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OPLEIDING EN CARRIÈRE VAN DE TWEEDE 
GENERATIE VROUWELIJKE ARTSEN IN 
NEDERLAND 

Hilary Marland* 

Het doel van dit artikel is een beschrijving te geven van de opleiding en de carrière van de 
tweede generatie vrouwelijke artsen in Nederland, dat wil zeggen vrouwen die na 1900 
hun artsdiploma haalden.' Met behulp van informatie uit de Geneeskundige Jaarboekjes 
tussen 1878 en 1930 is het mogelijk om het aantal vrouwen met een geneeskundige praktijk 
te bepalen. Tot nu werd vooral aandacht geschonken aan de eerste vrouwelijke artsen, 
dertien in totaal, die voor de eeuvswisseling hun opleiding hadden gevolgd en hun arts- of 
doctoraalexamen hadden gehaald. Van die eerste generatie pioniersters- zijn Aletta Jacobs 
(1854-1929)', Catharine van Tussenbroek (1852-1925)-* en Cornelia de Lange (1871-1950)' het 
meest bekend, en hun leven en werken zijn het best gedocumenteerd. 

* Instituut Medische Geschiedeni.s, Hrasnuis Universiteit Rotterdam, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. Met 
dank aan Nanny Wiegman en Sebastian van Strien voor hun suggesties en hulp met het Nederlands. 
1. De literatuur over vrouwelijke artsen in Nederland is beperkt. Voor een traditionele beschrijving zie: E. 
Pereira-d'Oliveira, Vroimvii Feministen die van Genezen Wisten. Over de Vrouwelijke Arts in Nederland (.Amster
dam, 1973). Een meer recent feministisch werk is: M. Bosch, 'Blauwkou.sen en hobbezakken in een witte jas. De 
eerste vrouwelijke artsen in Nederland, 1872-1913', in: I. Blok e.a. ed., Derde Jaarlioek mor Vrouwengeschiedenis 
(Nijmegen, 1982) 63-97. Een meer uitgebreide studie over vrouwelijke artsen 1878-1930 is in voorbereiding en zal 
gebruik maken van een combinatie van biografische en statistische bronnen, waarbij vooral de .Amsterdamse 
situatie speciale aandacht krigt. Zie ook Hilary Marland, "The half open door": the education and careers of 
early women doctors in the Netherlands', dat zal verschijnen in M.|. van Lieburg en H. Marland ed., Medical 
Practitioners in the Netlierlands (Rotterdam, in voorbereiding). 
2. Zie bijvoorbeeld: Pereira-d'Oliveira (n. 1), Vrouwen Feministen; C.C. de Lange en A.C. Ruys, 'Pioneer medical 
women in the Netherlands', Journalof the American Medical Women's Association j-.j (1952) 99-101. 
3. A. Jacobs, Herinneringen (5de druk, Nijmegen, 1985, oorspr. uitg. .Amsterdam, 1924); W.H. Posthumus-van der 
Goot, 'Aletta Henriëtte Jacobs', in: Biografisch Woordenboek ivoj Nederland, deel 1 ('s-Gravenhage, 1979) 271-274; 
1. de Wilde, Aletta Jacobs in Groningen (Groningen, 1979). 
4. A.M. Luyendijk-Elshout, '.Albertina Philippina Catharina (Catharine) van Tussenbroek', in: Biografisch Woor
denboek van Nederland, deel 2, 566-567; C. de Lange, 'In memoriam. Catharine van Tussenbroek', Nederlaiulsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde {NTvG) 69 IB (1925) 2106-2107; L. Schoon, 'Catharine van Tus.senbroek (1852-1925). 
Een feministische medica', in: T. van Loosbroek e.a., Geleerde Vrouwen. Negende laarboek voor Vrouwengeschie
denis (Nijmegen, 1988) 115-119; E.). Schaepman-van Geuns, 'De \Touwelijke gynaecologen', in: F.r.J. van As,sen 
ed.. Een Eeuw Vrouwenarts (Amsterdam, 1987) 127-132. 
5. .\. de Knechl-van Hekelen, Cornelia Catharina de Lange (18/1-1950) (Nijmegen, 1990); M. Bosch, 'Cornelia 
Catharina de Lange', in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 2, 338-340; E. Shiiter, 'In Memoriam 
Cornelia de Lange', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 94 I (1950) 362-365. 
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Vrouwelijke artsen in Nederland 105 

De eerste generatie vrouwelijke artsen als model 

De eerste generatie vrouwelijke artsen heeft een diepe indruk achtergelaten op latere gene
raties, en zij heeft velen als voorbeeld gediend. Zij waren de eersten die toegang kregen tot 
de universiteiten om medicijnen te studeren. In veel gevallen bouwden zij zeer succesvolle 
praktijken op en waren ze werkzaam op verschillende werkterreinen, met name als huisarts, 
gynaecoloog, kinderarts, in de volksgezondheid of bij het ziekenfonds. 
Aletta Jacobs bijvoorbeeld was het eerste meisje dat toelating kreeg tot de HBS, de eerste 
vrouw die de opleiding tot apothekersassistente afmaakte, de eerste vrouw die studeerde 
en het artsexamen behaalde om vervolgens te promoveren. Zij had een drukke huisartsen
praktijk opgebouwd, speciaal voor vrouwen en kinderen. Twee ochtenden per week stelde 
ze zich beschikbaar om kosteloos hulp te verlenen aan onbemiddelde vrouwen en kinderen 
uit de arbeidersklasse uit de Jordaan in Amsterdam. Aletta Jacobs was ook actief tegen de 
reglementering van prostitutie en een voorloopster bij de introductie van geboortenregeling 
in Nederland en in Europa.^ In deze aanzetten heeft ze een belangrijke rol gespeeld, ook al 
hadden veel van haar opvolgsters heel andere interesses, doelstellingen en opvattingen. 
Een deel van een hoofdstuk in haar Herinneringen heeft als titel 'Pioniersarbeid naar allen 
kant' en dit is niet overdreven. Aletta Jacobs werd ook door sommigen gezien als de 
typisch vrouwelijke arts, veel radicaler dan de meeste andere vrouwelijke artsen, maar ook 
warm, hardwerkend, en zorgvuldig voor haar patiënten, vooral vrouwen en kinderen.' 
Catharine van Tussenbroek, de tweede vrouwelijke arts, was geïnspireerd om medicijnen 
te gaan studeren door Aletta Jacobs' diplomering tot arts.** Op haar beurt werd Van 
Tussenbroek 'one the most highly esteemed doctors of Amsterdam, not only because of her 
personality, but also because of her scientific status. She has been the outstanding e.xample 
for women medical students'.'' 

In dit artikel wil ik vooral ingaan op de volgende vragen. Wat waren de kenmerken van de 
eerste vrouwelijke artsen? Waren er grote verschillen tussen de eerste en de tweede generatie 
wat betreft hun opleiding en hun werk? In de geschiedschrijving wordt duidelijk dat de 
pioniersters een patroon uitzetten dat door latere generaties werd gevolgd. Maar heeft de 
tweede generatie een carrière opgebouwd met dezelfde specialisaties als de eerste? Heeft 
de tweede generatie dezelfde mogelijkheden gehad met betrekking tot opleiding en werk
terrein of waren deze beperkter? Is onze visie van de vrouwelijke arts te sterk gevormd door 
de beelden van Aletta, Catharine en Cornelia? In het volgende deel zal ik proberen op 
deze vragen een antwoord te formuleren. 

