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VIIIVIII  De komst van vrouwen in de 
geneeskundegeneeskunde en chirurgie in Nederland 

sindssinds de 19e eeuw 

Inleiding Inleiding 
Inn 1863 werd een nieuwe wet aangenomen met betrekking tot het mid-
delbaarr onderwijs in Nederland. Hierdoor nam in het laatste kwart van 
dee negentiende eeuw het aantal meisjes dat middelbaar onderwijs volgde, 
sterkk toe. Daarmee kregen ook vrouwen de mogelijkheid om zich op een 
academischee studie voor te bereiden f1»2'. 
Vanaff  1865 was de artsenopleiding door de wet van Thorbecke gestruc-
tureerd.. Onder het tweede kabinet van Thorbecke kwamen enkele wetten 
tott stand die de geneeskundige zorg beïnvloedden. Dit was mede een ge-
volgg van de oprichting van de Nederlandsche Maatschappij ter bevorde-
ringg van de Geneeskunst (NMG). Deze vereniging werd opgericht in 
18499 door een aantal artsen die zich tot doel stelden de opleiding tot arts 
tee verbeteren, meer gelegenheid te scheppen voor wetenschappelijk on-
derzoekk en het instellen van staatstoezicht op de uitoefening der genees-
kunde.. Tevens wilde men het onderscheid opheffen tussen de verschillen-
dee beroepsbeoefenaren, zoals de doctores medicinae en de chirurgijns. 
Tenn eerste kwam er een gezondheidswet, die geneeskunde onder staats-
toezichtt stelde. In de tweede plaats zorgde de wet op de uitoefening der 
geneeskunstt ervoor dat alleen zij, die daarvoor een bevoegdheid hadden, 
dee geneeskunde uit mochten oefenen. Als derde stelde de bevoegdheids-
wett vast aan welke voorwaarden men moest voldoen om te mogen prak-
tiseren.. Er werden twee staatsexamens geïntroduceerd die tezamen het 
artsexamenn vormden, alléén de doctorstitel was hiervoor niet meer vol-
doendee <3'4'5'. 

