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DE EERSTE VROUWELIJKE CHIRURGEN 
IN NEDERLAND 

MIMI MULDER* en ELLA DE JONG** 

Zorg voor kinderen, zwakken en zieken is door de eeuwen heen gezien als een taak voor 
vrouwen, passend bij de kwaliteiten van haar geslacht. De ziekenzorg, de bemoeienis met 
ziekte en gezondheid in bredere zin, heeft dan ook in belangrijke mate in vrouwenhanden 
gelegen.' Toen echter de gezondheidszorg een formele structuur in de maatschappij kreeg 
en een wetenschappelijk predikaat werd verleend aan de zorgverleners, verdween de vrouw 
voor een groot deel van het toneel. Met het toenemen van de differentiatie binnen de genees
kunde aan het einde van de negentiende eeuw, kregen de verschillende specialismen een 
meer mannelijk of vrouwelijk karakter toegedicht. Zo golden functies in de preventieve 
geneeskunde, zoals consultatiebureau-arts of kinderarts, als typisch geschikt voor de vrou
welijke dokter. Aan de andere kant van het spectrum bevond zich de chirurgie. Dit specia
lisme werd bij uitstek gezien als masculien. Het nu volgende artikel is aan de komst van de 
vrouw in dit als mannelijk gekarakteriseerd medisch specialisme gewijd. 

Bij het ontstaan van een specialisme in de geneeskunde kunnen twee ijkmomenten 
worden onderscheiden. Het eerste moment is het ontstaan van een wetenschappelijke ver
eniging die het betreffende specialisme tot onderwerp van studie heeft. Op deze manier 
wordt erkenning gevraagd voor het specialisme als wetenschappelijk vakgebied. Het einde 
van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw vormt de periode, waarin de meeste 
medisch-wetenschappelijke verenigingen voor specifieke specialismen zijn ontstaan.- Eén 
van de eerste was de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, die in 1887 
werd opgericht.' De andere destijds bestaande specialismen volgden: psychiatrie, kinder
geneeskunde, kno-heelkunde, dermatologie enzovoort. De Nederlandse Vereniging voor 
Heelkunde ontstond eveneens in deze periode.'* Op zondag 2 maart 1902 werd de eerste 
vergadering gehouden in de operatiekamer en collegezaal van de heelkundige kliniek in het 
Binnengasthuis te Amsterdam. Er waren 36 chirurgen aanwezig en zij worden gezamenlijk als 
de oprichters beschouwd. De vereniging stelde zich tot doel regelmatig te vergaderen en 
tijdens deze bijeenkomsten voordrachten en demonstraties te houden. Het eerste deel van 
ons artikel zal gewijd zijn aan het eerste viertal vrouwen dat toegang tot deze vereniging 
vroeg. We zullen zien dat hierbij ook een man een opvallende rol heeft gespeeld. 

' drs. W. Mulder, Molenweg 3, 1251 LR Laren. " drs. E. de Jong, Lagedijk 126,1544 BK Zaandijk. Met dank aan dr. 
Ida H. Stamhuis en dr. A. de Knecht-van Eekelen voor hun adviezen bij de bewerking van dit artikel. 
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Terwijl het oprichten van vakverenigingen niet een specifiek medische aangelegenheid is, 
is dat wel het geval met de oprichting van de Specialisten Registratiecommissie (SRC). Het 
instellen van de SRC kan als tweede ijkmoment in de ontwikkeling van het medisch spe
cialisme worden beschouwd. Toen de fenomenen specialist en specialisme geaccepteerde 
verschijnsel werden, ontstond er behoefte aan een registratie van deze specialisten en een 
duidelijke algemene regeling wie zich wel en wie zich niet specialist mocht noemen. Op de 
algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst in juli 1930 werd een voorstel ingediend om tot registratie van specialisten 
over te gaan. In juli 1931 kwam een definitieve regeling tot stand en werd de SRC in het 
leven geroepen. Daarmee was ook de algemene heelkunde een duidelijk omschreven en 
erkend vakgebied geworden met hieraan gekoppeld een gestructureerde opleiding. De 
omschrijving hiervan in het huishoudelijk reglement van de maatschappij was als volgt: 

Recht op inschrijving hebben zij, die drie jaar assistent zijn gew?eest aan een universiteitskliniek of aan 

een speciale afdeling van een openbaar of bijzonder ziekenhuis waar behoorlijk gelegenheid bestaat tot 

opleiding. 

Vanaf 1932 werden de eerste chirurgen ingeschreven. Tot januari 1997 werden er in totaal 
1464 algemeen chirurgen ingeschreven van wie 52 vrouwen. Het tweede deel van het artikel 
is gewijd aan de eerste vier geregistreerde vrouwelijke chirurgen. We eindigen met een na
beschouwing waarin enkele conclusies worden getrokken. 

De ontwikkeling van de chirurgie als medisch specialisme 

Pas in de negentiende eeuw kreeg de chirurgie een plaats binnen de academische muren. 
Voordien beschouwden de doctores medicinae, de universitair opgeleide geneesheren, het 
chirurgisch handwerk als beneden hun stand. Het aderlaten, het verzorgen van wonden, 
het zetten van gebroken botten en andere chirurgische handelingen lieten zij over aan de 
chirurgijns. Deze waren sinds de vijftiende eeuw verenigd in gilden die ook regels opstelden 
voor de opleiding en toelating van nieuwe leden. In de praktijk betekende dit een leermeester 
- gezel situatie, zoals die in feite tot op de dag van vandaag in de opleiding tot chirurg aan
wezig is. Zij waren meesters, praktisch denkende ambachtslieden die maatschappelijk veel 
minder aanzien genoten dan de doctores medicinae en het daardoor financieel dikwijls 
moeilijk hadden. In de achttiende eeuw slaagden echter sommige chirurgen erin zich een 
positie te verwerven gelijk aan hun rivalen, de doctores medicinae. Met het opheffen van de 
gilden aan het einde van de achttiende eeuw ontstond de behoefte aan een ander oplei
dingsmodel voor de beoefenaars van de chirurgie. 