6. Zie noot 3 en N.E. Himes, Medical History of Contraception (New York, 1970, oorspr. uitg. New York, 1936) 
309-310; H. Westhoff, Natuurlijk Gehoortenregelen in de Twintigste Eeuw, academisch proefschrift. Universiteit 
van .Amsterdam, 1986 (Baarn, 1986), vooral hoofds. 1 en 2. 
7. Zie bijvoorbeeld: C. de Lange, 'De vrouwelijke artsen in Nederland', in: Gedenkboek der Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst Ier Gelegenheid van haar Honderd-laar Bestaan (Amster
dam, 1949) 204-211; Pereira-d'Oliveira, Vrouwen Feministen. 
8. C. van Tussenbroek, 'De beroepsvooruitzichten van de vrouwelijke arts'. Maandblad voor Vrouwenstudie i;8 
(1913) 94-
9. De Lange en Ruys (n. 2), 'Pioneer medical women', 101. 
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106 Hilary Marland 

De opleiding van de tweede generatie vrouwelijke artsen 

Voor 1900 behaalden vrouwen hun artsdiploma aan alle vier Nederlandse universiteiten. 
In de vier universiteiten waren als eersten respectievelijk: Aletta Jacobs, Groningen 1878; 
Catharine van Tussenbroek, Utrecht 1887; Marie du Saar, Amsterdam 1888 en A.M.A. van 
de Ven Sauver, Leiden 1891. Nederlandse vrouwen waren pas relatief laat aan de medicijnen
studie begonnen: Aletta Jacobs haalde haar artsdiploma dertig jaar na Elizabeth Blackwell 
in Amerika (MD, 1849) en twaalf jaar na Elizabeth Garrett Anderson in Engeland (License 
of the Apothecaries Company, 1865).'° Tot 1900 bleef het aantal vrouwen die een academi
sche studie volgden in de geneeskunde of in andere vakken beperkt. Na de grote expansie 
van middelbaar onderwijs voor meisjes in het laatste kwart van de negentiende eeuw 
groeide de mogelijkheid voor vrouwen om een academische opleiding te volgen. In 1894 
telden de Nederlandse universiteiten 55 vrouwelijke studenten: 15 te Amsterdam, 16 te 
Utrecht, 13 te Groningen en 11 te Leiden.'̂  In het jaar 1900-1901 waren in totaal 135 vrouwen 
aan de universiteiten ingeschreven.'̂  Een decennium later was het aantal sterk toegenomen 
tot 500 vrouwelijke studenten," in 1920-1921 bijna duizend en in 1930-1931 meer dan twee 
duizend (zie ook tabellen 1 en 2).'-' 

TABEL 1. PERCENTAGE VROUWELIIKE STUDENTEN UIT DE TOTALE STUDENTENPOPULATIE IN 

NEDERLAND 1900-1945 

ONDERWERP 

THEOLOGIE 

LETTEREN 

MEDISCHE WETENSCHAP 

EXACTE WETENSCHAP 

MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN 

TOTAAL 

1900 

1 

1 4 

3 

15 

2 

4 

1910 

1 

33 

1 0 

1 2 

9 

11 

1920 

5 

4 1 

11 

11 

11 

13 

1930 

5 

4 8 

17 

12 

16 

18 

1945 

10 

4 1 

19 

7 

16 

15 

Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit: I. de Wilde, 249 Vrouwen na Aletta lacobs. Vrouwelijke Gepromoveerden 
aan de Rijkstaiiversiteit Groningen 1879-1987 (Groningen, 1987) 14. 

10. Tot nu toe heeft weinig vergelijkend onderzoek over vrouwelijke geneeskundigen plaats gevonden. Voor een 
korte internationale vergelijking, zie Marland (n. 1), ' "The halfopen door'"; |.C. Albisetti, 'The fight for female 
physicians in Imperial Germany', Central European History \'i (1983) 99-123. 
11. W.H. Posthumus-van der Goot en Anna de Waal ed.. Van Moeder op Dochter. De Maatschappelijke Positie van 
de Vrouw in Nederland vanaf de Franse Ti/rf (Nijmegen, 1977, oorspr. uitg. Utrecht en Antwerpen, 1968) 56. 
12. Zie: M.J. Freie, 'In opvoeding en onderwijs', in: M.G. Schenk ed.. Vrouwen vati Nederland 1S98-194H. De 
Vrouw Tijdens de Regering van Koningin Wilhehnina (.Amsterdam, 1948) 106. 
13. I. de Wilde, 'De kentering naar het nieuwe vrouwenleven. Over het Maandblad voor Vrouwenstudie (191J-
1915)', in: Van Loosbroek (n. 4), Geleerde Vrouwen, 152, geeft een cijfer van 600 voor 1910. 
14. Freie (n. 12), 'In opvoeding en onderwijs', 106. 
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TABEL 2. VROUWELIJKE STUDENTEN AAN DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN 1898-1941 

JAARGANG TOTAAL MEDISCHE PERCENTAGE MEDISCHE 

1898-99 73 9 12,3 

1900-01 135 39 28,9 

1910-11 498 170 34,1 

1920-21 941 236 34,1 

1930-31 2020 466 23,1 

1940-41 1969 657 33,4 

M.J. Freie, 'In opvoeding en onderwijs', in: .VI.G. Schenk ed.. Vrouwen van Nederland 1898-1^48. De Vrouw 

Tijdens de Regering van Koningin Wilhehnina (Amsterdam, 1948) 106. 

Na 1900 kozen steeds meer vrouwen een medische opleiding. In het studiejaar 1900-1901 
waren er 39 vrouwen ingeschreven bij de geneeskundestudie, 170 in 1910-1911, het jaar met 
de grootste toename, 236 in 1920-1921 en 466 in 1930-1931 (zie tabellen 2 en 3)." In de eerste 
decennia van deze eeuw heeft ongeveer een derde van de vrouwen met een academische 
opleiding voor geneeskunde gekozen."' Het grootste contrast tussen de perioden voor en 
na de eeuwwisseling was dat na 1900 een grote groep vrouwen geneeskunde koos. 
Vrouwen waren geen grote uitzondering meer en vormden een stabiel percentage van de 
.studentenpopulatie. In 1921 waren meer dan 13% van de studenten in de geneeskunde 
vrouwen, een flinke toename vergeleken met de 3% in 1900.'^ Deze verandering had tot 
gevolg dat een behoorlijk aantal vrouwen op de tamelijk verzadigde arbeidsmarkt terecht 
kwam. Veel vrouwen deden een beroep op de banen waar vroeger mannen het monopolie 
op hadden. 