AlettaAletta Jacobs 
Hett lijk t schier onmogelijk om over de vrouwelijke artsen in Nederland 
tee schrijven zonder Aletta Jacobs (1854-1929) te noemen. In 1854 werd 
zijj  als achtste telg geboren in Sappemeer, Groningen, in een liberaal joods 
gezinn met in totaal elf kinderen. Haar vader voerde praktijk als huisarts. 
Err werd in het gezin geen verschil gemaakt tussen de zoons en dochters 
mett betrekking tot opleiding, het vraagstuk van de beroepskeuze gold 
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voorr de meisjes evenzeer als voor de jongens. Vader Jacobs liet zijn kin-
deren,, zowel de zonen als de dochters, een schrijfoefening doen die luid-
de:: Kennis vergaren en die ten algemeenen nutte aanwenden, moet het 
hoogstehoogste streven zijn. (6). 
Vann Aletta's zes broers is de oudste eveneens medicus geworden, de twee-
dee studeerde voor apotheker, de derde stierf tijdens zijn studie wijsbe-
geerte.. De drie anderen volgden een militaire loopbaan. Aletta had ook 
vierr zusters. De oudste gaf haar studie tot onderwijzeres op toen zij 
t rouwdee met een arts. Charlotte Jacobs, de tweede dochter, werd de eer-
stee vrouwelijke apotheker in Nederland. Haar jongste zuster, Fréderique, 
iss de eerste vrouw in Nederland geweest die middelbaar examen wiskun-
dee en boekhouden deed. Slechts één van de zussen volgde geen studie. 
Naa de lagere school werd Aletta naar de jongedamesschool gezonden. 
Slechtss veertien dagen hield zij het hier uit. Toen zij in 1869 vernam, dat 
voorr het eerst een meisje het leerling-apotheker examen had gedaan, be-
sloott zij om ook deze richting te volgen. In 1870 slaagde zij voor dit exa-
men.. Hierna ontwikkelde zich bij haar de wens om medicijnen te gaan 
studeren,, het diepere verlangen hiertoe bestond reeds bij haar vanaf haar 
zesdee levensjaar. Hiertoe moest zij zich echter voor het toelatingsexamen 
bekwamen.. De Rijks Hogere Burgerschool te Groningen was alleen voor 
jongenss bestemd, echter nergens stond geschreven dat meisjes geen toe-
hoorderr mochten zijn. Toen de directeur geen bezwaar had, was zij het 
eerstee meisje dat in de schoolbanken van een jongens-HBS plaatsnam. Zij 
ontdekte,, dat in de wet op het Hoger Onderwijs nergens stond, dat vrou-
wenn de rijksuniversiteit niet mochten bezoeken. Daarop stuurde zij mi-
nisterr Thorbecke een verzoek om haar vrijstelling te geven van het toela-
tingsexamen,, omdat dat zij reeds het examen tot leerling-apotheker had 
afgelegd.. Hierna volgde een correspondentie tussen minister Thorbecke 
enn Aletta's vader, waarbij Thorbecke ruggespraak hield met koning 
Willemm III over deze kwestie. Het was dus niet Aletta zelf, maar haar va-
derr die uiteindelijk toestemming kreeg om zijn dochter te laten studeren. 
Toenn er vragen uit de kamer kwamen over deze kwestie, heeft Thorbecke 
hett als volgt verwoord: 
DeDe universiteiten zijn voor jonge mannen opgerigt. Doch wanneer een 
vadervader verlangt dat zijne dochter aldaar studeere, - het geval is voorgeko-
menmen - zal dan de minister zeggen: neen, uwe dochter mag niet ingeschre-
venven worden. De Minister mag dat niet zeggen (3). 
Inn 1871 kwam uit Den Haag het bericht dat haar vrijstelling werd ver-
leendd van het toelatingsexamen en dat ze toestemming kreeg om gedu-
rendee één jaar de colleges aan de universiteit te Groningen te volgen. Na 
datt jaar moest zij definitieve toestemming aanvragen. (7). 
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Inn 1878 slaagde Aletta Jacobs als eerste vrouw in Nederland voor het 
artsexamen.. Een jaar later promoveerde zij op het proefschrift: "Over 
LokalisatieLokalisatie van Physiologische en Pathologische Verschijnselen in de 
GrooteGroote Hersenen". 
Vermeldd wordt dat Aletta Jacobs een aanbod om zich in de chirurgie te 
specialiserenn heeft afgeslagen ,8'91. Zij begon een praktijk in Amsterdam 
en,, zoals te verwachten, kreeg zij voornamelijk vrouwen en kinderen als 
patiënt.. Al snel na haar vestiging kwamen er collega's op bezoek. De me-
dicii  die geen obstetrici waren, raadden haar aan zich uitsluitend te be-
perkenn tot het verlenen van verloskundige hulp. Anderen adviseerden 
haar:: " Blij f vooral een flink stuk beneden het gebruikelijke tarief, dan 
zienn de medici in deze stad dat u zich niet als hun gelijke beschouwt." 
Ookk bij haar patiënten moest zij haar positie soms bevechten. Nadat zij 
eenn Amsterdamse patriciërsvrouw had behandeld en een rekening had ge-
stuurd,, kwam de echtgenoot klagen: 
"UU moest toch stellig weten, dat niemand eraan denkt om vrouwenarbeid 
evenn hoog te betalen als werk wat door mannen wordt verricht." 
Alettaa Jacobs antwoordde hierop: "Heeft u dan, toen mevrouw uw echt-
genotee inderdaad ernstig ziek was, minderwaardige en daarom goed-
koperee medische hulp voor haar gezocht?" (7). 
Naastt de gewone praktijkvoering hield zij zich bezig met het geven van 
voorlichtingg aan arbeidersvrouwen. Zij hield zich publiekelijk bezig met 
velee feministische vraagstukken. Zo is haar inzet tot de acceptatie en in-
voeringg van anticonceptie nog altijd terug te vinden in de naamgeving 
vann het Aletta Jacobshuis van de Rutgersstichting, die in het jaar 2001 
werdd opgeheven. Haar strijd voor de invoering van anticonceptie stuitte 
opp grote maatschappelijke weerstand, ook onder collegae, zoals de 
Amsterdamsee gynaecoloog Mendes de Leon. In deze discussie werden 
ookk oneigenlijke argumenten gebruikt en men ging zelfs zo ver, de dood 
vann haar kind als straf te zien voor haar ideeën. 
HetHet kindje waarnaar we zozeer hadden verlangd, heeft slechts één dag 
mogenmogen leven. Door een fout van de verloskundige bij de geboorte was het 
geengeen langer leven beschoren. Hoezeer ons deze slag heeft getroffen, kan 
ikik niet neerschrijven. Jaren heb ik nodig gehad om het verdriet te boven 
tete komen. En toch heb ik mij later, wanneer ik terugdacht aan die droe-
vigevige tijd, gelukkig gerekend dat ik, al was het dan ook maar voor een 
dag,dag, de moederweelde heb gekend, de emoties heb gehad die het in de ar-
menmen voelen van een eigen kind opwekken (7). 
Ookk sprong zij in de bres voor de prostituees, en zette zich in voor bete-
ree arbeidsomstandigheden voor de winkelmeisjes. Voor deze laatste 
groepp beijverde zij zich omdat ze in het lange staan een oorzaak zag van 
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typischh vrouwelijke kwalen. Aletta Jacobs trok zich ook het lot van de 
verpleegkundigenn aan. Daartoe trad zij toe tot het bestuur van 
Nosokómos,, de bond die zich tot doel stelde de belangen van de ver-
pleegsterss te behartigen en hun lot te verbeteren (10). In 1895 werd zij pre-
sidentee van de Amsterdamse afdeling van de Vereeniging voor 
Vrouwenkiesrecht.. De echtgenoot van Aletta, het gemeenteraadslid 
Gerritsen,, betoogde dat vrouwen ten onrechte ongeschikt verklaard wer-
den,, omdat hen geen gelegenheid werd geboden om aan te tonen dat zij 
wéll  geschikt waren. Na vijfentwintig jaar heeft zij haar praktijk neerge-
legdd om zich volledig te wijden aan politieke vraagstukken en met name 
aann de strijd voor het vrouwenkiesrecht. In 1903 werd zij tot landelijke 
presidentee van deze Vereeniging benoemd. 

CatherineCatherine van Tussenbroek 
Inn 1887, tien jaar later dan Aletta Jacobs, behaalde Catherine van 
Tussenbroekk (1852-1925) als tweede vrouw in Nederland haar artsexa-
men.. Nog in hetzelfde jaar promoveerde zij bij professor Donders, op een 
proefschriftt "Over normale en abnormale melkafscheiding". 
Vann Tussenbroek is de eerste vrouwelijke gynaecologische assistente ge-
weest.. Toen zij zich in Amsterdam vestigde als algemeen arts, kreeg zij 
eenn dermate grote toestroom van vrouwelijke patiënten, dat zij de be-
hoeftee voelde zich meer in deze richting te bekwamen. Tijdens een kli -
nischh assistentschap bij Dr. Mendes de Leon te Amsterdam, bereidde zij 
zichh verder voor op haar praktijk als obstetricus en specialist in vrou-
wenziekten.. Zij beheerste echter de buikchirurgie niet; alleen kleinere 
chirurgischee ingrepen zoals curettage, insnijdingen in een taai maagden-
vliess en manuele placentaverwijdering werden door haar verricht (3>U|. 
Zi jj  vervulde naast haar dagelijkse praktijk meerdere functies binnen de 
beroepsgroep:: zij publiceerde regelmatig in het NTG en maakte meerde-
ree jaren deel uit van de redactie. Zij werd het eerste vrouwelijke hoofd-
bestuurslidd van de NMG. 

Toenn in de jaren negentig openlijk de discussie op gang kwam over de 
vrouww en de studie, heeft zij hierin een belangrijke rol gespeeld. 

