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De komst van vrouwen in de heelkunde in Nederland 

E. DEJONG & M. MULDER 

INLEIDING 

Er is weinig bekend geworden over vrouwen werkzaam als arts in Nederland voor de 
19"̂ ' eeuw. Toch waren reeds in de tijd van de chirurgijnsgilden er vrouwen die in dit 
beroep actief waren. Kwam een gildeiid te overlijden dan stond men de weduwe van 
de chirurgijn toe de zaak voort te zetten, mits zij zich verzekerde van de hulp van een 
ervaren knecht die het handwerk verrichtte. Een bekend voorbeeld hiervan was 
Vrouw Schrader's, die gehuwd was met de chirurgijn Ernst Wilhelm Cramer. Na zijn 
dood in 1692 zette zij de chirurgijnwinkel voort, zij het dat ook zij zich zeer spoedig 
ging toeleggen op de vroedvrouwenpraktijk (1). 

Vanaf 1865 was de artsenopieiding door de wet van Thorbecke gestructureerd. In 
het laatste kwart van de 19'''' eeuw nam het aantal meisjes dat middelbaar onderwijs 
volgde, sterk toe. Daarmee kwam ook de mogelijkheid voor vrouwen om zich op een 
academische studie voor te bereiden (2). Echter in ] 871 had Aletta Jacobs nog wel de 
speciaie toestemming van Thorbecke nodig om de medicijnenstudie in Groningen te 
mogen beginnen (3). Thorbecke hield ruggespraak met koning Wiliem III over deze 
kwestie en verleende uiteindelijk de vader van Aletta Jacobs toestemming om z'n 
dochter te laten studeren (4). Het is pas in 1878 dat Aletta Jacobs als eerste vrouw in 
Nederland voor het artsexamen slaagt. 

In 1887, tien jaar later, behaalde Catherine van Tussenbroek als tweede vrouw in 
Nederland haar artsexamen. Pas na 1904 begon de stijging van het aantal vrouwelijke 
artsen in Nederland door te zetten tot 73 in 1910 (4,5). Van Tussenbroek zelf is de 
eerste vrouwelijke gynaecologische assistente geweest. Zij schreef in 1913 een artikel 
over de eerste vrouwelijke artsen in Nederland in het maandblad voor 
vrouwenstudie (5). 

Zij wijst dan al op het feit dat er relatief weinig vrouwelijke specialisten zijn en 
met name valt haar op dat de verloskunde en gynaecoiogie er weinig kent terwijl het 
ook in die tijd zo voor de hand zou iiggen dat vrouwelijke patienten door vrouwelijke 
artsen behandeld zouden worden. Als verklaring voor deze discrepantie voerde zij aan 
dat in de gynaecoiogie een ontwikkeling was ontstaan in overwegend chirurgische 
richting. De opleiding tot chirurg was namelijk tot die tijd vrijwel gesloten voor 
vrouwen. 
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DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEELKUNDE 

Na de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecoiogie in 
1887 werd in 1902 de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde opgericht. 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. 

In mei 1913 wordt Mej. Robert aangenomen als eerste vrouwelijk lid van de 
Vereniging voor Heelkunde, in december 1915 verschijnt Mej. Knoop voor het eerst 
op de vergadering. In de notulen van deze vergaderingen worden ze vermeld onder: 
"aanwezig de heeren". In oktober 1921 werd Mej. Van Hasselt als lid aangenomen. 
Het is opmerkelijk dat als in december 1923 Mej. Wijnberg als vierde vrouw wordt 
voorgedragen, er een heftige discussie opiaait. Een der aanwezigen wijst erop dat een 
der kandidaatsleden een "gynaecoloog" is. De voorzitter wijst dan op het tot dan toe 
gevoerde liberale beleid. Wanneer de vergadering de geopperde bezwaren niet 
duidelijk onderstreept, maar ook niet afwijst, ontstaat een onzekerheid over het te 
voeren beleid. Genoemde spreker voert dan aan dat hij "niet zijn persoonlijke mening 
verdedigt, maar wilde wat de mening van vroeger was: toen was men ervoor alleen 
rasechte chirurgen toe te laten." Men besluit tot een stemming over te gaan "omdat uit 
die stemming wel zal blijken wat de leden wenschen" (6). Uit de stemming blijkt dan 
dat Mej. Wijnberg wordt aangenomen met 45 stemmen voor en drie stemmen tegen. 
De overige drie herenkandidaten worden met algemene stemmen aanvaard. Het is zeer 
wel denkbaar dat niet het vakgebied, maar het geslacht van de kandidaat het obstakel 
vormde. Dat dit de ware aanleiding was tot de discussie wordt letterlijk zo gezegd 
door Professor 1. Boerema in het gedenkboek van de Nederlandse Vereniging voor 
Heelkunde uit 1977. "Het verzoek om toelating als lid ingediend door een 
gynaecoloog, een vrouw nog wel, leidde tot heftige discussies." (7) 