Er werden twee wegen gekozen: chirurgie werd niet alleen opgenomen in de universi
taire opleiding, de opleiding voor de medici van de eerste stand, maar ook in het onder
wijs van de in 1823 opgerichte Klinische Scholen, die de geneesheren van de tweede stand 
opleidden.5 Het onderwijs aan de Klinische Scholen was vooral gericht op de vorming van 
praktisch geschoolde geneesheren. De eisen tot toelating tot één dezer scholen waren 
wisselend, maar meestal laag, hetgeen de kwaliteit van de opleiding niet ten goede kwam. 

5. M.J. van Lieburg, 'De medische beroepsbevolking ten plattelande gedurende de negentiende eeuw'. Tijd
schrift voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Natuurwetenscliappen, Wiskunde en Techniek S (1985) 123-175. 
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In 1840 waren er drie universiteiten en drie athenea waar de doctores medicinae, obstetricae 
of chiriigicae artis werden opgeleid, allen met deelbevoegdheid. Aan de zes Klinische Scholen 
vond de opleiding tot plattelands- of stedelijk heelmeester of vroedmeester plaats.*" Met de 
invoering van de wetten van Thorbecke in 1865, waarin onder meer de bevoegdheid tot 
uitoefening van de geneeskunst werd geregeld, werden twee staatsexamens geïntroduceerd 
die samen het artsexamen vormden dat de bevoegdheid gaf tot het uitoefenen van alle 
onderdelen van de geneeskunde.' De universiteit werd de plaats waar artsen werden opge
leid, de Klinische Scholen die onvoldoende opleidingsniveau voor deze examens boden, 
werden opgeheven. 

De eerste vrouwen in de heelkunde 

Vrouwen konden geen lid worden van een chirurgijnsgilde. Een enkele maal, wanneer een 
gildelid kwam te overlijden, werd de weduwe van de chirurgijn toegestaan de zaak voort te 
zetten, mits zij zich verzekerde van de hulp van een ervaren knecht die het handwerk 
verrichtte. Vrouw Schrader, gehuwd met de chirurgijn Ernst Wilhelm Cramer, heeft bij
voorbeeld na diens dood in 1692 de chirurgijnswinkel voortgezet, zij het dat zij zich zeer 
spoedig ging toeleggen op de vroedvrouwenpraktijk.' In de vroedvrouwenpraktijk was het 
de vrouvs'en evenmin toegestaan instrumenten te gebruiken, daarvoor moesten zij de hulp 
van een mannelijke collega of van een doctor medicinae inroepen.^ 

Zoals bekend is pas in 1878 een vrouw in Nederland voor het artsexamen geslaagd: dit 
was Aletta Henriëtte Jacobs (1854-1929). Zij had in 1871 nog de speciale toestemming van 
Thorbecke nodig om haar medicijnenstudie in Groningen te mogen beginnen.'" In het laat
ste kwart van de negentiende eeuw nam het aantal meisjes dat middelbaar onderwijs volgde 
echter sterk toe, zodat de mogelijkheid voor vrouwen om een academische studie te 
beginnen groter werd." Nog weer tien jaar later, in 1887, behaalde Catherine van Tussen
broek (1852-1925) als tweede vrouw in Nederland haar artsexamen. Vanaf 1895 werd het de 
moeite om vrouwelijke studenten apart te registreren in de Verslagen onderwijs. Daaruit 
kan worden afgelezen dat er in het studiejaar 1895/96 14 meisjes als medisch student waren 
ingeschreven, 1% van het totaal. Dit aantal neemt geleidelijk toe, zodat tien jaar later dit 
aantal al is gestegen tot 97 (7,1 %) en twintig jaar later tot 227 (13,7 %).'" 

6. L.J. Endtz, De Hagc professoren. Geschiedenis van een chirurgische school (Amstelveen 1972); G.A.Lindeboom, 
De geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland (Bussum 1972); J.K. van der Korst, Om lijf & leven. 
Gezondheidszorg en geneeskunst in Nederland circa 1200-1960 (Utrecht/Antwerpen 1988); A.S. Lyons 8c R.J. Petru-
celli. Medicine. An illustrated history (New York 1978); H.L. Houtzager, Medicijns. Vroedwijfs en Chirurgijns. 
Schets van de gezondheidszorg in Delft en beschrijving van het Theatrum Anatomicnm aldaar in de iff' en 1/ eeuw 
(Amsterdam 1979); D. de Moulin, A history of surgery with emphasis on the Netherlands (Dordrecht 1988); R.F. 
van der Sluis, David van Gesscher. Chirurgijn in woelige tijden (Nijmegen 1990) hoofdstuk 2 en 3,15-64. 
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Van Tussenbroek werd de eerste vrouwelijke assistent in de gynaecologie. Tijdens een kli
nisch assistentschap bij de Amsterdamse gynaecoloog M.A. Mendes de Leon (1S56-1924) 
bereidde zij zich voor op haar praktijk als obstetricus en specialist in vrouwenziekten. 
Echter, zij beheerste de buikchirurgie niet; alleen kleinere chirurgische ingrepen zoals 
curettage en manuele placenta-verwij dering werden door haar verricht.'-' Uit een artikel 
van haar hand blijkt dat zij al in 1913 wees op het relatief kleine aantal vrouwelijke specia
listen, waarbij met name de verloskunde en gynaecologie door veel minder vrouwen werd 
beoefend dan zou mogen worden verwacht. Als verklaring voor deze discrepantie voerde 
zij aan dat in de gynaecologie een ontwikkeling was ontstaan in overwegend chirurgische 
richting. De opleiding tot chirurg was namelijk tot die tijd vrijwel gesloten voor vrouwen.'•* 