OpenbareOpenbare discussie 
Inn 1898 hield Catherine van Tussenbroek bij de opening van de 
Nat ionalee Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid in Den Haag een lezing, 
getiteld:""  Over het gebrek aan levensenergie bij onze jonge vrouwen en 
meisjes".. Hierin keerde zij de betekenis van een argument tégen de vrou-
wenstudie,, de term die gebezigd werd voor studerende vrouwen, om in 
eenn argument ervóór: de toen heersende opvatting dat studie slecht was 



VROUWENN IN DE HEELKUNDE 1 17 

voorr de gezondheid van vrouwen, bestreed zij door te zeggen dat een ge-
brekk aan geestelijke stimuli juist de oorzaak was van vele kwalen (12). 
Hectorr Treub (1856-1920) hield in 1898 in Rotterdam een lezing voor de 
'Vereenigingg ter Behartiging van de Belangen van de Vrouw'. Zijn lezing 
wass getiteld: 'Vrouw en Studie'. Hierin wierp hij zich op als pleitbezor-
gerr voor de vrouw bij haar streven naar recht op wetenschappelijke stu-
diee en arbeid. Daarbij was hij er zich zeer wel van bewust hoe de positie 
vann de vrouw in deze tijd was: Voor zoover ik weet, is er onder de man-
nennen maar ééne soort, van welke evenveel kwaad gesproken is als van de 
vrouwen,vrouwen, dat zijn de geneesheeren. Als rechtgeaard medicus, zou ik reeds 
daaromdaarom alleen medelijden hebben met de vrouw. 
Err bestond in deze tijd nog veel discussie aangaande de invloed van stu-
diee door de vrouw op haar lichamelijk en psychisch functioneren. Het 
valtt Treub op dat menig wetenschapper de vrouw meer of minder ge-
schiktt voor de studie verklaart, maar daarbij telkens zijn eigen vak voor 
dee studie te geleerd vindt. Zijn conclusie als antwoord op de vraag: 
'Deugtt de vrouw voor de studie ?' luidt: bij gelijke opleiding is er van de 
studeerendestudeerende vrouw iets goeds, zij het ook iets anders te wachten als van 
denden studeerenden man. Het definitieve antwoord op de vraag, wat er van 
dede studeerende vrouw te wachten is, zal eerst gegeven kunnen worden na 
hethet voorbijgaan van eenige generaties van vrouwen, die haar geest vrij 
hebbenhebben kunnen ontwikkelen. 
Bovendienn beantwoordt hij de vraag, of de studie geschikt is voor de 
vrouw,, ook positief <13.14'15>. 
Alss bekend tegenstander van de vrouwenstudie werd de hoogleraar neu-
rologiee en psychiatrie Cornells Winkler (1855-1941) uitgenodigd om zijn 
standpuntt uiteen te zetten. Hij was van mening dat de geschiktheid om 
moederr te kunnen worden aangeboren was en zich slecht verdroeg met 
intellectuelee arbeid. Daar voegde hij aan toe dat, intellectueele arbeid van 
eenigeeenige beteekenis gaat ten koste van het sexueele leven. 
Ookk zou het voor de wetenschap op zich niet goed zijn als vrouwen zich 
hiermeee bemoeiden, want: Geen waarneming of er wordt een gevoel, zij 
't't dan van sympathie of van antipathie gewekt. Affectloos denken is voor 
dede vrouw zeer moeilijk. Veel meer dan bij de mannen beheerschen ge-
voelensvoelens ook haar handelingen. 
Laterr in zijn redevoering geeft Winkler schoorvoetend toe, waarbij hij 
Catherinee van Tussenbroek als voorbeeld gebruikt, dat de vrouw een aca-
demischee studie zou kunnen doen en een beroep zou kunnen uitoefenen. 
Daarbijj  maakt hij de volgende kanttekeningen: 
VanVan de intellectueele ambten, die voor vervulling door vrouwen het meest 
inin aanmerking komen, staat de beoefening der geneeskunst bovenaan, 
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omdatomdat de geneeskunst het minst van allen bet bezit van intellectueele ei-
genschappengenschappen voor bare beoefening eischt, terwijl zonder de affectieve 
geengeen geneesheer zijn taak kan verrichten. Geen vrouw kan dokter wezen 
inin den vollen omvang van het woord. Haar physiek laat het niet toe. 
EvenminEvenmin kan zij zwaren chirurgiscben arbeid verrichten (13). 
Inn zijn memoires schrijft Winkler later dat hij veel respect had voor 
Catherinee van Tussenbroek en uit zijn geschriften blijk t ook, dat hem er 
veell  aan gelegen was dat zijn eigen dochters een goede opleiding kre-
genn (16). 
Naarr aanleiding van deze twee redevoeringen volgden er openbare de-
batten.. Hieraan nam ook Catherine van Tussenbroek deel. 
Dee privaatdocent in de Volkenkunde aan de Universiteit te Utrecht, Mr . 
Steinmetz,, voerde ook het woord in deze discussie en waarschuwde voor 
eenn omgekeerde teeltkeuze. Hij voorzag dat intellectuele vrouwen weinig 
nageslachtt zouden krijgen en dat juist veel kroost gevonden zou worden 
bijj  vrouwen die te dom waren voor hoger beroepswerk (13). 

Eenn psychiater, W.H. Cox, geneesheer-directeur van een psychiatrische 
inrichting,, schreef hierop een antwoord in het medisch vakblad," 
Psychiatrischee en Neurologische bladen", getiteld: "Over de aequivalen-
tiee van man en vrouw". Cox wierp zich hierin op als een felle tegenstan-
derr van de vrouwenstudie ....dat ik geneigd ben een vrouw, die geschikt 
isis voor de studie, te beschouwen als een abnormale vrouw, als een mon-
struositeitstruositeit <3'9). 
Al ss weerlegging van deze beschouwing kwam Catherine van Tussenbroek 
mett een artikel met dezelfde titel dat zij publiceerde in het feministische 
bladd 'Belang en Recht' ( |7). 