In verband met de mogelijkheid om werk te vinden leek medicijnen zeker in vergelijking 
met andere disciplines, een goede keus (zie tabel 5). Vrouwen met diploma's in de genees
kunde hadden meer mogelijkheden, ook buiten de universiteit. Binnen de universiteiten 
was de kans op werk voor vrouwen beperkt. Voor 1940 werden slechts zeven vrouwen 
benoemd als hoogleraar, waarvan twee in de geneeskunde. Cornelia de Lange werd gewoon 
hoogleraar in de kindergeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (1927) en A. 
Charlotte Ruys buitengewoon hoogleraar in de microbiologie en infectieziekten te 
Amsterdam."* De meeste vrouwen met een opleiding in de geneeskunde vonden werk als 
huisarts, kinderarts, gynaecoloog of in de sociale geneeskunde. In 1916 werd een schatting 
gegeven van 146 gekwalificeerde vrouwen, van wie 122 (84%) werkten of gewerkt hadden 

15. Ibid. 
16. In de eerste helft van de twintigste eeuw hebben veel vrouwen voor een bètavak gekozen - wiskunde, natuur
wetenschappen, geneeskunde en farmacie. In 1900 was 75% van de vrouwelijke studenten bij bètavakken inge
schreven, in 1930 meer dan 50%. Zie M. Kirejczyk, 'Bètavrouwen in de geschiedenis', in: J.'t Hart e.a. ed., Een 
Barst in het Bolwerk. Vrouwen, Natuurwetenschappen en Techniek (Amsterdam, 1986) 20. Zie ook: Van Loosbroek 
(n. 4), Geleerde Vrouwen; ]. Poelstra, ed.. Geachte Proinovenda. 100 Jaar Promoverende Vrouwen aan de Univer
siteit van .Amsterdam (.Amsterdam, 1990); I. de Wilde, 249 Vrouwen na Aletta Jacobs. Vrouwelijke Gepromoveerden 
aan de Rijksuniversiteit Groningen 1879-1987 (Groningen, 1987) 14; H. Lucas.sen en T. Peeters, Hora Est. Gepro
moveerde Vrouwen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 192^-1988 (Nijmegen, 1988); en het hoofdstuk van 
Marta Kirejczyk in deze bundel. 

17. Geneeskundige Jaarboekjes; De Wilde (n. 16), 249 Vrouwen na Aletta Jacobs 14. 
18. Po.sthumus-van der Goot en de Waal (n. 11), Van Moeder op Dochter i(>i. 
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108 Hilary Marland 

sinds zij hun studie hadden afgerond."* Het Vrouwenjaarbockje voor 1920 noemt 150 gedi
plomeerde vrouwen en van 125 van deze was er informatie over hun werk (83%).'" Welis
waar was veel werk waarschijnlijk part-time of tijdelijk, de cijfers blijven indrukwekkend. 

Reacties op vrouwelijke medische studenten 

In vergelijking met bijvoorbeeld Groot-Brittannië en de Verenigde Staten lijkt het alsof de 
eerste vrouwen in de geneeskunde weinig reacties opriepen, met weinig praktische conse
quenties voor opleiding en baan. Toen Aletta Jacobs in 1878 te Groningen haar artsdiploma 
had gehaald, werd haar naam slechts samen met die van haar mannelijke afgestudeerde col
lega's zonder bijzondere vermelding op een lijst 'bevorderd tot arts' in het Nederlaiuisch 
Tijdschrift voor Geneeskunde vermeld.'' Dit was heel anders in Engeland toen Elizabeth 
Garrett Anderson haar Licence of the Apothecaries Company had gehaald in 1865. De 
Lancet merkte onder het opschrift 'Frocks en Gowns' op: 'No doubt the examiners had 
due regard for her sex and omitted all those subjects of examination which would be 
shocking to the female mind'.-' 

Its immediate consequence was the closing of the door through which she had forced her way; the 

.Apothecaries' Hall signalising the fact of her admi.ssion by the passing of a new rule, which forbade students 

thenceforth to receive any part of their education privately, whilst it was known that froin some at least of 

the public classes women would certainly be excluded.'' 

In Nederland werden geen deuren gesloten voor vrouwen en ze bleven studeren bij alle 
universitaire instellingen. Dit in tegenstelling tot Groot-Brittannië en de Verenigde Staten 
waar de oppositie tegen vrouwen die geneeskunde wilden studeren zo groot was dat vrou
wen hun eigen scholen en ziekenhuizen moesten oprichten om te garanderen dat zij 
mogelijkheden hadden om een theoretische en klinische opleiding te volgen.'+ Het was 
overigens opmerkelijk dat de meeste Nederlandse vrouwelijke artsen hun geneeskundige 
opleiding in Nederland hadden gevolgd. Van de 125 vrouwelijke artsen die genoemd worden 
in het Geneeskundig Jaarboek van 1920 hadden er slechts drie buitenlandse diploma's 
gehaald en alle drie hadden eerst hun artsexamen in Nederland behaald.^' Nederlandse 

19. A. Polak, 'Vrouwenarbeid': herdrukt uit Sociaal Jaarboek van Nederland, I (1916) 8. 
20. Vrouwcnjaarhoekje voor Nederland, 1920. 
21. NTvG 14 I (1878) 211. 
22. Lancet, 7 Oct. 1865. Citeerde; I. Manton, Elizabeth Garrett Anderson (Londen, 1965) 163. 
23. J. Stansfield, 'Medical women'. Nineteenth Century 1 (1877) 889. Zie ook voor hindernissen in de opleiding 
van vrouwelijke artsen in Engeland: M..A. Elston, 'Women's access to medical education in Great Britain, 1877-
1900: an overview', Bulletin of the Society for the Social History of Medicine 41 (1987) 51-53. 
24. Zie bijvoorbeeld uit de enorme hoeveelheid literatuur over vrouwelijke artsen in Groot-Brittannië en de V.S.: 
R.M. .Vlorantz-.Sanchez, Sympathy and Science. Women Physicians in Anurican Medicine (New York en Oxford, 
1985); M.R. Walsh, 'Doctors Wanted: No Women Need Apply'. Sexual Barriers in the .Medical Profession, 1S35-I975 
(New Haven en Londen, 1977); V.G. Drachman, 'Women doctors and the women's medical movement: femi
nism and medicine, 1850-1895', unpub. Ph.D. diss., State University of New York at Buffalo, 1976; de hoofdstuk
ken over 'Physicians', in: J.W. Leavitt ed.. Women and Health in .America (Madison, WI, 1984); M.A. Elston, 
'Women doctors in the British health services', unpub. Ph.D. thesis. University of Leeds, 1987; de klassieke .studie 
van E. Moberly Bell, Storming the Citadel: The Rise of the Woman Doctor (Londen, 1953); en recente 'feministi
sche' studie C. Blake, The Charge of the Parasols. Women's Entry to the Medical Profession (Londen, 1990). 