De eerste vrouwen vragen toegang tot de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 

Hoe ging het er bij de toelating van het eerste viertal vrouwen tot de Nederlandse Vereni
ging voor Heelkunde aan toe? Om lid van deze vereniging te worden gold aanvankelijk 
een systeem van ballotage. Men meldde zichzelf aan als kandidaatlid en op de vergadering 
van de vereniging werd dan gestemd. De goedkeuring van tweederde meerderheid van de 
aanwezige leden was vereist om toegelaten te worden. Een dergelijke procedure is relatief 
open, want de goedkeuring is dan meestal een formaliteit. 

In de eerste jaren van het bestaan ontstond de behoefte aan een meer gesloten systeem 
van toelating, zo blijkt uit de notulen van het huishoudelijk gedeelte van de vergaderin
gen. In 1908 werd een voorstel gedaan omtrent een andere procedure voor de toelating 
van nieuwe leden. De verandering hield in dat men niet meer zichzelf kon aanmelden, 
maar door drie leden moest worden voorgedragen.'' In 1909 gingen er stemmen in de ver
gadering op om van de vereniging een gesloten vereniging van chirurgen te maken 'die 
een eigen taal spreken en elkaar daardoor beter verstaan'."^ In oktober van hetzelfde jaar 
kwam men hier weer op terug. Men besloot nu om de volgende voorwaarde voor toelating 
te hanteren: diegenen konden als lid worden aangenomen die voldeden aan het volgende: 
'in Nederland woonachtige artsen, die zich in hun praktijk beperken tot de uitoefening 
der heelkunde in haar geheel of in één harer onderdelen'. 

Dat was dus de situatie toen in mei 1913 mejuffrouw Robert als eerste vrouwelijk lid 
werd aangenomen. Deze toelating schijnt zich niet van de andere te hebben onderschei
den. Tweeënhalf jaar later, in december 1915, verscheen mejuffrouw Knoop voor het eerst 
op de vergadering; uit de notulen is echter niet op te maken of zij toen ook lid werd. Dat 
men nog niet gewend was aan het idee dat ook vrouwen lid van de vereniging konden zijn, 
blijkt uit de notulen van de vergaderingen, waar deze vrouwen aanwezig waren: ze werden 
vermeld onder het hoofdje: 'aanwezig de heeren'. Het duurde zes jaar voor er weer een 
vrouw tot de vereniging toegelaten wenste te worden. In oktober 1921 werd mejuffrouw 
Van Hasselt, die reeds een aantal malen als 'introducee' aanwezig was geweest, als lid aange
nomen. Tot dan toe werden de voorgedragen vrouwen zonder discussie als lid toegelaten. 

13. Lidy Schoon, De gynaecologie als belichaming van vrouwen. Verloskunde en gynaecologie 1S40-1920 (Zutphen 

1995) 147-
14. Catherine van Tussenbroek, 'De beroepsvooruitzichten van de vrouwelijke arts'. Maandblad voor Vrouwen

studie \ (1913) 93-103. 
15. Notulen Nederlandsche Vereniging voor Heelkunde, 6-12-1908. 
16. Notulen Nederlandsche Vereniging voor Heelkunde, 2-5-1909. 
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Echter toen in december 1923 mejuffrouw Wijnberg als vierde vrouw werd voorgedragen, 
laaide er een heftige discussie op. Ogenschijnlijk had haar geslacht daarmee niets te 
maken. Eén der aanwezigen wees erop dat één der vier kandidaatleden een gynaecoloog 
was, waarbij hij dan wel duidelijk mejuffrouw Wijnberg op het oog had. Dit argument 
werd tot dan toe niet als doorslaggevend beschouwd, want de voorzitter reageerde door op 
het tot dan toe gevoerde liberale beleid te wijzen. Toen de vergadering de geopperde 
bezwaren niet duidelijk onderstreepte, maar ook niet afwees, ontstond een onzekerheid 
over het te voeren beleid. De spreker durfde zijn bezwaar toen niet langer voor eigen reke
ning te nemen, want hij voerde aan dat hij 'niet zijn persoonlijke mening verdedigde maar 
wilde weergeven wat de mening van vroeger was: toen was men ervoor alleen rasechte chi
rurgen toe te laten'. Deze opmerking was, gezien de vermelde reactie van de voorzitter 
merkwaardig, tenminste voor zover het recente verleden betrof Bij de bestudering van de 
daaraan voorafgaande notulen kon een voorkeur voor rasechte chirurgen door ons ook 
niet worden teruggevonden. De vergadering reageerde met het besluit tot een stemming 
over te gaan 'omdat uit die stemming wel zal blijken wat de leden wenschenV" Uit de 
stemming bleek dat de spreker bijna alleen stond in zijn visie: mejuffrouw Wijnberg werd 
aangenomen met 45 stemmen voor en drie stemmen tegen. De overige drie heren-kandi
daten werden trouwens wel met algemene stemmen aanvaard. 

De vraag is wat de spreker in werkelijkheid heeft bewogen om bezwaar tegen toetreding 
van mejuffrouw Wijnberg te maken. Uit het voorafgaande kan worden geconcludeerd, dat 
ze niet de eerste gynaecoloog was die toegang vroeg. Ze was wel één van de eerste vrouwen, 
die een plaats wilden in een mannenwereld. Dat haar afwijkende geslacht een belangrijke rol 
heeft gespeeld wordt bevestigd door de volgende beschrijving van de hand van één van de 
toonaangevende chirurgen in Nederland, de hoogleraar I. Boerema, in het gedenkboek van 
de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde: 'Het verzoek om toelating als lid ingediend 
door een gynaecoloog, een vrouw nog wel, leidde tot heftige discussies'.'" 