HetHet begin van de 20e eeuw 
Inn 1900 waren er dertien vrouwelijke artsen (1%), waarvan negen in 
Amsterdam.. Rond de eeuwwisseling werd een vrouwelijke arts geweerd 
uitt het Wilhelmina Gasthuis. Men was van mening dat zij geen eerste 
hulpp dienst kon verrichten, omdat zij dan in aanraking zou komen met 
beschonkenn vechtersbazen en voor vrouwen ongepaste werkzaamheden 
zouu moeten uitvoeren. Na enige tijd ging men overstag. Men breidde de 
staff  wat uit om eventuele niet voor vrouwen gepast geachte handelingen 
doorr mannelijke collega's te laten overnemen. Ina Hoekstra was de eer-
stee vrouwelijke arts voor de gasthuisdienst in het WG. In het 
Binnengasthuiss was P.P. Slaterus de eerste vrouw. In 1902 ging zij wer-
kenn op de kinderafdeling <10). 
Pass na 1904 begon de stijging van het aantal vrouwelijke artsen in 
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Nederlandd door te zetten tot 73 in 1910 (zie grafiekl) (3'18). 
Bedroegg het percentage vrouwelijke studenten en academici rond 1870 
nogg nul, in 1950 was dit tot ongeveer 20% gestegen (19). 

Aantall vrouwelijke artsen in 
Nederlandd 1877-1912 
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Inn 1913 werd door Catherine van Tussenbroek een artikel geschreven 
overr de eerste vrouwelijke artsen in Nederland in het maandblad voor 
vrouwenstudiee (18). Zij wijst dan al op het feit dat er relatief weinig vrou-
welijkee specialisten zijn en met name valt haar op dat zij slecht vertegen-
woordigdd zijn in de verloskunde en gynaecologie, terwijl het in die tijd zo 
voorr de hand zou liggen dat vrouwelijke patiënten door vrouwelijke art-
senn behandeld zouden worden. Als verklaring voor deze discrepantie 
voerdee zij aan, dat de gynaecologie zich ontwikkelde in een overwegend 
chirurgischee richting. De opleiding tot chirurg was namelijk tot die tijd 
vrijwell  voor vrouwen gesloten. 
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Ookk in de algemene medische opleiding werden vrouwen nog altijd niet 
mett open armen ontvangen. Het beeld van vrouwonvriendelijke bejege-
ningg door hoogleraren kan voor een deel ook bepaald worden door de 
persoonlijkee beleving van diegene die dit beeld schetst. 
Charlottee Ruys (1898-1977), later een bekende bacteriologe, schrijft in 
haarr Autobiografie : 

AlsAls vrouw heb ik gedurende mijn studietijd geen discriminatie ervaren, 
behalvebehalve dat de hoogleraren Kouwer en Laméris uiterst grof tegen vrou-
welijkewelijke studenten waren (3). 
Di tt was voor haar en vijf anderen zelfs de reden om Utrecht te verlaten 
enn naar Groningen of Amsterdam te vertrekken ( l , ) . 
Inn contrast hiermee staat het beeld dat Jeanne Knoop (1890-1975) in 
19199 schetst in de inleiding van haar proefschrift: 
OokOok U Hooggeleerde Laméris betuig ik mijn oprechten dank voor het-
geengeen ik van U heb mogen leeren in den tijd welke ik aan Uwe kliniek was 
verbondenverbonden (20). 

Inn 1924 werd onder druk van de crisisjaren een wettelijk besluit aange-
nomen,, dat vrouwelijke rijksambtenaren ontslagen zouden worden zodra 
zijj  t rouwden. Dit artikel uit het Rijksambtenarenreglement zou pas in 
19577 komen te vervallen (21). Sinds 1925 konden gemeenten ook huwen-
dee onderwijzeressen ontslaan en later werd dit zelfs een verplichting 
(12,22)) Hierna kon, zonder dat hiervoor een wettelijke grondslag bestond, 
dezee opvatting ook willekeurig toegepast worden in andere functies. In 
19377 diende minister Romme een wetsvoorstel in, dat een verbod beoog-
dee op alle betaalde arbeid door gehuwde vrouwen, omdat volgens hem de 
mann kostwinner diende te zijn en de vrouw de verzorging van het gezin 
alss taak had (12>. Deze maatregelen hadden een direct gevolg voor de 
vrouwelijkee artsen in overheidsdienst en een indirect gevolg voor de 
vrouwelijkee artsen die vrij gevestigd waren. 

CorneliaCornelia de Lange 
Inn 1927 werd aan de Universiteit van Amsterdam de eerste vrouwelijke 
hoogleraarr geneeskunde in Nederland benoemd. Cornelia de Lange 
(1871-1950)) werd te Alkmaar geboren. In 1897 studeerde zij af en werd 
daarmeee de vijfde vrouwelijke arts in Nederland. Zij promoveerde bij 
Treubb in Amsterdam op het proefschrift: Vergelijkende Aschanalyses. Zij 
werdd kinderarts in Amsterdam en was sinds 1907 hoofd van de zuigelin-
genafdelingg van het Emma Kinderziekenhuis. Vanaf 1913 was zij als re-
dacteurr verbonden aan het NTvG en zij verrichtte veel wetenschappelij-
kee arbeid. Tijdens haar studententijd was zij één van de oprichters ge-
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weestt van de eerste vrouwelijke studentenvereniging in Nederland, 
Dicendoo Discentes Docemus, al orerend leren wij doceren <3>,2>. 

DeDe oprichting van de VNVA 
Naarr aanleiding van de benoeming van Cornelia de Lange tot hoogleraar 
kindergeneeskundee werd in Amsterdam een diner georganiseerd door een 
aantall  vrouwelijke artsen. Deze avond was een zo groot succes, dat men 
besloott het onderlinge contact te behouden en uit te breiden naar andere 
vrouwelijkee collegae. In 1928 werd de Vrouwelijke Artsen Reünie In 
Amsterdamm (VARIA) opgericht. Het ging hier nadrukkelijk meer om een 
gezelligheidsverenigingg dan het nastreven van een wetenschappelijk of 
maatschappelijkk doel. In 1933 vond men het tijd om de vereniging uit te 
breidenn naar vrouwelijke artsen buiten Amsterdam en werd VARIA , vrij -
well  gelijktijdig met het eerste lustrumfeest, opgeheven en ontstond hier-
uitt de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen, de VNVA . Het 
doell  van de vereniging was het behartigen van de zedelijke en stoffelijke 
belangenn van de vrouwelijke artsen in Nederland (12). 

