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JAMES P. WHITE (1811-1881) EN "DEMONSTRATIVE 
MIDWIFERY" 

Michel THIERY 

De grote faam waarop de Amerlkaanse obstetric terecht mag prat gaan, zou 
velen onder ons kunnen laten veronderstellen dat de VSA ook op het gebied van 
het academisch onderwijs van de verloskunde een koploper is geweest. Niets is 
echter minder juist. De Victoriaanse preutsheid, die in de vorige eeuw ook dat 
land besmette, heeft een forse rem gezet op de ontplooiing van het klinische on-
derricht van deze belangrijke tak van de geneeskunde. Hoe onwaarschijnlijk het 
nu moge klinken, in het jaar 1850 werd een Amerikaans hoogleraar, die zijn stu-
denten een verlossing had laten bijvvonen voor dit ongehoorde initiatief ter ver-
anwoording geroepen terwijl William Osier bijna veertig jaar later met veront-
waardiging liet weten dat vele Amerikaanse faculteiten het doktersdiploma 
afleverden aan mensen "who have never attended a case of labor" (1). Het Flexner 
Report, dat in 1910 het lage peil van het Amerikaanse geneeskundig onderwijs 
aan de kaak heeft gesteld zou hiervoor de palm toekennen aan... de obstetric 
(2). Erger nog, vele professoren waren in die tijd slecht of helemaal niet voor-
bereid voor hun onderwijstaak en wij vernemen uit een enquete van John 
Whitridge Williams (de auteur van het populairste Amerikaanse handboek, de 
Williams' Obstetrics) dat sommigen onder hen bij het aanvaarden van hun ambt 
nooit een verlossing hadden meegemaakt (3) ! Vandaar dat Amerikaanse artsen, 
die zich voor WO II in de verloskunde wensten te bekwamen hiervoor naar 
Europa moesten trekken : het label "Vienna Doctor" was toen een trieste rea-
liteit. Dank zij Flexners verslag en Williams' enquete werden de Amerikaanse 
autoriteiten definitief wakker geschud en tot ageren aangezet. De grote inspan-
ningen die men zich vooral gedurende het interbellum heeft getroost, brachten 
een ommekeer teweeg in het onderwijsstelsei van de faculteiten geneeskunde, met 
als gevolg dat de Amerikaanse droom, "the dream of excellence", ook voor deze 
tak van de geneeskunde werkelijkheid is geworden. 

Voorbereider van deze omwenteling was de reeds vermelde hoogleraar die in 
1850 als eerste "demonstrative midwifery" (de term is de zijne) in zijn land heeft 
geintroduceerd. Deze pionier heette James Pratt White. Hij was een lijnrechte 
afstammeling van de Mayflower People en werd te Austerlitz (Columbia County, 
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N.Y.) geboren op 14 maart 1811 (4). White behaalde zijn MD diploma aan het 
Jefferson Medical College (1834) en vestigde zich als arts en chirurg te Buffalo, 
een kleine stad in Upstate New York, op de Canadese grens. Na aldaar gedurende 
zowat tien jaar praktijk te hebben gevoerd verlegde Dr. White zijn arbeidsveld 
naar dat van de gynecologic en de verloskunde, specialisme waarin hij zich op 
eigen krachten heeft ingewijd. In 1846 stichtte hij met de internist Austin Flint 
(5) de medische faculteit (Medical College) van de Universiteit van Buffalo en 
werd haar eerste hoogleraar verloskunde, gynecologic en kinderziekten, ambt 
dat hij gedurende 35 jaar zal bekleden (6). White had bij de oprichting van het 
College vreemde professoren aangetrokken, affront dat zijn Buffalose coUegas 
hem nooit zullen vergeven en later duur zullen doen betalen. White ging echter 
zijn weg en beeindigde zijn academische carriere als dekaan van zijn faculteit. 
Hij overleed te Buffalo op 28 September 1881. 

Hoewel autodidact, zou White een koploper in zijn vak worden. Zijn naam 
is blijven voortleven in diverse door hem ontworpen instrumenten en toestellen, 
waaronder een extra lichte verlostang (7) en een steunapparaat ("uterine stem 
repositor") dat hij liet vervaardigen met het doel chronische gevallen van inversio 
uteri op onbloedige wijze te behandelen (8). White was tevens een van de Ameri
kaanse pioniers van de abdominale chirurgie die eigenhandig 115 ovariotomies 
heeft verricht (9) en het was de spanning van de laatste van deze operaties die 
het leven van de inmiddels zeventigjarige operateur heeft bekort (10). Zijn grootste 
verdienste blijft evenwel de introductie in Amerika van "bedside teaching" van 
de verloskunde, vernieuwing die hem, zoals reeds vermeld, heel wat moeilijkheden 
heeft bezorgd (11). 