Het is merkwaardig dat er eerst een drietal vrouwen zonder problemen tot lid van de 
vereniging werden toegelaten en pas bij de vierde vrouw bezwaren werden geopperd. Deze 
gang van zaken staat echter niet op zichzelf De vrouwelijke aanwezigheid in organisaties 
bestaand uit hoofdzakelijk mannen schijnt eerst een 'kritische massa' te moeten hebben 
bereikt voor er weerstand tegen ontstaat. Voordat het zover is zijn vrouwen relatief 
onzichtbaar en wordt hun aanwezigheid niet als bedreigend ervaren."* Een bespreking van 
de carrières van de bovengenoemde eerste vier vrouwelijke leden van de Nederlandse 
Vereniging voor Heelkunde kan enig licht werpen op deze processen. 

Zoals gezegd werd in 1913 Heleen Brouwer-Robert (1887-1979) zonder veel ophef toegela
ten als eerste vrouwelijke lid van de vereniging.-" Zij had zich na haar studie gedurende 
vier jaar gespecialiseerd in de chirurgie. Enkele jaren later, in 1916, begon zij met haar 
opleiding in de gynaecologie bij de hoogleraar in de gynaecologie en verloskunde Hector 
Treub (1856-1920) in Amsterdam. Zij was daar niet de enige vrouw, zoals zij ter gelegenheid 
van de honderdste geboortedag van Treub in de herinnering riep. Ze was 'door allerlei toe
vallige omstandigheden' met drie vrouwen tegelijk in opleiding bij Treub. Toen aan hem 

17. Handgeschreven notulenboek Nederlandsche Vereniging voor Heelkunde 1902-1948,108. 
i8. Kuijjer (n. 4), Vereniging, 138. 
19. Margaret Rossiter, Women Scientists in America: Struggles and Strategies to 1940 (Baltimore 1982). 
20. Notulen Nederlandsche Vereniging voor Heelkunde, 4-5-1913. 
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De drie vrouwelijke leerlingen van Treub met hun leermeester: v.l.n.r. Rosalie Wijnberg, Jeanne Knoop, zr. v.d. 
Wal, Heleen Brouwer-Robert; uit: Van Assen (n. 3) Een eeuw vrouwenarts, 137. 

gevraagd werd hoe dat beviel, zou hij gereageerd hebben met de woorden: 'Best, jullie meis
jes zijn geen haar minder maar ook geen haar beter dan de jongens, allemaal één pot nat'.-' 

De tweede vrouwelijke chirurg die ter sprake kwam, is Jeanne Knoop (1890-1975). Zij 
stond te boek als een bekwaam operateur. Haar opleiding in de algemene heelkunde kreeg 
zij van professor H.J. Laméris (1872-1948) te Utrecht. In 1919 promoveerde zij aan de univer
siteit van Amsterdam bij de reeds genoemde hoogleraar Treub op het proefschrift getiteld De 
invloed van geestelijken arbeid op de specifiek vrouwelijke functies. Dit proefschrift was een 
reactie op een opmerking van de Leidse hoogleraar in de obstetrie en gynaecologie RC.T. 
van der Hoeven (1870-1953) in zijn hoofdstuk over 'De Hygiëne van de Vrouw' in het 
Leerboek der Gynaecologie van Treub. In dit hoofdstuk stond onder andere het volgende: 

De bezigheid, die voor de vrouw aangewezen te achten is, ligt niet op studieterrein; zij behoeft licha

melijke, niet al te zware bezigheid. | . . . | Maar hersenarbeid, mits met ernst opgevat, blijkt voor de 

vrouw op den duur te zwaar.--

Deze opmerking was voor Jeanne Knoop de directe aanleiding om een onderzoek op te 
zetten naar de lichamelijke conditie en stoornissen in de menstruele cyclus bij universitaire 
studentes, leerlingen van huishoudscholen en bij verpleegsters. De conclusie van haar proef
schrift zal ons nu niet verbazen; als bij de vrouw een normaal verstand, neiging en aanleg tot 
studie naast een normale constitutie bestaan, zal de universitaire studie geen storende 
invloed uitoefenen op haar lichamelijke welzijn, en dus ook niet op de fysiologische func-

21. Helena Brouwer-Robert, 'Herinneringen aan de assistententijd bij Treub', Nederlands Tijdschrift voor Verlos
kunde en Gynaecologie 56 (1956) 444-447. 

22, Hector Treub, Leerboek der gynaecologie {Leiden 1917'') 85. 
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ties van haar sekse. In 1919 gaf Jeanne Knoop met deze studie echter voor het eerst een 
wetenschappelijk onderbouwd weerwoord op de toen door veel 'wetenschappers' verkon
digde mening dat de studie slecht was voor de vrouwelijke voortplantingsorganen. 

De derde genoemde chirurge, Frieda van Hasselt (1891-1979), was geboren in Pretoria. 
Zij deed in 1918 in Nederland artsexamen en volgde daarna een drie jaar durende opleiding 
in de heelkunde bij de Haarlemse chirurg C.W.J. Westerman (1868-1925). Zij promoveerde in 
1921 op het proefschrift Bijdrage tot de studie der wondgenezing.'^ Deze studie had zij uitge
voerd op de afdeling heelkunde van het Diaconessenhuis te Haarlem en haar proefschrift 
bevatte vooral chirurgische stellingen. Haar promotor, A.H.M.J. van Rooy (1880-1937), de 
opvolger van Treub in Amsterdam, werd tevens haar opleider in de gynaecologie. Toen in 
1925 in het Elisabeth Gasthuis te Haarlem de afdeling gynaecologie en verloskunde zich 
afscheidde van de afdeling algemene heelkunde koos zij definitief voor de g)'naecologie.^'' 
Enkele jaren later, toen zij zich slechts voor één van beide specialismen kon laten inschrijven 
in het specialistenregister, koos zij voor de 'vrouwenziekten'. 