Inn 1930 waren 250 vrouwelijke artsen (5%) in Nederland, waarvan 63 in 
Amsterdamm gevestigd waren. Hiervan waren er 125 huisarts. Inmiddels 
wass ook het aantal vrouwelijke studenten langzaam gaan stijgen. In 1880 
studeerdenn er aan de medische faculteit 312 studenten, allen mannelijk. 
Inn 1900 telde men onder de 553 medische studenten 15 vrouwen (3%). 
Inn 1920 waren dit 61 vrouwen (10%) op een totaal van 597 studenten, 
inn 1938 was dit aantal gestegen tot 191 (19%) op een populatie van 
10155 <10>. 
Dee VNVA bestaat nog immer en heeft inmiddels haar 65-jarige jubileum 
gevierd. . 

DeDe Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
Naa de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 
Gynaecologiee in 1887 werd in 1902 de Nederlandse Vereniging voor 
Heelkundee opgericht. Op zondag 2 maart 1902 werd de eerste vergade-
ringg gehouden in de operatiekamer en collegezaal van de heelkundige kli -
niekk in het Binnengasthuis te Amsterdam. Er waren 36 chirurgen aanwe-
zigg en zij worden gezamenlijk als de oprichters beschouwd. De vereniging 
steldee zich ten doel regelmatig te vergaderen en tijdens deze bijeenkom-
stenn voordrachten en demonstraties te houden. Voor toelating tot deze 
verenigingg gold een ballotage. Dat de Vereniging voor Heelkunde lang-
durigg heeft getobd over de toelating van nieuwe leden, blijkt uit de notu-
lenn van het huishoudelijk gedeelte van de vergaderingen. In 1908 werd 
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eenn nieuw voorstel gedaan omtrent de toelating van nieuwe leden. Tot 
datt moment meldde men zichzelf aan als kandidaat-lid en was de goed-
keuringg van twee-derde meerderheid van de aanwezige leden vereist. De 
veranderingg hield in dat men door drie leden moest worden voorgedra-
genn (23). 
Inn 1909 gaan er in de vergadering stemmen op om een gesloten vereni-
gingg van chirurgen te maken die een eigen taal spreken en elkaar daar-
doorr beter verstaan/ (241. In oktober van hetzelfde jaar komt men hier 
weerr op terug en beperkt men zich tot de in Nederland woonachtige art-
sen,, die zich in hun praktijk beperken tot de uitoefening der heelkunde in 
haarr geheel of in één harer onderdelen/ 

DeDe toetreding van vrouwen tot de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
Inn mei 1913 werd Mej. Robert als eerste vrouw aangenomen als lid van 
dee Vereniging voor Heelkunde {25). In december 1915 verscheen Mej. 
Knoopp voor het eerst op de vergadering. In de notulen van deze vergade-
ringenn worden ze vermeld onder het hoofdstuk: aanwezig de heeren.v In 
oktoberr 1921 werd Mej. Van Hasselt als lid aangenomen. Het is opmer-
kelijkk dat, als in december 1923 Mej. Wijnberg als vierde vrouw als lid 
wordtt voorgedragen, er een heftige discussie oplaait. Eén van de aanwe-
zigenn wees erop dat één van de kandidaat-leden een gynaecoloog is. De 
voorzitterr wees toen op het tot dan toe gevoerde liberale beleid. Toen de 
vergaderingg de geopperde bezwaren niet duidelijk onderstreepte, maar 
ookk niet afwees, ontstond een onzekerheid over het te voeren beleid. 
Genoemdee spreker voerde toen aan, dat hij 'niet zijn persoonlijke mening 
verdedigt,, maar wilde weergeven wat de mening van vroeger was: toen 
wass men ervoor alleen rasechte chirurgen toe te laten.v 

Bijj  de bestudering van de voorgaande notulen kon deze definitie door ons 
niett worden teruggevonden. 
Menn besluit tot een stemming over te gaan 'omdat uit die stemming wel 
zall  blijken wat de leden wenschen/ (26>. Uit de stemming bleek toen dat 
Mej.. Wijnberg werd aangenomen met 45 stemmen voor en drie stemmen 
tegen.. De overige drie mannelijke kandidaten werden met algemene stem-
menn aanvaard. Het is zeer wel denkbaar dat niet het vakgebied, maar het 
geslachtt van de kandidaat het obstakel vormde. Dat dit de ware aanlei-
dingg was tot de discussie wordt letterlijk zo gezegd door Professor I. 
Boeremaa in het gedenkboek van de Nederlandse Vereniging voor 
Heelkundee uit 1977: "Het verzoek om toelating als lid ingediend door 
eenn gynaecoloog, een vrouw nog wel, leidde tot heftige discussies." (27). 
Hett is aannemelijk dat toetreding van de eerste vrouwen tot de vereniging 
werdd beschouwd als een unicum. Met de komst van meerdere vrouwen 



VROUWENN IN DE HEELKUNDE I Z 3 

begonn men zich af te vragen wat dit voor consequenties zou hebben voor 
dee vereniging. 

Specialistenregistratie Specialistenregistratie 
Opp de algemene ledenvergadering van de Maatschappij tot Bevordering 
derr Geneeskunst in juli 1930, werd er een voorstel ingediend om tot re-
gistratiee van specialisten over te gaan. In juli 1931 kwam een definitieve 
regelingg tot stand en werd de SRC, de Specialisten Registratie Commissie, 
inn het leven geroepen. Daarmee was ook de algemene heelkunde een dui-
delijkk omschreven vakgebied geworden met hieraan gekoppeld een ge-
structureerdee opleiding. De omschrijving hiervan in het huishoudelijk re-
glementt van de Maatschappij was als volgt: "Recht op inschrijving heb-
benn zij, die drie jaar assistent zijn geweest aan een universiteitskliniek of 
aann een speciale afdeling van een openbaar of bijzonder ziekenhuis waar 
behoorlijkk gelegenheid bestaat tot opleiding". Vanaf 1932 werden de eer-
stee chirurgen ingeschreven. 