25. Constance A. Cielderblom, .VID Freiburg im Breisgua (1894); Ina Hoekstra, MD Gent (1904); A.M. Ris,selada, 
MD Zurich (1915). Geneeskundig Jaarboek, 1920. 
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vrouwen hebben dus geen deel gehad aan 'the largest migration of professional women in 
history', namelijk, de migratie van vrouwen uit de Verenigde Staten, Rusland, Duitsland 
en andere Europese landen naar buitenland.se universiteiten. In de laatste decennia van de 
negentiende eeuw trokken veel vrouwen vooral naar Frankrijk en Zwitserland, om daar te 
studeren en diploma's te halen.-'' 
De positie van de vrouwelijke artsen in Nederland was echter niet altijd zo rooskleurig. Na 
1900 was er een duidelijke verandering in de populariteit van de universiteiten onder de 
vrouwelijke studenten. Tussen 1920 en 1930 verminderde het aantal vrouwen dat voor 
Utrecht koos met ongeveer 50%. In Amsterdam bleef het aantal vrouwelijke studenten in 
de geneeskunde min of meer stabiel, maar veel meer vrouwen kozen na 1920 voor Leiden 
of Groningen (zie tabel 3). De geografische wijziging had vooral te maken met de negatieve 
ervaringen van vrouwen in het vaak 'zeer conservatief genoemde Utrecht. Tijdens haar 
studiejaren in Utrecht maakte Marianne van Herwerden (1874-1934) melding van de anti
pathie van de mannelijke studenten en eenzaamheid.^' Charlotte Ruys was uit Utrecht 
vertrokken naar Groningen 'because the professors of surgery and gynecolog)' at Utrecht 
were discriminating against women students. I did not wish to fight so I left with five 
others and graduated in Groningen in 1924'.-** 

TABEL 3. MANNELIJKE EN VROUWELIJKE GENEESKUNDESTUDENTEN AAN DE NEDERLANDSE 
UNIVERSITEITEN, 1921 EN 1930 

AANTAL STUDENTEN AANTAL VROUWELIJKE 
STUDENTEN (percentage) 

1921 1930 1921 1930 

AM.STERDAM 

UTRECHT 

LEIDEN 

GRONINGEN 

TOTAAL 

607 

823 

398 

250 

2078 

674 

742 

659 

471 

2546 

68 (11,2) 

144(17,5) 

54(1-1.6) 

15(6 ,0) 

281 (13,5) 

87(12 .9) 

78 (10,5) 

128 (19,4) 

58 (23,2) 

35 ' (13.7) 

Geneeskundige Jaarboekjes 

Net als in andere landen ondervonden vrouwen in Nederland oppositie - 'huiselijk', in de 
vorm van tegenstand van familie over hun keus voor geneeskvmde als beroep;''* 'privé', 

26. T.N. Bonner, 'Medical women abroad: a new dimension of women's push for opportunity in medicine, 1850-
1914', Bidlelin ol the History oj Medicine 62 (1988) 58. Zie ook idem, 'Rendezvous in Zurich. Seven who made a 
revolution in women's medical education, 1864-1874', Journal of the History of.Mcdiciiw 44 (1989) 7-27. 
27. C.A.B. van Herwerden, Marianne van Herwerden 16 Februari 1874-26 Januari 1934 (Rotterdam, 1948), 19-21. 
28. 'A. Charlotte Ruys', in: L.M. Hellstedt ed.. Women Physicians of the World. .Autobiographies of Medical 
Pioneers (Washington en Londen, 1978) 164. 
29. Zoals de opmerking van een oom, ook arts, in een brief aan Cornelia de Lange: 'Lieve Cornelia, het is voor de 
familie erg vervelend geweest, dat je voor medicus ging studeren, maar nu je nog een publicatie doet over de 
urine van een zuigeling, nou wordt het toch helemaal te bonti' Pereira-d'Oliveria (n. 2), Vrouwen Feministen 22. 
Sommigen van de eerste vrouwelijke artsen hebben opmerkingen gemaakt over de tegenstand of gebrek aan 
steun van hun families. Veel waren ook begonnen met hun studie op latere leeftijd, toen de bijstand van hun 
families misschien minder belangrijk was. 
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opmerkingen of kritiek van hun mannelijke studiegenoten en hoogleraren;-'" 'polemisch', 
vooral in de vorm van publieke discussie en pamfletten over de geschiktheid van vrouwen 
om geneeskunde of andere studies te volgen en de geneeskunde te beoefenen;*' en 
'publiek', open oppositie tegen de aanstelling van vrouwen.-'-
Soms groeide een privé-actie uit tot een publiek schandaal zoals het verzet in 1918 van de 
hoogleraren van de Utrechtse medische faculteit tegen de benoeming van Marianne van 
Herwerden als opvolger van Pekelharing, hoogleraar in de histologie en de cytologie. Zij 
werd pas in 1922 tot lector benoemd.-'-' Het is hier niet de plaats om diep in te gaan op het 
debat over de geschiktheid van vrouwen om geneeskunde te studeren, maar wel om de 
concrete gevolgen hier te beschrijven. Heeft deze tegenstand uiteindelijk gefunctioneerd 
als een belangrijke factor die de praktijken van vrouwen in de geneeskunde beperkte? 

De groei in aantal vrouwelijke artsen 

Na 1900 was er een grote stijging in het aantal vrouwelijke artsen. In 1910 vs'aren 41 vrou
wen opgenomen in het Geneeskundig Jaarboek (1,5% van het totaal aantal geregistreerde 
geneeskundigen). In 1915 was er een verdubbeling van het aantal praktizerende vrouwen 
tot 82 (2,7%). In 1920 vormden de 125 vrouwelijke artsen 3,6% van het totale aantal 
geneeskundigen, in 1930 249 of 5,4% (zie tabel 4).-''' 

TABEL 4. AANTAL VROUWELIJKE ARTSEN, 1890-1930 

JAARGANG 

1890 

1895 

1900 

1905 

1910 

1915 

1920 

1925 

1930 

AANTAL MEDISCHE 
BEOEFENAARS 

791 

1220 

1760 

2163 

2694 

2996 

3497 

4088 

4582 

AANTAL VROUWELIJKE 
BEOEFENAARS 

3 

7 

13 

16 

41 

82 

125 

184 

249 

PERCENTAGE 
VROUWEN 

0,4 

0,6 

0.7 

0.7 

1.5 

2.7 

3.6 

4.5 

5.4 

Geneeskundige Jaarboekjes; 1879-1979. Tachtig Jaren Statistiek in Tijdreeksen ('s-Gravenhage, 1979). 

