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Dankwoord Dankwoord 

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

Uiteraardd danken wij onze vrouwelijke collegae die aan ons onderzoek heb-
benn meegewerkt. 
Vaakk hebben we genoten van de gesprekken die we met julli e gevoerd heb-
benn en steeds zijn we verrast geweest over julli e bereidheid ons te woord te 
staann en over julli e openheid tijdens de interviews. 

Thomass van Gulik, onze promotor, hartelijk dank dat je onze promotor 
wil tt zijn bij dit niet alledaagse 'heelkundige' onderwerp. 

Rafaëlaa Luikens en Citty Boermans, bedankt voor julli e ondersteuning tij -
denss onze zoektochten in het archief van de Nederlandse Vereniging van 
Heelkunde. . 

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

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

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

Carll  Kruse, bedankt voor jouw fotografische ondersteuning. 

Helmaa Stockmann, hartelijk dank voor je minutieuze correctie van ons ma-
nuscript. . 
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Mevr.. C. Wijsman-Saga, zonder Uw hulp waren de Japanse geschriften 
voorr ons een gesloten boek gebleven. 

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