DeDe eerste vrouwelijke chirurgen 
Inn 1950 werd onder auspiciën van de W A O, de Vereniging van Vrouwen 
mett Academische Opleiding, het boek "Zeventig jaar vrouwenstudie" uit-
gegevenn (19). De auteur, Dr. Marie C van der Kolf, had in 1947 het ver-
zoekk gekregen van het bestuur van de W A O om de gegevens van de 
Nederlandsee vrouwen met een academische opleiding te verzamelen. In 
19488 werden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd op de ten-
toonstellingg T)e Nederlandse vrouw 1898-1948," in de afdeling "De 
vrouww met academische opleiding." 
Dee uiteindelijk gepubliceerde gegevens waren bijgewerkt tot en met de 
eerstee maanden van 1950 en zijn gebaseerd op gegevens "van de zijde van 
particulieren,, van verenigingen, van officiële instanties en door middel 
vann een enquête onder ruim 5500 Nederlandse afgestudeerde vrouwen'. 
Inn hoofdstuk twee "Statistische gegevens" wordt onder het subhoofd 
"Faculteitt der Geneeskunde" melding gemaakt van vier vrouwelijke chi-
rurgen,, geen van allen op dat moment gepromoveerd. Dr. MC van der 
Kolff  maakt tevens in de tabellen onderscheid tussen ongehuwd, gehuwd 
enn gehuwd geweest. Van de door haar beschreven vier chirurgen waren 
err twee ongehuwd, één gehuwd en één was gehuwd geweest. Volgens de 
lijstt van de SRC die ons nu ter beschikking staat waren in 1950 Dr. DAE 
Norell  (ongehuwd en gepromoveerd in 1956), Dr. AG Wiersum-de 
Kwaadsteniett (gehuwd in 1945), en Dr. J Leeksma-Lievense (gehuwd in 
"49/"500 ) officieel als chirurg geregistreerd. Voor deze discrepantie in de 
gegevenss tussen Van der Kolf en de SRC hebben wij geen sluitende ver-
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Dr.Dr. Douwine A. E. Norel (1909-2000), de eerste geregistreerde vrouwelijke algemeen 
chirurgchirurg in Nederland 
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klaring.. In de huidige computerregistratie van de SRC worden tot 1960 
vierr vrouwen aangetroffen. 

Uw.Uw. Dr. DAE Novel 
Mw.. Norel is de eerste vrouw die door de SRC als chirurg geregistreerd 
is.. Zij werd in 1909 in Zutphen geboren als oudste dochter in een gezin 
mett vier kinderen. Zij studeerde geneeskunde te Leiden en heeft haar op-
leidingg chirurgie gedaan in Groningen en werd geregistreerd in 1941. 
Hiernaa volgde zij tevens een opleiding gynaecologie/verloskunde in het 
Westeindee ziekenhuis te Den Haag. Daardoor werd zij dubbelspecialist 
chirurg/gynaecoloogg zoals tot kort tevoren de gewoonte was. "Net als 
FriedaFrieda van Hasselt," zoals zij zelf zei. 
Tijdenss de tweede wereldoorlog trad zij in, in de orde van de Witte 
Zusterss voor Afrika. Als religieuze behandelde zij oorlogsslachtoffers uit 
dee omgeving van Boxtel. Na een aanvullende opleiding tropengenees-
kunde,, de cursus Médecine Coloniale aan de universiteit van Parijs, on-
derr leiding van Professor Brumpt, vertrok zij naar Afrika waar zij uitein-
delijkk 25 jaar gewerkt heeft als chirurg en gynaecoloog. Toen zij tussen-
tijdss naar Nederland terugkeerde, probeerde zij hier als chirurg een vas-
tee aanstelling te krijgen, waarin zij niet slaagde. Dat dit zeer 
waarschijnlijkk geen verband hield met haar chirurgische vaardigheden 
mogee blijken uit haar proefschrift: "Anatomy of the trigonum vesicae 
andand the aetiology and treatment of spontaneous and traumatic obstetri-
calcal urogenital fistulae". Hierin beschrijft zij vele casus die zij in Opper 
Volta,, West-Afrika, heeft geopereerd. De gedetailleerde beschrijvingen 
vann de technisch lastige operaties doen vermoeden dat zij een bekwaam 
operateurr was. In 1956 promoveerde zij bij Dr. LAM Stolte, hoogleraar 
gynaecologiee en verloskunde te Nijmegen (28). In dat jaar trad zij ook uit 
hett klooster, maar zij heeft wel haar proefschrift aan de Witte Zusters op-
gedragen.. Hoe onduidelijk de scheidslijn tussen de chirurgie en gynaeco-
logiee in die tijd was, blijkt ook uit het feit dat haar proefschrift vermeld 
wordtt in het gedenkboek ter ere van het honderdjarig bestaan van de 
Nederlandsee Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 129). 
Inn 1956 en 1957 liet zij zich bijscholen in de moderne chirurgie in de kli -
niekk van Professor Boerema te Amsterdam. Daarna werd zij chef de cli-
niquee in het gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal te Den Haag. Na haar 
periodee in Nederland heeft ze nog jaren in Tanzania en Oeganda ge-
werkt.. Van 1970 tot en met 1975 was zij controlerend geneesheer bij de 
GMDD in Leiden en Den Haag. 
Zijj  overleed op 1 oktober 2000 <30<31>. 
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30-10-1954:30-10-1954: assistentendag in het Wilbelmina Gasthuis te Amsterdam. 
V.l.n.r.:V.l.n.r.: van Enst, Mauve, Boerema, Vermeulen, Schmidt. Op de 2e rij:  Kuijjer, Eggtnk, 
Walter!"Walter!" anaesthesist? Op de 3e rij:  anaesthesist? Havinga, Laterveer, "Wildschut, 
Lentscher,Lentscher, Otto Verbeek, Vink, Kuiper. Op de 4e rij:  Koek, Geuns ten Cate? f f 
Meyne.Meyne. Schuin links achter boven Meyne: Fierstra 

GroteGrote visite in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, 1956 
V.l.n.r.:V.l.n.r.: Dr. D. A. E/ Norel (met bril in de hand), co-assistent Terscbuyl, 
Dr.Dr. P. ]. Kuijjer (chef de clinique), Dr. P. Klopper, Dr. F. Eggink 
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Dr.Dr. D. A. E. norel assisteert Dr. P. J. Kuijjer bij een kemicolectomie. Zomer 1957. 