30. Catharine van Tussenbroek bijvoorbeeld vond haar studietijd in Utrecht zeer moeilijk: 'Daan'oor moet je een 
olifantshuid hebben'. Geciteerd in Van Herwerden (n. 27), Marianne van Herwerden 19. 
31. Het debat of vrouwen geschikt waren om te studeren was zeer hevig aan het eind van de negentiende eeuw. 
Zie: H. Treub en C. Winkler, De Vrouw en de .Srid/ie (Haarlem, 1898). Voor een discussie over deze polemiek, zie: 
Bosch, 'Blauwkousen en hobbezakken in een witte jas'; Van Loosbroek (n. 4), Geleerde V'roim-ni. 
32. Zoals de discussie rond de aanstelling van vrouwen in het Wilhelmina Gasthuis te .Amsterdam in het begin 
van de twintigste eeuw. Zie: A. Querido, Het Wilhelmina Gasthuis (Lochem, 1966) 223-227. 
33. Van Herwerden (n. 27), Marianne van Herwerden, 63-65. Zie ook: M. Kirejczyk, 'Marianne van Herwerden 
(1874-1934)', in: Van Loosbroek (n. 4), Geleerde Vrouwen 146-151. 
34. Geneeskundige Jaarboekjes. 
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Deze indrukwekkende verhoging was absoluut niet te vergelijken met het aantal van 7000 
gediplomeerde vrouwen in 1900 in de Verenigde Staten. Maar hoewel 6% van het totale 
aantal praktizerende medici in de Verenigde Staten in 1910 vrouwen waren, begonnen 
deze in absolute aantallen af te nemen. Het aantal vrouwelijke medische studenten ver
minderde van 1280 in 1902 tot 992 in 1926.-" In tegenstelling tot de Verenigde Staten, nam 
het aantal vrouwelijke artsen in Nederland niet af naarmate de geneeskunde wetenschap
pelijker werd. In de Verenigde Staten, 'Only in the early twentieth century, coincident 
with the rise of scientific medicine, did the proportion of women physicians decrease dra
matically'."' In Nederland kwam de doorbraak laat op gang, maar zien we langzaam maar 
zeker een doorlopende stijging in het aantal vrouwelijke artsen (zie tabel 4). 
Sommige vrouwen vielen tijdens hun studie af; anderen werkten voor kortere periode of 
in deeltijd. Catharine van Tussenbroek berekende dat 72 vrouwen in 1913 een medische 
praktijk hadden, van een totaal van 105 afgestudeerde vrouwen (69%), terwijl in dat jaar 
het aantal vrouwelijke studenten in de geneeskunde aan de vier universiteiten gezamenlijk 
171 bedroeg.'" In 1926 leverde een berekening een totaal van 216 gekwalificeerde vrouwen, 
van wie 183 praktizeerden (85%).'** Dit laatste cijfer klopt ook met de eerder genoemde 
schattingen van Polak en de getallen uit het Vrouwenjaarboekje, namelijk 84% in 1916 en 
83% in 1920.''* Het is moeilijk een vergelijking te maken met de weinige vrouwen die voor 
1900 praktiseerden. Van de dertien vrouwelijke artsen van de pioniersgeneratie hebben er 
tien een lange carrière gehad, terwijl drie voor een kortere periode werkten. 

Carrière en huwelijk? 

Rond 1900 is er veel discussie geweest over de vraag of een carrière met een huwelijk en 
opvoeding van kinderen te combineren viel. Veel vrouwen, waaronder feministen, geloofden 
aan het begin van deze eeuw dat de combinatie van carrière en gezin een onmogelijke was. 
In de praktijk trouwden veel vrouwen echter en kozen toch voor deze combinatie. Het is 
moeilijk in te schatten welk effect trouwen en kinderen krijgen had op de carrière van 
vrouwen. Uit een selectie van de meest succesvolle en bekendste vrouwen - Catharine van 
Tussenbroek en Cornelia de Lange waren ongetrouwd - bleek, dat Aletta Jacobs en Charlotte 
Ruys, die wel getrouwd waren, hun echtgenoten als een grote steun ervaren hebben. 
De zogenoemde 'strategy of superperformance','»" dus je voor honderd procent inzetten 
voor het vak, leek geen verplichting, en in 1926 waren 47% -102 van de 216 - van de vrou
welijke artsen getrouwd, waarvan 59 ofvvel 27% met een arts. Van de 102 getrouwde vrou-

35. Morantz-Sanchez (n. 24), Sympathy and Science 92; idem, 'So honoured, so loved? The women's medical 
movement in decline', in: R.J. Abram ed., 'Send Us a Lady Physician'. Women Doctors in America 183,5-1920 (New 
York en Londen, 1985) 232-233, 
36. C. Davis, 'Called by God, led by men: Women face the masculanization of .American medicine at the College 
of Medical Evangeli.sts, 1909-1922', Bulletin of the History of Medicine 67 (1993) 119. 
37. Van Tussenbroek (n, 8), 'De beroepsvooruitzichten van de vrouwelijke arts', 93, 95. 
38. D.C. Nuysink-Steinbuch, 'Medicine', in: What Dutch University Wotnen do in Holland and the Colonies (The 
International Federation of University Wonien, Louden, 1926), 5. Dit artikel is een vertaling van idem, 'De vrou
welijke artsen in Nederland en Nederlandsch Indie', NTvG 70 II B (1926) 2091-2096. 
39. Polak (n. 19), 'Vrouwenarbeid', 8; Viouwenjaarboekje voor Nederland, 1920. 
40. Zie: P.M. Glazer en M. Slater, Unequal Colleagues. The Entrance of Wonien into the Professions, 1890-1940 
(New Brunswick en Londen, 1987). 
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wen waren 56 volledig werkzaam als huisarts of specialist en hadden 19 part-time werk.*' 
Gecombineerde huisartspraktijken, waarbij de man zorgde voor de mannelijke patiënten 
en zijn echtgenote voor vrouwen en kinderen, kwamen regelmatig voor, vooral in kleine 
steden en dorpen. Van deze gecombineerde praktijken werden er 23 in 1920 geteld.-*-
De beoefening van medicijnen door getrouwde vrouwen leek meer dan andere academi
sche vakken mogelijkheden te bieden. Van de 19 vrouwen die tussen 1900 en 1909 waren 
gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam was slechts 1 getrouwd (5%); tussen 
1910-1919 was dat 13%.''^ Veel van deze vrouwen zijn misschien na hun promotie 
getrouwd, maar, zoals duidelijk wordt in tabel 5, leek de combinatie van carrière en huwelijk 
makkelijker te zijn voor vrouwen met een geneeskundige opleiding dan voor vrouwen in 
andere bètavakken. 

TABEL 5. ARBEIDSPARTICIPATIE VAN UNIVERSITAIR AFGESTUDEERDE BÈTAVROUWEN, 
31 DECEMBER 1934 

STUDIE- TOTAAL AANTAL % % % % 
RICHTING VROUWEN WERKENDE WERKENDE GEHUWDE WERKENDE WERKLOZE 

STUDENTEN GEHUWDE ONGEHUWDE 

GENEESKUNDE 

FARMACIE 

BIOLOGIE 

WISKUNDE/ 
NATUURKUNDE 

CHEMIE 

484 

368 

175 

90 

61 

340 

270 

76 

43 

2 2 

70 

73 

43 

48 

64 

53.5 

50,0 

36,0 

32,0 

.39.0 

58 

53 

9 

10 

8 

84,4 

92.5 

62.5 

65,6 

64,0 

M.C. van der Kolf, 'Statistische gegevens betreffende de vrouwelijke academisch gegradueerden in Nederland', 
Mededelingen van de Nederlandsche Vereeniging van Vrouwen met Academische Opleiding 6:1 (1935) n.p. Uit: M. 
Kirejczyk, 'Bètavrouwen in de geschiedenis', in: J. 't Hart e.a. eds. Een Barst in het Bolwerk. Vrouwen, Natuur
wetenschappen en Techniek (Amsterdam, 1986) 22. 