Tenslotte Rosalie Wijnberg (1887-1973): ook zij begon haar vervolgopleiding gynaeco
logie in 1916 bij Treub. Het was in 1923 naar aanleiding van haar verzoek om toelating als 
lid van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde dat de discussie binnen de vereniging 
ontstond die wij hiervoor beschreven. Zij was een vrouw met een eigen gedachtengoed die 
ook haar weg vond om dit uit te dragen. Van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke 
Artsen (VNVA) was zij in 1933 medeoprichtster. Door haar joodse afkomst werd zij in de 
Tweede Wereldoorlog naar Westerbork getransporteerd. Ook hier bleek de kracht van 
haar karakter, toen zij met gevaar voor eigen leven als enige arts het bevel weigerde om 
gemengd gehuwde joodse vrouwen te steriliseren. Mede door haar houding werd dit bevel 
na enige dagen weer ingetrokken.^' In latere tijden was zij altijd een groot voorstander van 
een algemeen chirurgische vooropleiding voor gynaecologen. 

Tot zover een korte schets van dit eerste viertal vrouwen. Wat onder meer opvalt in 
deze beschrijvingen is de betekenis die Treub als opleider van drie van deze vier vrouwen 
heeft gehad voor hun carrières. Direct hieraan gekoppeld valt de nauwe verbinding tussen 
heelkunde en gynaecologie bij alle vier vrouwen op. Wat was er bijzonder aan Treub? 

Hector Treub 

Na zijn artsexamen in 1879 werd Hector Treub assistent van J.E. van Iterson (1842-1901), de 
Leidse hoogleraar in de heelkunde. Tijdens dit assistentschap werden hem zowel een pro
fessoraat in de oogheelkunde als in de dermatologie aangeboden. Hij bedankte voor 
beide. In januari 1887, op dertigjarige leeftijd, aanvaardde hij het hoogleraarschap in de 
gynaecologie en verloskunde te Leiden. Opgeleid als chirurg op een vrouwenzaal was hij 
uitermate geschikt voor de gynaecologie; zijn verloskunde spijkerde hij bij in een zes 
weken durende 'spoedcursus' bij een geneesheer uit Voorschoten, zijn voormalige woon
plaats. Het was in die tijd gebruikelijk dat chirurgen ook de operaties aan de vrouwelijke 
genitalia interna verrichtten. Echter reeds in deze periode kwam er een ontwiJd^eling op 
gang waarin de gynaecologie en verloskunde ook de operatieve kanten van het vak naar 
zich toe zouden gaan trekken. 

23. F.Ch. van Hasselt, Bijdrage tot de studie der woniigenezi'/ig (Haarlem 1921). 
24. A.A. Haspels, 'In memoriam Dr. F.Ch. van Hasselt', Annalen Ned. Ver. Obstet. Gynaec. 79 (1979) 69-70. 
25. E.J. Schaepman-van Geuns, 'De vrouwelijke gynaecologen', in: Van Assen (n. 3), Een eeuw vrouwenarts, 127-

140, m.n. 133-134. 
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Gedurende lange tijd was er een vage scheidslijn tussen de specialismen 'algemene heel
kunde' en 'vrouwenziekten'. Langzamerhand ontstond de opvatting dat diegene die zich 
het meest bezighield met het onderzoek van de fysiologie van de vrouwelijke voortplan
tingsorganen ook de aangewezen persoon was om de pathologie ervan te behandelen.-'' 
Niettemin werden gynaecologische operaties nog lange tijd door chirurgen verricht. Zo 
kon het gebeuren dat na de benoeming van Tj. Halbertsma (1841-1898) tot hoogleraar 
gynaecologie en verloskunde in Utrecht in 1867 toch nog tot 1881 de patiënten voor operatie 
werden doorverwezen naar zijn chirurgische collega. 

In 1896 vertrok Treub uit Leiden en werd hoogleraar gynaecologie en verloskunde te 
Amsterdam. Hij was een markante persoonlijkheid, zeer geliefd in zijn kliniek. Hij had 
een onafhankelijke geest, en was gehuld in een geur van viooltjes die zijn komst aankon
digde of zijn recente aanwezigheid verraadde. Hij verkondigde controversiële ideeën: op 3 
maart 1898, tijdens de eerste feministische golf, hield Treub op een bijeenkomst van de 
'Vereeniging ter behartiging van de belangen der vrouw' een redevoering over de vrouw 
en de studie. De twee vragen: i*̂  is de vrouw geschikt voor de studie, 2̂  is de studie geschikt 
voor de vrouw, beantwoordde hij in deze rede met 'ja'. Hier stelde hij zich onder meer lijn
recht op tegenover de mening van zijn collega de neuroloog C. Winkler (1855-1941). Er 
volgden debatten waaraan niet alleen werd deelgenomen door Winkler en Treub, maar 
waaraan bijvoorbeeld ook Catharine van Tussenbroek een substantiële bijdrage leverde.-' 
Treub nam in deze tijd niet alleen publiekelijk een standpunt voor de opleiding van vrouwen 
in, maar ondersteunde deze mening ook met daden door als eerste hoogleraar vrouwen 
op te leiden in een snijdend specialisme.'** Van de door Treub opgeleide vrouwen waren de 
drie met wie we hebben kennisgemaakt degenen die specifiek belangstelling hadden voor 
de chirurgie. Het is dus begrijpelijk dat door de relatie met Treub dit drietal zich ook toe
legde op gynaecologische ingrepen en zich profileerde als specialist in vrouwenziekten. 