Na aan de Universiteit te Buffalo drie jaar de verloskunde te hebben on-
derwezen en de tekortkomingen te hebben ervaren, van zowel het ex cathedra 
als het semi-praktische onderwijs (fantoomoefeningen) besloot White dat het 
hoog tijd was dat zijn laatstejaarsstudenten eens een echte geboorte zouden 
meemaken. Van een van zijn patienten — een 16-jarige ongehuwde para 1 — 
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bekwam hij dat zij als "actrice" zou optreden. Deze vrouw werd door Whites 
zorgen enkele dagen voor de verwachte verlosdatum opgenomen in het huis-
houden van de portier van het College, waar zij tevens het kraambed zou uit-
zitten. Terwijl op de partus werd gewacht, kreeg iedere student de gelegenheid 
om afzonderlijk, doch in aanwezigheid van de hoogleraar, de zorgvuldig afgedekte 
bulk van de zwangere af te luisteren met de stethoscoop. Eens de arbeid begonnen 
mocht ieder van hen de hoogleraar vergezellen voor een vaginaal toucher. Toen 
de geboorte imminent was werd de vrouw overgebracht naar een klein lokaal, 
verlicht met twee vetkaarsen en waar langs de muren banken waren opgesteld 
voor de 10-15 aanwezige studenten. De hoogleraar, die zelf de geboorte leidde, 
stond in het midden. White had zeker geen moeite bespaard om de "modesty" 
van zijn patiente niet te kwetsen en tijdens het latere proces zullen zijn studenten 
getuigen dat inderdaad alles "netjes" was verlopen. Wat betreft de onderzoeken 
lieten zij weten : "you could touch but you could not look", terwijl bij de be-
valling "... the class watched him (White) support the perineum with a napkin 
in each hand so that only the head of the child was visible and not the vulva". 

Al deze voorzorgen ten spijt zou het "experiment" van White een explosie 
van protest en onbegrip uitlokken. Een plaatselijke krant publiceerde een 
anonieme brief (ondertekend "U') waaruit ik volgende zinnen overneem : "No 
school on the face of the earth ever tolerated a like exhibition (12). Also the ne
cessity or usefulness of the indecorous show (sic), let any physician answer... 
Under the specious plea of scientific advancement, a precedent has been set for 
outrage indiscriminate. God forbid that it should be followed in our time". Dit 
lasterlijke stuk werd door White (ten onrechte ?) toegeschreven aan de pen van 
een hem vijandig gezinde arts (een zekere Dr. Loomis) die hij, overigens zonder 
succes, voor de rechtbank heeft gedaagd. Doch de bal rolde verder zodat zelfs 
de onderwijscommissie van de American Medical Association zich met de zaak 
White ging bemoeien. Dit federate orgaan stelde de hoogleraar in het ongelijk, 
want was van mening dat "demonstrative midwifery" volstrekt overbodig (en 
daarom uit den boze) was, vermits "all necessary obstetric knowledge could be 
obtained from descriptions, plates and manikins..." Gelukkig decide niet iedereen 
de achterlijke zienswijze van de A.M..^. : Whites studenten juichten zijn initiatief 
luidkeels toe en zijn invloedrijke collega Prof. Flint — de internist wiens handboek 
(13) Osiers Principles and Practice of Medicine (1891) een kwarteeuw is vooraf-
gegaan — nam krachtdadig de verdediging van zijn collega op. 

De tijd die alle wonden heelt zal ook de furor tegen het aanschouwelijk on
derwijs in de verloskunde geleidelijk uitdoven. Na 1850 werd "bedside teaching" 
van de obstetric door sommige Amerikaanse universiteiten aanvaard om later 
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door al deze instellingen te v^orden aangezien als onmisbaar element in de 
opleiding van vrouwenartsen. De veralgemening van het "residency system", oor-
spronkelijk een initiatief van de "Big Four" van de Johns Hopkins Hospital 
te Baltimore die de klinische onderwijsmethode in Europa hadden leren kennen, 
zal de uiteindelijke doorbraak betekenen. 
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Summary 

The gynaecologist James Pratt White (1811-1881) was a pioneer in the history of medical edu
cation in the United States. He introduced bedside teaching in gynaecology and demonstrative 
midwifery, at a time when such an 'indecorous show' for students was deemed outrageous. 