HECTOR TREUB 

In de geschiedenis van de vrouw binnen het snijdend specialisme neemt de persoon 
van Hector Treub een cruciale positie in. In januari 1887, op 30-jarige leeftijd, 
aanvaardde hij het hoogleraarschap in de gynaecoiogie en verloskunde te Leiden. 
Opgeleid als chirurg op een vrouwenzaal, was hij uitermate geschikt voor de 
gynaecoiogie. Het was in die tijd gebruikelijk dat chirurgen ook de operaties aan de 
vrouwelijke genitalia interna verrichtten. Echter reeds in deze periode komt er een 
ontwikkeling op gang, waarin de gynaecoiogie en verloskunde ook de operatieve 
kanten van het vak naar zich toe gaan trekken. Gedurende lange tijd is er een vage 
scheidslijn tussen het specialisme Algemene Heelkunde en Vrouwenziekten. 
Langzamerhand ontstond de opvatting dat diegene die zich het meest bezighield met 
het onderzoek van de fysiologie van de vrouwelijke voortplantingsorganen ook de 
aangewezen persoon was om de pathologie ervan te behandelen (8). Niettemin 
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werden gynaecologische operaties nog lange tijd door chirurgen verricht. In 1896 
vertrok Treub uit Leiden en werd hoogleraar gynaecoiogie en verloskunde te 
Amsterdam. Hij was een markante persoonlijkheid, zeer geliefd in zijn kliniek. Een 
onafhankelijke geest, gehuld in een geur van viooltjes die zijn komst aankondigde of 
zijn recente aanwezigheid verraadde. Hij verkondigde revolutionaire ideeen; op 3 
maart 1898 hield Treub op de Vereeniging ter behartiging van de belangen der vrouw 
een redevoering over de vrouw en de studie. De twee vragen; 1' is de vrouw geschikt 
voor de studie, 2" is de studie geschikt voor de vrouw, beantwoordde hij in deze rede 
met "ja". Hier stelde hij zich lijnrecht op tegenover de mening van zijn vriend Prof 
Dr. Winkler. Er volgden debatten waaraan niet alleen werd deelgenomen door 
Winkler en Treub, maar waar bijvoorbeeld ook Catharine van Tussenbroek een 
substantiele bijdrage aan leverde (9). 

Hij nam in deze tijd niet alleen publiekelijk een standpunt voor de opleiding van 
vrouwen in, maar ondersteunde deze mening ook in daden door als eerste hoogleraar 
vrouwen op te leiden in een snijdend specialisme (8). Van de door Treub opgeleide 
vrouwen waren er drie die specifiek belangstelling hadden voor de chirurgie. 

Het is dus begrijpelijk dat zij zich ook met name toelegden op gynaecologische 
ingrepen en zich profileerden als specialist in vrouwenziekten. 

Heleen Brouwer-Robert 

Heleen Brouwer-Robert, (1887-1979) heeft zich na haar studie gedurende vier jaar 
gespecialiseerd in de chirurgie. Zij werd in 1913 als eerste vrouw aangenomen als lid 
van de Vereniging van Heelkunde zonder dat hier veel ophef over gemaakt werd (10). 