Mw.. Dr D A I N O R S . 
Omeri«k»v<!gg 50 
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BriefBrief van Dr. Norel aan de auteurs, gedateerd 1997 
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Mw.Mw. Drs. AG Wiersum-de Kwaadsteniet 
Mw.. Wiersum-de Kwaadsteniet werd geregistreerd in 1946. Tijdens het 
co-assistentschapp chirurgie werd zij enthousiast voor dit specialisme. Na 
haarr artsexamen solliciteerde zij in het Coolsingelziekenhuis te 
Rotterdam.. Zij werd aangesteld als eerste hulp arts in 1939. 

"Als"Als er nou bijvoorbeeld een ongeluk binnenkwam en dat moest naar 
dede OK en ik bad even tijd, dan ging ik kijken boven. Dan was ik heel 
nieuwsgierignieuwsgierig boe ze een pols zetten; of het wel waar was wat ik als diag-
nosenose had gesteld. Dus ze kenden mij op de OK wel goed. In september 
waswas mobilisatie en toen moesten twee van de chirurgische assistenten on-
derder dienst. Nou, zeiden ze, nou moet jij  maar boven komen. Toen was ik 
chirurgischchirurgisch assistent ineens. " 

JeanneJeanne de Kwaadsteniet op bet dak van het noodhospitaalschip, tijdens de 
lunchpauzelunchpauze in 1941 

Zijj  begon haar opleiding in de chirurgie bij Dr. C. van Staveren. Een op-
leidingg die volledig zou plaatsvinden tijdens de oorlogsjaren. Nadat op 
144 mei 1940 het ziekenhuis aan de Coolsingel gebombardeerd was, werd 
dee heelkundige zorg voortgezet op zes volledig ingerichte hospitaalsche-
pen,, die afgemeerd lagen in de haven van Rotterdam, totdat op de 
Coolsingell  barakken gebouwd waren en weer ingericht als ziekenhuis. 
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TijdensTijdens een operatie uitgevoerd door Dr. C. van Staveren (links) geeft dr. De 
KtvaadstenietKtvaadsteniet narcose. Noodhospitaal te Rotterdam, 1941 
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JeanneJeanne de Kwaadsteniet en Dr. C. van Staveren naast het kacheltje aan boord van één van 
dede noodhospitaalschepen. Op dit kacheltje werd eten klaargemaakt en de instrumenten 
werdenwerden erop gesteriliseerd. 1944-1945 
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AssistentenfeestAssistentenfeest Coolsingel Ziekenhuis te Rotterdam. Geheel links mw. ]. 
Lievense,Lievense, geheel rechts mw. J. de Kwaadsteniet 

AssistentenfeestAssistentenfeest Coolsingel Ziekenhuis te Rotterdam. Zittend in het mid-
den:den: mw. J. de Kwaadsteniet, staande achteraan rechts van het midden: mw. 
].].  Lievense 
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Naa de bevrijding trad zij in het huwelijk met een gynaecoloog en dit hield 
automatischh haar vertrek uit het ziekenhuis in. Het was in die tijd niet 
toegestaann om als gehuwde vrouw in dienst te blijven. 

"..in"..in '45, eindelijk., toen zijn we getrouwd. Toen moest ik dus weg. Ik 
benben nog terug geweest, want diegene die mij opvolgde kreeg tyfus. Toen 
zatzat Van Staveren een beetje in nood. Dus die vroeg of ik terug kwam na-
datdat ik getrouwd was." 
Hett is zeer opmerkelijk, dat het haar na haar huwelijk vrijwel onmoge-
lij kk werd gemaakt om het vak uit te oefenen waarvoor ze een zes jaar du-
rende,, gedegen, erkende opleiding had genoten, terwijl zij zonder enig be-
zwaarr werd geaccepteerd in een vakgebied waar zij eigenlijk geen enke-
lee affectie mee had: 

"Ik"Ik  gaf ook les aan een toen bestaande opleiding, boe beet bet ook al 
weer,weer, kinderverzorging en opvoedkunde. Het had niks met mijn vak, de 
chirurgie,chirurgie, te maken, maar ja, het vak 'hygiëne* moest door een arts wor-
denden gedoceerd." 

Mw.Mw. ]. Lievense tijdens baar opleiding. Zij zit vooraan als 2e van rechts. In het midden 
Prof.Prof. Dr. P. R. Michael. 'Gravenhage 
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Mw.Mw. Lievense tijdens een operatie met N. G. Geelkerken, later chirurg te Gouda 

"Na"Na de oorlog bij de repatriëring vanuit het toenmalige Indië was op 
éénéén van de schepen een mazelenepidemie uitgebroken. Bij het volgende 
transporttransport wilden ze een extra scheepsarts mee. Een man, uiteraard, voor 
dede bemanning, en een arts, eventueel een vrouw, voor de passagiers, alle-
maalmaal vrouwen en kinderen. Ik kreeg deze baan en werd zodoende ook 
eeneen van de eerste vrouwelijke scheepsartsen." 

"Later"Later ben ik door een kinderarts gevraagd of ik consultatiebureaus wil-
dede doen. Dat heb ik toen ook maar gedaan. Zeven jaar lang heb ik kleu-
terter consultatiebureau gedaan." 
Mw.. Wiersum-de Kwaadsteniet is in 1999 overleden. 