De eerste geregistreerde vrouwelijke chirurgen 

Gegevens over Nederlandse vrouwen met een academische opleiding zijn op verzoek van 
de V.V.A.O., de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding, vanaf 1927 verza
meld door dr. Marie C. van der Kolf In 1948 konden de resultaten van dit onderzoek wor
den gepresenteerd op de tentoonstelling 'De Nederlandse vrouw 1898-1948' in de afdeling 
'De vrouw met academische opleiding'. In 1950 werden de gegevens tot en met de eerste 
maanden van dat jaar gepubliceerd in het boek Zeventig jaar vrouwenstudie.^'^ De data 
waren gebaseerd op informatie 'van de zijde van particulieren, van verenigingen, van officiële 
instanties en door middel van een enquête onder ruim 5500 Nederlandse afgestudeerde 
vrouwen'. In het hoofdstuk 'Statistische gegevens' werd onder het subhoofd 'Faculteit der 
Geneeskunde' melding gemaakt van vier vrouwelijke chirurgen, geen van allen op dat 

26. Schoon (n. 13), Gynaecologie, 130. 
27. J.A. van Dongen e.a., 'Eeuwherdenking van de geboorte van Hector Treub', Nederlands Tijdschrift voor 

Verloskunde en Gynaecologie 56 (1956) 407-469; H. Treub en C. Winkler, De vrouw en de studie. Voordrachten en 
debatten gehouden in de vergaderingen van 3 maart en 10 november 1898 van de 'Vereeniging ter behartiging van 
de belangen der vrouw" te Rotterdam (Haarlem 1898); Catherine van Tussenbroek, Over de aeqnivalentie van 
man en vrouw. Weerlegging van de biologische beschouwing van Dr. W.H. Cox te Deventer (Amsterdam 1898). 

28. Schoon (n. 13), Gynaecologie, 163; Treub en Winkler (n. 27), De vrotnv. Van I5ongen, 'Eeuwherdenking'; l.A. 
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moment gepromoveerd. Van der Kolf maakte tevens in de tabellen onderscheid tussen 
ongehuwd, gehuwd en gehuwd geweest. Van de door haar beschreven vier chirurgen 
waren er twee ongehuwd, een gehuwd en een was gehuwd geweest. 

Deze gegevens zijn niet geheel in overeenstemming met die uit lijst van de Specialisten 
Registratie Commissie (SRC); volgens deze ons ter beschikking staande lijst waren in 1950 
officieel als chirurg geregistreerd: dr. D.A.E. Norel (ongehuwd en gepromoveerd in 1956), 
drs. A.G. Wiersum-de Kwaadsteniet (gehuwd in 1945) en drs. ]. Leeksma-Lievense (gehuwd 
in 1949-50). Om het viertal compleet te maken zijn we tot i960 gegaan: in de huidige com-
puterregistratie van de SRC-lijst worden vier vrouwen aangetroffen die in i960 op de lijst 
voorkwamen: de reeds genoemde dames aangevuld met drs. A.A. Fierstra. Deze vrouwen 
werden door ons benaderd voor een oral history. 

D.A.E. Norel is de eerste vrouw die door de SRC als chirurg geregistreerd werd. Zij heeft 
haar opleiding chirurgie gedaan in Groningen en werd geregistreerd in 1941. Hierna volg
de zij tevens een opleiding gynaecologie/verloskunde in het Westeinde ziekenhuis te Den 
Haag. Daardoor werd zij dubbelspecialist chirurg/gynaecoloog zoals tot kort tevoren 
gewoonte was. 'Net als Frieda van Hasselt', zoals zij zelf zei. Na een aanvullende opleiding 
tropengeneeskunde, de cursus 'Médecine Coloniale' aan de universiteit van Parijs, onder 
leiding van professor Brumpt, vertrok zij naar Afrika waar zij uiteindelijk vijfentwintig 
jaar gewerkt heeft als chirurg en als gynaecoloog. Toen zij tussentijds naar Nederland 
terugkeerde, probeerde zij om hier als chirurg een vaste aanstelling te krijgen; zij is hierin 
niet geslaagd. Dat dit zeer waarschijnlijk geen verband hield met haar chirurgische vaar
digheden moge blijken uit haar proefschrift getiteld Anatomy of the trigonum vesicae and 
the aetiology and treatment of spontaneous and traumatic obstetrical urogenital fistulae. 
Hierin beschreef zij vele casus die zij in Opper Volta (West-Afrika) heeft geopereerd. De 
gedetailleerde beschrijvingen van de technisch lastige operaties doen vermoeden dat ook 
zij een bekwaam operateur was. In 1956 promoveerde zij bij L.A.M. Stolte te Nijmegen.'" 
Hoe onduidelijk de scheidslijn tussen de chirurgie en gynaecologie in die tijd was, blijkt 
ook uit het feit dat haar proefschrift vermeld wordt in het gedenkboek ter ere van het 
honderdjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.^' 

A.G. Wiersum-de Kwaadsteniet werd geregistreerd in 1946. Tijdens het co-assistent-
schap chirurgie werd zij enthousiast voor dit vakgebied. Na haar artsexamen solliciteerde zij 
in het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam. Zij werd aangesteld als eerste hulp-arts in 1939: 

Als er nou bijvoorbeeld een ongeluk binnenkwam en dat moest naar de OK en ik had even tijd, dan 

ging ik kijken boven. Dan was ik heel nieuwsgierig hoe ze een pols zetten; of het wel waar was wat ik 

als diagnose had gesteld. Dus ze kenden mij op de OK wel goed. In september was mobilisatie en toen 

moesten twee van de chirurgische assistenten onder dienst. Nou, zeiden ze, nou moet jij maar boven 

komen. Toen was ik chirurgisch assistent ineens. 