De werkterreinen van de tweede generatie vrouwelijke artsen 

In 1930, 50 jaar nadat Aletta Jacobs haar artsdiploma haalde, waren de 249 praktizerende 
vrouwelijke artsen over het hele land verspreid. Negen van de dertien die voor 1900 waren 
afgestudeerd, hadden in Ainsterdam hun beroep uitgeoefend. In 1915 praktizeerde meer 
dan een derde nog in Amsterdam. In 1930 was er minder verband tussen de grootte van de 
stad en het aantal vrouwelijke artsen. Amsterdam had nog het grootste aantal, 63 vrouwe
lijke artsen (25% van het totale aantal praktizerende vrouwelijke artsen in de Geneeskundig 
jaarboek, en een ratio vrouwelijke artsen naar de populatie van 1:11.885). 

41. Nuysink-Steinbuch (n. .38), 'De vrouwelijke art.sen', 2092. 
42. Geneeskundig Jaarboekje, 1920. 
43. Poelstra (n. 16), Geachte Promovenda 145. 
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TABEL 6. RATIO VROUWELIJKE ARTSEN NAAR DE POPULATIE VAN VERSCHILLENDE STEDEN IN 
1930 

STAD 

AMSTERDAM 

ROTTERDAM 

DEN HAAG 

UTRECHT 

HAARLEM 

GRONINGEN 

LEIDEN 

HILVERSUM 

DELFT 

AMERSFOORT 

AANTAL 
VROUWELIIKE 

ARTSEN 

63 

21 

26 

13 

12 

7 

9 

7 

2 

6 

POPULATIE 

748.769 

582.500 

433.000 

151.649 

117.165 

103.696 

70.349 

54-784 

50.167 

37.162 

RATIO 
VROUWELIJKE 

ARTSEN 

1:11.885 

1:27.7,^8 

1:16.653 

1:11.665 

1:9.763 

1:14.813 

1:7.816 

1:7.826 

1:25.083 

1:6.193 

Geneeskundig Jaarboekje, 1930. 

In andere grote steden was het aantal kleiner zoals in Rotterdam met 21 (8% en 1:27.738). 
In kleinere steden varieerde het nogal: Amersfoort, Hilversum en Leiden hadden hogere 
ratio's vrouwelijke artsen in verhouding tot de populatie van de stad; Delft daarentegen 
had een lage concentratie (zie tabel ó).-*-* Afhankelijk van de gedragslijn van lokale zieken
huizen en gemeente-instellingen boden verschillende steden banen aan vrouwen. In steden 
met een uitgebreidere middenstand waren er ook meer mogelijkheden voor vrouwelijke 
artsen om een praktijk op te bouwen voor vrouwen en kinderen. Veel vrouwen vonden 
ook werk in badplaatsen, vakantiekolonies en herstellingsoorden. 

Vrouwen werkten dus op veel verschillende geneeskundige terreinen, maar vooral als 
huisarts, soms met speciale aandacht en speciale praktijkuren voor vrouwen en kincieren, 
in de volksgezondsheidzorg, als assistenten in poliklinieken, in laboratoria, als g)'naecologen 
en kinderartsen, in consultatiebureaus en op scholen. Een kleine groep was werkzaam in 
andere specialisaties, zoals oogartsen, zenuwartsen, dermatologen of longspecialisten, 
maar dezen behandelden alleen of vooral vrouwen en kinderen. Sommige vakken bleven 
ontoegankelijk - inwendige geneeskundige, psychiatrie en vooral chirurgie - maar er waren 
ook uitzonderingen, zoals Heleen Brouwer-Robert, die tussen 1916 en 1959 als operatief 
gynaecologe en chirurg gewerkt had in Haarlem. 

De meest prominente vrouwen uit de generatie voor 1900 concentreerden zich ook op 
werkgebieden die verband hielden met de zorg voor vrouwen en kinderen, zoals Aletta 
Jacobs met haar huisartsenpraktijk, geboortenregeling en cursussen in zuigelingen- en 
kinderzorg en huishoudelijke hygiëne, Catharine van Tussenbroek als gynaecoloog en in 
haar werk met ziekelijke middenstandsmeisjes, en Cornelia de Lange als kinderarts en als 

44. Geneeskundige Jaarboekjes. 
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voor,stander van consultatiebureaus.-*' In brede zin bleef de tweede generatie vrouwelijke 
artsen dezelfde soort werkzaamheden doen als de eerste, met uitbreidingen in sommige 
richtingen en beperkingen in andere. 
In 1926 bijvoorbeeld werden er 216 vrouwelijke artsen geteld. Hiervan hadden 175 een 
geneeskundige praktijk, 16 waren werkloos en van 25 was de werkkring onbekend. Van die 
125 met werk, hadden 47 een huisartsenpraktijk, waren 25 kinderarts, 21 rijks- of gemeen
teambtenaar (inclusief 10 schoolartsen, 2 inspectrices voor de volksgezondheid, ambtenaren 
voor de tuberculosebestrijding en zuigelingenzorg, controle- en keuringsarts bij de 
gemeente), 11 vrouwenarts, 10 specialisten in psychiatrie en neurologie, 7 oogarts, en 28 
ziekenhuisassistenten. De vrouwen die gedeeltelijk werkten waren vooral bezig met 
wetenschappelijk werk, op poliklinieken, als leidsters van consultatiebureaus of moeder
cursussen, op huishoud- en meisjesscholen en als hulp in de praktijk van een geneeskun
dige echtgenoot.•*'" 

Typisch was het combineren van verschillende maar samenhangende werkzaamheden. De 
eerste jaren waren vaak het moeilijkst, omdat vrouwelijke artsen niet voldoende patiënten 
hadden om zelfstandig te praktizeren. Het werd minder zwaar 'voor de vrouw, die den 
steun van een vaste betrekking heeft, vooral als die samenvalt met de richting, waarin zij 
haar toekomstwerk zoekt. Een klinisch assistentschap is daarom het meest begeerlijk, ook 
als het geen groote finantieele voordeden biedt'.'•' In de eerste decennia van deze eeuw 
werden aanstellingen als schoolarts, consultatiebureau-arts of andere gemeentelijke func
ties steeds belangrijker voor vrouwen. Ongeveer 35 % van de Amsterdamse vrouwelijke 
doktoren combineerde een eigen praktijk met een of meer aanstellingen in 1915 en ook in 
1930 (zie tabel 7). 

In het begin van deze eeuw heeft Christine Bader, arts in Arhnem, aanstellingen gehad bij 
het kinderziekenhuis, als school- en consultatiebureau-arts. In 1920 werd zij aangesteld als 
eerste provinciale inspectrice voor kinderhygiëne in Limburg. Zij was ook oprichtster van 
het eerste openlucht kinderdagverblijf, gecombineerd met een consultatiebureau voor 
kleuters te Arnhem in 1920.-'"'' Jeanne Bles van Rotterdam was een bekend kinderarts met 
een bloeiende praktijk, die zij meer dan 25 jaar combineerde met een aanstelling als hoofd 
van een zuigelingen-afdeling in het Sophia Kinderziekenhuis.'*'^ Freia Cohen was van 1918 
tot 1949 huisarts 'uitsluitend voor kinderen' en combineerde dit met nachtdienst in een 
kinderkliniek en een docentschap aan de Amsterdamsche Huishoudschool, waar zij toe
komstige huisvrouwen onderwees in de zuigelingen- en kinderverzorging, hygiëne, en zie
kenverpleging. In 1930 was zij werkzaam in kinderklinieken van het Binnengasthuis en het 
Diaconessenziekenhuis te Amsterdam.'" 