MwMw Drs. J Leeksma-Lievense 
Mw.. Leeksma-Lievense behaalde haar artsexamen tijdens de tweede we-
reldoorlog.. In deze tijd nam zij op verschillende plaatsen waar als huis-
arts,, maar had eigenlijk de intentie om gynaecoloog te worden. 
Eerstt werd zij vakantieassistent chirurgie in het Coolsingelziekenhuis te 
Rotterdamm bij Dr. Van Staveren. Jeanne de Kwaadsteniet was daar toen 
oudstee assistent. Daarna kreeg ze een opleidingsplaats heelkunde bij 
Professorr Dr. PR Michaël te vs Gravenhage en liet na enkele jaren het 
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plann om gynaecoloog te worden, varen. In 1949 werd ze geregistreerd als 
chirurg.. Ook bij haar eindigde hiermee het belangrijkste deel van haar 
chirurgischee carrière. 

"Ik"Ik  heb nog even gewerkt nadat ik getrouwd ben, maar al heel gauw.... 
zeze willen je niet hebben, hè, als je getrouwd bent. Je mocht niet meer blij-
venven als je getrouwd was, want daar hadden ze geen zin in. Dan ver-
zuimdezuimde je te veel, en als je dan kinderen ging krijgen dan werd het alle-
maalmaal rommel en narigheid. Maar dat was in mijn tijd overal zo, die dis-
criminatiecriminatie van vrouwen." 

Mw.Mw. J. Leeksma-Lievense, ten tijde van het interview in 1996 
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RegistratieRegistratie tot chirurg van den beer A. G. Wiersma-de Kwaadsteniet, 1946 

Mw.Mw. Drs. AA Fierstra 
Mw.. Fierstra werd geregistreerd in 1958. Zij kwam uit een gezin met een 
medischee achtergrond. Haar vader was huisarts, haar grootmoeder 
vroedvrouw.. Het kwam niet als een verrassing dat ze medicijnen wilde 
studeren.. Haar liefde voor de chirurgie begon tijdens haar co-assistent-
schapp in de kliniek bij Professor I. Boerema, waar ze niet onopgemerkt 
bleef.. De chef-de-clinique schreeuwde in een volle zaal tot haar: 

"dat"dat je nou een meisje bent is tot daar aan toe, maar doe dan tenminste 
ofof het je interesseert!" 
Ditt weerhield haar er niet van haar wens, om chirurg te worden, kenbaar 
tee maken bij professor Boerema. Hij kende Dr. Norel wel die een poosje 
bijj  hem gewerkt had, maar wilde graag zelf eens een vrouw opleiden. 

"Boerema,"Boerema, die was zo: die wou altijd iets bijzonders in zijn kliniek. Die 
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hadhad iemand uit Zuidafrika en die had iemand uit Suriname. Hij had nog 
nooitnooit een vrouw in opleiding gehad." 
Hett experiment slaagde: 

"Toen"Toen ik weg ging, mocht Tineke Holscher komen. Hij wilde maar één 
vrouwvrouw tegelijk. Het was vooral het idee: raak ik haar wel kwijt? Waar 
raakraak ik nou een vrouwelijk chirurg kwijt?" Ook voor haar was het pro-
blematischh om zich na haar opleiding een vaste positie te verwerven. Op 
haarr advertentie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in de 
trantt van: vrouwelijk chirurg zoekt baan* kwam geen respons. 
Uiteindelijkk associeerde zij zich met Dr. R Brummelkamp, de vader van 
éénn van haar mede-assistenten, de latere Prof. Dr. WH Brummelkamp. 

HeelkundeHeelkunde afdeling Wilhelmina gasthuis, omstreeks 1956. 
OpOp de hoek Ie rij  vooraan (links van de trap) Dr. P. ]. Kuijjer, die de revue leidt. Achter 
hemhem v.l.n.r.: Dr. D. Norel, Drs. A. Fierstra, Drs. Eggink, Drs. Ritfeld (uit Suriname). 

SamenvattingSamenvatting en discussie 
Inn de 19e eeuw werd de weg naar de studie geneeskunde voor de vrouw 
geopendd door de aanname van de wet op het middelbaar onderwijs in 
1863,, gevolgd door de wet van Thorbecke in 1865. 
Alettaa Jacobs was de eerste vrouw die de mogelijkheden van deze wet ex-
ploreerdee en er vervolgens gebruik van maakte. Schoorvoetend volgden 
enkelee anderen haar voorbeeld, slechts weinig in getal, in 1900 waren er 
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dertienn vrouwelijke artsen in Nederland. Hun komst ging gepaard met 
eenn openbare discussie. De argumenten van de tegenstanders van de stu-
diee van de vrouw in het algemeen, waren zeer divers. Zo zou geestelijke 
arbeidd nadelig zijn voor haar gezondheid en seksueel functioneren, ook 
zouu haar constitutie haar niet in staat stellen een studie en een eventueel 
daaruitt voortvloeiend beroep, naar behoren uit te voeren. Ook verwaar-
lozingg van haar sociale zorgtaken zou een nadelig gevolg zijn. Daarbij 
speeldee ook economische motieven een rol; een vrouw die betaalde arbeid 
verrichtte,, ontnam hiermee een man en dus kostwinner, zijn plaats. 
Toenn ook wettelijk bepaald werd dat gehuwde vrouwen geen betaalde ar-
beidd mochten verrichten, konden vrouwen die gestudeerd hadden, niet 
meerr aan de bevestiging van een vooroordeel ontkomen. Ofwel huwden 
zijj  en daarmee werd hun carrière beëindigd: de investering van de maat-
schappijj  in hun opleiding was voor niets geweest, ofwel zij verkozen om 
ongehuwdd te blijven en zo een spreekwoordelijke blauwkous te worden. 
Medee door de invloed van enkele vooruitstrevende figuren zoals Hector 
Treub,, lukte het een aantal vrouwen toch om een medische carrière op te 
bouwen.. Ook binnen de Vereniging voor Heelkunde deden vrouwen in 
hett begin van de 20e eeuw hun intrede. Na de duidelijke afsplitsing van 
dee algemene heelkunde van de andere snijdende specialismen, traden 
slechtss vier vrouwen vóór 1960 toe tot dit specialisme. 
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