In 1916 startte zij haar opleiding in de gynaecoiogie bij Treub in Amsterdam. Na 
haar opleiding startte zij een succesvolle praktijk in Haarlem waarin zij tot 1959 
werkzaam bJeef Naast haar praktijk had zij een gezin met vier kinderen, waarvoor zij 
na het overlijden van haar echtgenoot in 1937 alleen de zorg droeg. 

Rosalie Wijnberg 

Ook Rosalie Wijnberg, (1887-1973) begon haar vervolgopleiding gynaecoiogie in 
1916 bij Treub. Het was in 1923 naar aanleiding van haar verzoek om toelating als lid 
van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde dat de discussie binnen de vereniging 
ontstond die wij hiervoor beschreven. Zij was een vrouw met een eigen gedachtegoed 
die ook haar weg vond om dit uit te dragen zoals bij de Vereniging van Nederlandse 
Vrouwelijke Artsen (VNVA) waarvan zij in 1933 medeoprichtster was. Door haar 
Joodse afkomst kwam zij tijdens de Tweede Wereldoorlog in Westerbork terecht. 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 (11). In latere 
tijden was zij altijd een groot voorstander van een algemeen chirurgische 
vooropleiding voor gynaecologen. 
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Jeanne Knoop 

Jeanne Knoop, (1890-1975) stond te boek als een bekwaam operateur, haar opleiding 
in de algemene heelkunde kreeg zij van professor Lameris te Utrecht. In 1919 schreef 
zij haar proefschrift De invloed van geestelijken arbeid op de specifiek vrouwelijke 
functies, waarmee ze promoveerde aan de universiteit van Amsterdam bij professor 
Treub (12). Naar aanleiding van een hoofdstuk in het Leerboek der Gynaecoiogie van 
Treub door professor v. d. Hoeven, waarin hij hersenarbeid voor de vrouw te zwaar 
acht, startte Jeanne Knoop een promotieonderzoek. Zij bestudeerde de lichamelijke 
conditie en stoomissen in de menstruele cyclus bij universitaire studentes, leerlingen 
van huishoudscholen en verpleegsters. De conclusie van haar proefschrift 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, speciaal op de fysiologische functies van haar 
sekse. In haar eigen tijd geeft ze met deze studie echter voor het eerst een 
wetenschappelijk onderbouwd weerwoord op de toen, door veel "wetenschappers" 
verkondigde mening dat de studie slecht was voor de vrouwelijke 
voortplantingsorganen. 

SPECIALISTENREGISTRATIE 

Op de algemene ledenvergadering van de Maatschappij tot Bevordering Geneeskunst 
in juli 1930 werd er een voorstel ingediend om tot registratie van specialisten over te 
gaan. In juli 1931 kwam een definitieve regeling tot stand en werd de SRC, de 
specialisten registratiecommissie in het leven geroepen. Daarmee was ook de 
algemene heelkunde een duidelijk omschreven vakgebied geworden met hieraan 
gekoppeld een gestructureerde opleiding. Vanaf 1932 werden de eerste chirurgen 
ingeschreven. Tot januari 1997 werden er in totaal 1464 algemeen chirurgen 
ingeschreven, waarvan 52 vrouwen. 

DE EERSTE VROUWELIJKE CHIRURGEN 

In de huidige computerregistratie van de SRC-lijst worden tot 1960 vier vrouwen 
aangetroffen. Deze vrouwen werden door ons benaderd voor een oral history. 

Dr. D.A.E. Norel 

Mw. Norel, is de eerste vrouw die door de SRC als chirurg geregistreerd is, Zij heeft 
haar opleiding chirurgie gedaan in Groningen en werd geregistreerd in 1941. Hiema 
volgde 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. Na een aanvullende opleiding 
tropengeneeskunde, de cursus M^decine coloniale aan de universiteit van Parijs, onder 
leiding van Professor Brumpt, vertrok zij naar Afrika waar zij uiteindelijk 25 jaar 
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gewerkt heeft als chirurg en 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 niet verband hield met haar 
chirurgische vaardigheden moge blijken uit haar proefschrift: Anatomy of the 
trigonum vesicae and the aetiology and treatment of spontaneous and traumatic 
obstetrical urogenital fistulae. Hierin beschrijft 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 Dr. L.A.M. Stolte te Nijmegen (13). 