45. Voor de grote concentratie van vrouwelijke artsen op werkgebieden die verband hielden met zorg voor vrou
wen en kinderen, zie: H. Marland, '"A woman's touch": women doctors and the devclopmenl ot health services 
for women and children in the Netherlands 1879-C.1925', in: H. Binneveld en R. Dekker eds. Curing and Insuring. 
Essays on Illness in Past Times: The Netherlands. Belgium, England and Italy, i6th-20th Centuries (Hilversum, 

1993)-
46. Nuysink-Steinbuch (n. 38), 'De vrouwelijke art.sen', 2091. 
47. Van Tu.ssenbroek (n. 8), 'Do heroepsvooniitzichten van de vrouwelijke arts', 101-102. 
48. Geneeskundige Jaarboekies; R. Philips, Gezondheidszorg in Limburg. Groei en Acceptatie van ile Gezond
heidsvoorzieningen 18=10-1940 (.'Vssen, 1980) 213; Posthumus-van der Coot en de Waal (n. ii). Van .Moe<ler op 
Doc/ircr 175-176. 
49. •VTi'G85 I (1941) 1253-
50. M.1. Biemond-Kan, 'Een vrouw van verdienste'. Ons .Amstcnhun 24 (1972), 85-87; Geneeskundige Jaarboekjes. 
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TABEL 7. DE WERKTERREINEN VAN VROUWELIJKE ARTSEN WERKZAAM TE AMSTERDAM IN 1915 
EN 1930 

1915 1930 

TOTAAL VROLPWELIJKE ARTSEN 

HUISARTSPRAKTIJK: 
.VIET SPECIALE UREN VOOR: 
VROUWEN/KINDERENO 
ZIEKENFONDSPATIËNTEN 

^9 

14 (48%) 

3 
o 

63 

31 ( 4 9 % ) 

2 

1 

ZIEKENHUISINSTELLINGEN ' 
ASS. UITW. 
ASS. INW. 
GENEESKUNDIGE 
HOOFD AFDELING 

TOT.AAL 

4 
5 
o 
1 

10 (34%) 

7 
8 
4 
o 

19 (30%) 

POLIKLINIEKEN * 
GENEESKUNDIGE 
ASS. 

TOTAAL 

VOLKSGEZONDHEID: 

CONTROLE-/KEURINGSARTS 
SCHOOLARTS 
CONSULT.ATIEBUREAU 
MEDISCH OPVOEDKUNDIG BUREAU 
T.B. KLINIEK 

TOTAAL 

3 
4 

7 (24%) 

1 

1 

1 

O 

o 

3 (10%) 

12 

2 

14 (22%) 

3 
3 
5 
2 

2 

15 (14%) 

LABOIUrORlUM 

ZIEKENFONDSARTS 

GEZONDHEIDS- EN VAKANTIEKOLONIE 

FYSIOTHERAPEUT 

HOOGLERAAR 

GECOMBINEERDE PRAKTIJK 
(HUISARTS + INSTELLING) 

NIET IN ACTIEVE PRAKTIJK 

2 

0 

0 

1 

0 

10 (34%) 

4 ( 1 4 % ) 

1-f 

22 (35%) 

5 (8%) 

o Deze cijfers geven waarschijnlijk een veel te lage schatting van de mate waarin vrouwelijke huisartsen met 
vrouwen en kinderen werkten. Vee! van deze huisartsen lieten na hun speciale belangstelling voor deze groepen 
te noemen. 
' Exclusief studentassistent en ongekwalificeerde artsen. 
-I- Mej. Jeltje Stoink, uit Hilversum, geneeskundige van de Joodse Zee- en Boschkolonie te Wijk aan Zee. 

Geneeskundige Jaarboekjes. 
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TABEL 8. VROUWELIJKE SPECIALISTEN TE AMSTERDAM 1915 EN 1930 

SPECIALISATIE 1915 1930 

PEDIATRIE 4 9 

OB.Sl'./GYN. 3 4 

OOGHEELKUNDE 1 3 

PSYCHIATRIE 1 o 

KNO O 1 

LONGZIEKTEN O 1 

RADIOLOGIE o 2 

FYSIOTHERAPIE o 1 

TOTAAL 

(PERC. VROUWELIIKE ARTSEN MET SPECIALISATIE) 9 (31%) 21 (,«%) 

Geneeskundige Jaarboekjes. 

Sinds Aletta Jacobs zich in 1880 als arts had gevestigd op de Heerengracht in Amsterdam, 
werd deze stad de favoriete lokatie voor vrouwelijke doktoren. In de periode tot 1930 was 
Amsterdam de enige stad in Nederland met een grote groep vrouwelijke artsen. Een analyse 
van het werk van vrouwelijke artsen in Amsterdam in 1915 en 1930 is gegeven in tabellen 7 
en 8. Het aantal vrouwen was in feite in deze periode zeer gestegen, maar hun arbeidsterrein 
bleef min of meer hetzelfde. In beide jaren hadden net niet de helft hiervan een huisartsen
praktijk en ongeveer 30% aanstellingen in een ziekenhuis en 20% poliklinisch werk. Maar 
in deze vijftien jaar kwamen er daarnaast veel meer arbeidsmogelijkheden in de volksge
zondheid; het percentage vrouwen dat hierin werkzaam was, was meer dan verdubbeld tot 
24% in 1930, vooral bij consultatiebureaus, als schoolarts, TB-arts en als controle- of keu
ringsarts bij de gemeente.''' 

Vrouwelijke artsen in de gyitaecologie 

Gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw was in de meeste werkterreinen stabili
teit kenmerkend, maar wel was er een groei in de mogelijkheden in de preventieve genees
kunde te constateren. Ondertussen bleef het percentage vrouwelijke artsen dat specialistisch 
werkzaam was tamelijk stabiel. In 1930 kwamen er enkele vrouwelijke specialisten bij in 
nieuwe gebieden zoals keel-, neus- en oorarts, radioloog, specialist in longziekten en fysio
therapeut. Het aantal vrouwelijke kinderartsen was meer dan verdubbeld, maar het aantal 
vrouwenartsen en gynaecologen bleef nagenoeg constant met 4 in 1905, 3 in 1915 en 4 in 
1930.^' De laatste cijfers zijn heel belangrijk; de pioniersgeneratie, vooral Catharine van 
Tussenbroek, zag een groot potentieel arbeidsterrein in de verloskunde en de gynaecologie 
voor vrouwelijke artsen. Haar persoonlijke ervaring had haar geleercf 

51. Geneeskundige Jaarboekjes. 
52. Ibid. 
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dat er een groote categorie van vrouwen bestaat, die zich op g)'naecologisch gebied lietsl door een vrouw 
laten helpen. Toen ik mij vestigde was de stroom van patiënten in deze richting zóó sterk, dat zij mij voort
sleepte naar de gynaecologie, ofschoon ik mij eerst had gevestigd voor de algemeene praktijk. Een geleidelijke 
overgang van de algemeene praktijk naar een specialistisch vak was destijds nog zeer goed mogelijk... Het lag 
zoo voor de hand aan te nemen, dat velen zich wenden zouden tot de verloskunde en de gynaecologie- Dat 
is in werkelijkheid geheel anders gebleken. Onder de vrouwelijke specialisten zijn er slechts vier in vrouwen
ziekten.''' 