Op de chirurgie begon zij aan haar opleiding bij dr. C. van Staveren, een opleiding die vol
ledig zou plaatsvinden tijdens de oorlogsjaren. Nadat op 14 mei 1940 het ziekenhuis aan de 
Coolsingel gebombardeerd was, werd de heelkundige zorg voortgezet op zes volledig inge-

30. Douwine A.E. Norel, Anatomy of the trigonum vesicae and the aetiology and treatment of spontaneous and 
traumatic obstetrical urogenital fistulae (Nijmegen 1956). 

31. Van Assen (n. 3), Een eeuw vrouwenarts, 282. 
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C. van Staveren en A.G. Wiersum-de Kwaadsteniet 
in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog 
in Rotterdam. Het potkacheltje werd behalve voor 
huishoudelijke doeleinden ook gebruikt voor het 
steriliseren van medische instrumenten. 

richte hospitaalschepen, die afgemeerd lagen in de haven van Rotterdam totdat op de Cool
singel barakken herbouwd waren en weer ingericht als ziekenhuis. Na de bevrijding trad zij 
in het huwelijk met een gynaecoloog en dit hield automatisch haar vertrek uit het zieken
huis in. Het was in die tijd niet toegestaan om als gehuwde vrouw in dienst te blijven. 

... in '45, eindelijk ... toen zijn we getrouwd. Toen moest ik dus weg. Ik ben nog terug geweest, want 

diegene die mij opvolgde kreeg tyfus. Toen zat Van Staveren een beetje in nood. Dus die vroeg of ik 

terug kwam nadat ik getrouwd was. 

Het werd haar dus na haar huwelijk vrijwel onmogelijk gemaakt om het vak uit te oefenen 
waarvoor ze een zes jaar durende, gedegen, erkende opleiding had genoten. Dit staat in 
schrille tegenstelling met hoe het ging in een ander specialisme, waarvoor ze in het geheel 
geen opleiding had genoten en waarmee zij eigenlijk geen enkele affectie had: 

Ik gaf ook les aan een toen bestaande opleiding, hoe heet het ook al weer, kinderverzorging en opvoed

kunde. Het had niks met mijn vak, de chirurgie, te maken, maar ja, het vak 'hygiëne' moest door een 

arts worden gedoceerd. 

Verder vertelde ze nog het volgende: 

Na de oorlog bij de repatriëring vanuit het toenmalige Indië was op één van de schepen een mazelen

epidemie uitgebroken. Bij het volgende transport wilden ze een extra scheepsarts mee. Een man, uiter

aard, voor de bemanning, en een arts, eventueel een vrouw, voor de passagiers, allemaal vrouwen en 

kinderen. Ik kreeg deze baan en werd zodoende ook een van de eerste vrouwelijke scheepsartsen. 
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Later ben ik door een kinderarts gevraagd of ik consultatiebureaus wilde doen. Dat heb ik toen ook 
maar gedaan. Zeven jaar lang heb ik kleuterconsultatiebureau gedaan. 

De derde geregistreerde vrouwelijke chirurg, J. Leeksma-Lievense, behaalde haar artsexamen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. In deze tijd nam zij op verschillende plaatsen waar als 
huisarts, maar had eigenlijk de intentie om gynaecoloog te worden. Eerst werd zij vakantie
assistente chirurgie in het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam bij de reeds genoemde Van 
Staveren. Jeanne de Kwaadsteniet was daar toen oudste assistent. Daarna kreeg ze een 
opleidingsplaats heelkunde bij professor dr. P.R. Michael te 's-Gravenhage en liet na enkele 
jaren het plan om g\Tiaecoloog te worden, varen. In 1949 werd ze geregistreerd als chirurg. 
Ook bij haar eindigde na haar huwelijk het belangrijkste deel van haar chirurgische carrière. 

Ik heb nog even gewerkt nadat ik getrouwd ben, maar al heel gauw...ze willen je niet hebben, hè, als je 

getrouwd bent. Je mocht niet meer blijven als je getrouwd was, want daar hadden ze geen zin in. Dan 

verzuimde je te veel, en als je dan kinderen ging krijgen dan werd het allemaal rommel en narigheid. 

Maar dat was in mijn tijd overal zo, die discriminatie van vrouwen. 

Het duurde negen jaren, tot 1958, voor de volgende vrouw, Andra A. Fierstra, zich liet 
registreren. Andra Fierstra kwam uit een gezin met een medische 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-
schap in de kliniek bij professor I. Boerema, waar ze niet onopgemerkt bleef De chef-de-
clinique schreeuwde in een volle zaal tot haar: 'dat je nou een meisje bent is tot daar aan 
toe, maar doe dan tenminste of het je interesseert!'. Dit weerhield haar niet haar wens om 
chirurg te worden kenbaar te maken bij Boerema. Hij kende wel dr. Norel die een poosje 
bij hem gewerkt had, en wilde ook graag eens een vrouw in opleiding: 

Boerema, die was zo; die wou altijd iets bijzonders in zijn kliniek. Die had iemand uit Zuid-Afrika en 

die had iemand uit Suriname. Hij had nog nooit een vrouw in opleiding gehad. 

Het experiment slaagde: 

toen ik weg ging mocht Tineke Holscher komen. Hij wilde maar één vrouw tegelijk. Het was vooral het 

idee; raak ik haar wel kwijt? Waar raak ik nou een vrouwelijke chirurg kwijt? 

