen kwamen. Een 
voorbeeldd hiervan is Dr. Else K. Laroe. 
Inn 1918 studeerde zij in Duitsland medicijnen om daarna tot één van de 
eerstee vrouwelijke plastisch chirurgen in Duitsland te worden opgeleid. 
Toenn in de jaren dertig het Nazisme opkwam, werd zij lid van de 
DeutscheDeutsche Frauen Freiheits Fartei, de DFFP, die bekend stond als anti-na-
zi.. Hoewel zij aanvankelijk nog door haar mans connecties thuis voor-
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aanstaandee nazi-partijleden zoals Goebbels en Göring ontving, werd zij 
laterr gezocht als lid van een verboden vereniging. Zij was in de herfst van 
19322 naar Parijs getrokken onder het mom een medisch congres bij te 
wonen,, maar in werkelijkheid om de mogelijkheden van samenwerking 
mett de Fransen in het anti-nazi beleid te exploreren. Tijdens dit verblijf 
inn Frankrijk las zij in het Berliner Tageblatt dat er een prijs van 100.000 
markk was gezet op het hoofd van haar vriendin, die de voorzitster was 
vann de DFFP. Later werd deze vriendin als eerste vrouw door de nazi's 
onthoofd.. Voor Else Laroe betekende dit dat terugkeer naar Duitsland 
niett meer mogelijk was. Later vernam zij dat zij wegens verraad bij ver-
stekk veroordeeld was. Omdat zij nu ook in Frankrijk niet meer veilig was, 
vluchttee zij naar Amerika, waar zij een grote carrière opbouwde als plas-
tischh chirurg i25-6). 

SamenvattingSamenvatting en discussie 
Inn het leger en in oorlogstijd golden andere wetten dan in de normale sa-
menlevingg in vredestijd. Hoewel het voor vrouwen enerzijds moeilijker 
konn zijn zich in deze omstandigheden te handhaven, ontstonden er an-
derzijdss ook nieuwe kansen om zich te ontplooien. 
Doorr de afwezigheid van mannen in tijden van oorlog werden de vrou-
wenn verantwoordeli jk voor taken die anders specifiek door mannen wer-
denn vervuld. Zij werden in deze situatie dan ook gedoogd in de genees-
enn heelkunde. Daarnaast genereerden de oorlogen zoveel slachtoffers dat 
dee hulp van vrouwen in de opvang en behandeling hiervan niet gemist 
konn worden. 
Inn de 19e eeuw koos de Engelse vrouw James Barry ervoor om zich reeds 
vanaff  haar studietijd voor te doen als man. Door haar gender te verloo-
chenenn omzeilde zij vele obstakels die haar anders haar studie, speciali-
satiee en latere werkkring in het leger, onmogelijk gemaakt zouden heb-
ben. . 
Vormdee in het verleden een oorlog vaak de aanleiding voor vrouwen om 
zichh in het vak te kunnen manifesteren, in de tweede wereldoorlog vond 
ookk het omgekeerde plaats. Toen leidde de vervolging van bepaalde 
groeperingenn uit de bevolking ertoe dat sommige vrouwelijke artsen hun 
beroepp niet langer konden uitoefenen. 
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