Mw. Drs. A.G. Wiersum-de Kwaadsteniet 

Mw. Wiersum-de Kwaadsteniet werd geregistreerd in 1946. Tijdens het co-
assistentschap chirurgie werd zij enthousiast voor de heelkunde. Na haar artsexamen 
solliciteerde zij in het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam. Zij werd aangesteld als 
eerste hulparts in 1939. Op de chirurgie begon zij aan haar opleiding bij Dr. C. van 
Staveren. Een opleiding die volledig 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 ingerichte hospitaalschepen, die 
afgemeerd lagen in de haven van Rotterdam totdat op de Coolsingel 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 ziekenhuis 
in. Het was in die tijd niet toegestaan om als gehuwde vrouw in dienst te blijven. 

Het is zeer opmerkelijk dat het haar na haar huwelijk vrijwel onmogelijk werd 
gemaakt om het vak uit te oefenen waarvoor ze een zes jaar durende, gedegen, 
erkende opleiding had genoten, terwijl zij zonder enig bezwaar werd geaccepteerd in 
een vakgebied waar zij eigenlijk geen enkele affectie mee had: 

Ik gaf ook les aan een toen bestaande opleiding, lioe heet het ook al weer, 
kinderverzorging en opvoedkunde. Het had niks met mijn vak, de chirurgie, te 
maken, maar ja, het vak hygiene' nicest door een arts worden gedoceerd. 
Na de oorlog bij de rcpatriering vanuit het toenmalige Indig was op tin van de 
schepen een mazelenepidemie uitgebroken. Bij het volgende transport wilden ze een 
extra scheepsarts mee. Een man, uiteraard, 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. 
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. 

Mw Drs. J. Leeksma-Lievense 

Mw. 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. 
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Eerst werd zij vakantieassistente chirurgie in het Coolsingelziekenhuis te 
Rotterdam bij Dr. Van Staveren. Jeanne de Kwaadsteniet was daar toen oudste 
assistent. Daama kreeg ze een opieidingsplaats heelkunde bij Professor Dr. P.R. 
Michael te 's-Gravenhage en liet na enkele jaren het plan om gynaecoloog te worden, 
varen. In 1949 werd ze geregistreerd als chirurg. Ook bij haar eindigde hiermee het 
belangrijkste deel van haar chirurgische carriere. 

Mw. Drs. A.A. Fierstra 

Mw. Fierstra werd geregistreerd in 1958. Zij kwam uit een gezin met een medische 
achtergrond. Haar vader was huisarts, haar grootmoeder vroedvrouw. Het kwam niet 
als een verassing dat ze medicijnen wilde studeren. Haar liefde voor de chirurgie 
begon tijdens haar co-assistentschap in de kliniek bij Professor I. Boerema, waar ze 
niet onopgemerkt bleef. De chef-de-clinique schreeuwde in een voile 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 Professor Boerema. Hij kende wel Dr. Norel die een poosje bij hem 
gewerkt had, maar wilde graag eens een vrouw in opleiding. Ook voor haar was het 
problematisch om zich na haar opleiding vaste positie te verwerven. Op haar 
advertentie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskimde in de trant van: 
"vrouwelijk chirurg zoekt baan" kwam geen respons. Uiteindelijk associeerde zij zich 
met de vader van een van haar medeassistenten. 

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 waarschijnlijk veroorzaakt door de heldhaftige 
uitstraling die het beroep voor velen heeft. Het handwerk op zich heeft een grote 
aantrekkingskracht voor de vrouwen die het beroep kiezen. 

Een andere reden waarom het vak niet geschikt werd geacht voor vrouwen was de 
mening dat het voor hen niet te verenigen was met het gezinsleven. 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 (14). 
Hiema kon, zonder dat hiervoor een wettelijke grondslag bestond, deze opvatting ook 
willekeurig toegepast worden in andere functies. 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 daama onmogelijk gemaakt werd 
hun vak uit te oefenen was de dure opleiding voor niets geweest. 
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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 laatste 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. 

Molenweg 3 
NL-1251 LRLAREN 
Nederland 
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