Ook voor haar was het problematisch om na haar opleiding een vaste positie te verwerven. 
Op haar advertentie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in de trant van 'vrou
welijke chirurg zoekt baan' kwam geen respons. Uiteindelijk associeerde zij zich met de 
vader van één van haar mede-assistenten. 

Nabeschouwing 

Het blijkt dat de vrouwen in de heelkunde tot nog toe een uiterst summiere rol hebben 
gespeeld. Waarom de heelkunde altijd zo angstvallig gesloten is gehouden voor vrouwelijke 
collega's, is een onderwerp waarover men uitvoerig kan speculeren. Binnen de geneeskunde 
is het de heelkunde die als vak bijzonder aantrekkelijk blijkt te zijn voor jongens. Dit wordt 
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J. Leeksma-Lievense aan de operatietafel met N.G. Geelkerken, later chirurg in Gouda. 

waarschijnlijk veroorzaakt door de heldhaftige uitstraling die het beroep voor velen heeft. 
Welke redenen hebben de vrouwen om desondanks voor dit mannenberoep te kiezen? Het 
aspect van het handwerk op zich zou wel eens een grote aantrekkingskracht kunnen hebben 
voor de vrouwen die het beroep kiezen. Wiersum-de Kwaadsteniet zag in het chirurgisch 
handwerk iets dat als typisch vrouwelijk werd beschouwd: 

Ik vind het helemaal niet zo'n mannenberoep. Er komt tenslotte een heleboel naaiwerk aan te pas. Als 

er een scheur of gat in een jas genaaid moet worden, moeten wij het doen. Maar als er een gat in een 

maag moet worden gehecht moeten zij het doen. Dat is toch onzin! 

Verder springt bij het eerste viertal vrouwen de relatie met de g>Tiaecologie in het oog. 
Zoals gezegd, de scheidslijn tussen gynaecologie en chirurgie was lange tijd niet scherp. 
Sommigen van deze vrouwen waren in de eerste plaats in de gynaecologie geïnteresseerd. 
Echter, wilde men gynaecologische operaties kunnen verrichten, dan moest men chirurg 
zijn. En dat zou dan een belangrijke leidraad kunnen zijn geweest om zich als chirurg te 
specialiseren. 

Een andere reden waarom het vak niet geschikt werd geacht voor vrouwen, was de 
mening dat het voor hun niet te verenigen was met het gezinsleven. Dit argument werd 
uiteraard niet alleen in het geval van de chirurgie gebruikt. In 1924 werd onder druk van 
de omstandigheden van de crisisjaren een wettelijk besluit aangenomen dat vrouwelijke 
rijksambtenaren ontslagen werden zodra zij trouwden. In 1935 werd dit besluit ook van 
toepassing op gehuwde onderwijzeressen. Hierna kon, zonder dat hiervoor een wettelijke 
grondslag bestond, deze opvatting ook willekeurig toegepast worden in andere functies. 
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Voor de vrouwen met een academische opleiding gold het volgende dilemma: of ze bleven 
ongehuwd en bevestigden daarmee het vooroordeel dat echtgenoot en moeder zijn niet 
samengaat met de wetenschap. Alleen 'onvrouwelijke vrouwen' waren geschikt voor de 
wetenschap. Of ze gingen trouwen en omdat het ze daarna onmogelijk gemaakt werd hun 
vak uit te oefenen 'was de dure opleiding voor niets geweest'. Dat deze gedachte nog steeds 
leeft moge blijken uit het interview dat professor Van der Heyde bij zijn afscheid gaf 
Hoewel hij zelf altijd een groot voorstander was om vrouwen in opleiding tot chirurg aan 
te nemen, meende hij toch dat een dergelijke loopbaan voor vrouwen niet met een gezin 
te combineren was: 

Die vrouwen beginnen zo geweldig goed, ze hebben veel plichtsgevoel, opereren handig en gaan goed 

met de patiënten om, maar mogelijk begint na verloop van tijd hun man of vriend te zeuren.... Je 

moet een solide achtergrond hebben en je moet thuis geen gezanik over de aftvas aan je kop hebben.-'-

Momenteel zijn er rond de twintig vrouwen werkzaam als algemeen chirurg, dit getal staat in 
schril contrast met het totaal aantal algemeen chirurgen van rond de zevenhonderd. De laat
ste jaren vindt er wel een duidelijk grotere instroom van vrouwen plaats in de opleiding tot 
chirurg. Wat dit voor betekenis zal hebben voor het vak als zodanig, zal de komende jaren 
blijken. 

SUMMARY 

The first woman surgeons in the Netherlands 
This article describes the position of woman surgeons in the Netherlands. In 1913 the first 
woman. Heleen Robert, was accepted as member of the Dutch Society of Surgery. Three 
others, Jeanne Knoop, Frieda van Hasselt and Rosalie Wijnberg, followed during the next 
ten years. The nomination of Rosalie Wijnberg caused a turbulent discussion as she was 
working as a gynaecologist and not as a surgeon. One can wonder about this argument as 
other members were gynaecologists too. It seems that the male attitudes towards women 
were changing as more women entered the male dominated field. Nevertheless, from 1931 
on, the year in which the registration of specialists was created, a number of women suc
ceeded in obtaining a registration in surgery. Four of them were interviewed: dr. D.A.E. 
Norel, A.G. Wiersum-de Kwaadsteniet, J. Leeksma-Lievense and A.A. Fierstra. The general 
opinion still is that surgery is not a female profession. At the moment there are some twenty 
women working as general surgeon compared to a seven hundred men. 

32. Angela Rijnen, 'Interview met Professor Dr. M.N. van der Heyde', Status. Ziekcnhidsorgaan bij het 
Academisch Medisch Centrum Amsterdam 1 (1993) 3-6. 
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