Van Tussenbroek had de spijker op de kop geslagen met haar opmerking: 'Bij de tegen
woordige ontwikkeling der operatieve gynaecologie moet geen vrouw zich meer in dit vak 
gaan begeven, die geen speciale voorstudiën heeft gemaakt en niet ten volle de buikchirurgie 
beheerscht'.^-' Bovendien bestond er rond de eeuwwisseling een grote oppositie tegen de 
beoefening van gynaecologie door vrouwen. In 1889 concludeerde Dr Mendes de Leon, de 
oprichter van de eerste gynaecologische kliniek in Nederland, 'dat de vrouw slechts bevor
derlijk is geweest voor de vooruitgang van de gynaecologie, waar we haar ontmoeten, niet 
actief als medica, maar passief..'." Toch heeft De Leon, toen hij zijn kliniek opende in 
1890, Catharine van Tussenbroek aangesteld als assistente. Met zijn eigen vereniging en 
tijdschrift, opgericht respectievelijk in 1887 en 1889, kregen de verloskunde en de gynaeco
logie in het begin van de twintigste eeuw steeds meer de karaktertrekken van een speciali
satie en toen het accent meer en meer op operatieve gynaecologie kwam te liggen, groeide 
de twijfel over de geschiktheid van vrouwen dit vak te beoefenen.^'' In 1919 waren van de 
18 leden van de Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging er 6 vrouwen (30 %) , terwijl in 
1938 slechts 10 van de 88 leden vrouw was (12 %).'''' Alleen 'kleine gynaecologie' werd aan 
vrouwelijke artsen overgelaten. Hector Treub, professor in de obstetrie en de gynaecologie 
te Amsterdam en een collega van Van Tussenbroek, vormde een uitzondering op deze 
houding. Hij bood een brede opleiding in zijn vak aan, inclusief operatieve gynaecologie. 
Treubs vrouwelijke studenten vestigden zich in verschillende steden: Marie des Bouvrie 
(1871-1931) en Roselie Wijnberg (1887-1973) Amsterdam, Jeanne Knoop (1890-1975) Den 
Haag, en de eerder genoemde Heleen Brouwer-Robert (1887-1979) Haarlem.'** 

De opvattingen van vrouwelijke artsen over hun werkterrein 

De keuze voor een bepaald werkterrein werd ook bepaald door de ideeën en impulsen van 
vrouwelijke artsen zelf. Sommigen dachten dat zij zich beter konden concentreren op het 
werk dat het beste gebruik maakte van hun vrouwelijke kwaliteiten, vooral de zorg voor 
vrouwen en kinderen. Dorothee van Walree, specialiste in zenuwziekten, 'uitsluitend voor 
vrouwen en kinderen' in Amersfoort lichtte haar keuzes in 1926 alsvolgt toe: een platte-
landspraktijk was 'lichamelijk te zwaar voor een vrouw'. Maar 'de jonge vrouwelijke arts, 

53. Van Tussenbroek (11. 8), 'De beroepsvooruitzichtcn van de vrouwelijke arts', 96. 
54. Ibid. 
55. M.A. Mendes de Leon, 'Beschouvringen over de gynaecologie als eene zelfstandige wetenschap', NT\'G 1! 
(1889) 117. Zie ook de discussie in: Bosch (n. 1), 'Blauwkousen en hobbezakken in een witte jas', 75-79. 
56. Zie voor de ontwikkeling van de specialisatie gynaecologie: Van Assen ed.. Een Eeuw Vrouwenarts; .A. 
Hiddinga, 'Ob.stetrical research in the Netherlands in the nineteenth century'. Medical History}! (1987) 281-305. 
57. Schaepman-van Geuns (n. 4), 'De vrouwelijke gynaecologen', 128,138. 
58. Zie voor Treub's studenten: Marland (n. 45), ',\ woman's touch' en Schaepman-van Geuns (n. 4), 'De vrou
welijke gynaecologen', 131-135. 
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die zich dadelijk moet vestigen, heeft den strijd om het bestaan in grootere gemeente of 
stad dadelijk in volle geweldigheid voor zich staan'. Er was de kans dat 'ze eenigen vast 
grond krijgt als school-arts of gemeente-arts, en van daaruit langzamerhand de nieuwe 
wegen baant'. Kinderziekten, verloskunde en vrouwenziekten waren ook geschikte terreinen, 
evenals bacteriologische, hygiënische of röntgenologische gebieden. 
Voor vrouwen met praktische en organisatorische talenten was directrice van een sanato
rium of een kinderziekenhuis een goed alternatief. Ook in Indië staat 'een groot terrein 
van nuttig en belangrijk werk voor haar', in de bestrijding van besmettelijke ziekten, met 
werk in de kampong, de opleiding van inlandsche meisjes tot vroedvrouwen en verpleegsters 
en het werk op laboratoria.''^ Specialisatie bij oogziekten, neus-, keel- en oorziekten, heel
kunde, longziekten, zenuwziekten en interne geneeskunde lag volgens Van Walree ook 
open, maar met veel reserves en alleen geschikt voor heel speciale vrouwen.''" De vrouwelijke 
arts bracht bovendien duidelijke kwaliteiten mee in haar vak. 

Een dokter kan niet altijd helpen, helaas, maar ze kan steunen en raad geven, met geduld en liefde; ze kan 

bovendien trachten geheime nooden en raden. Daartoe is een vrouw met haar sterk ontwikkeld gevoelsleven 

en hare intuïtie vóór alles in staat. ...Er is ook minder aarzeling kleine klachten te uilen; de patiënt is minder 

bang dat een andere vrouw haar uitlachen zal.'" 

Ook in 1926 concludeerde Daniela Nuysink-Steinbuch in haar analyse over het werk van 
vrouwelijke artsen 

dat betrekkelijk een groot aantal dezer vrouwen kinderarts is. Ook weten wij, dat onder haar, die als alge

meen arts gevestigd zijn, de meesten een groot deel barer praktijk op het gebied van kindergeneeskunde en 

kleine gynaecologie vinden. De vrouwelijke aanleg en de behoefte van de praktijk hebben hier samenge

werkt. Ook is het mijn persoonlijke indruk, dat er bij de vrouw minder neiging is zich tot een zeer eng 

begrensd specialisme te beperken, en tevens, dat er veel en gaarne verband gezocht wordt tusschen praktijk 

en maatschappelijk werk."-

Zij noemde vervolgens vijf vrouwelijke artsen die een grote indruk op haar hadden 
gemaakt. Een daarvan was mevrouw Van Dorp-Beucker Andreae. Zij werd arts in 1906. In 
1908 werd zij benoemd tot directrice van het Zeehospitium in Katwijk van de Rotter-
damsche Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose. In dit zware werk, dat veel genees
kundige expertise vergde, droeg zij de verantwoordelijkheid voor tweehonderd patiënten: 
'Naast haar gewaardeerden geneeskundigen arbeid voor haar patientjes, wordt dit werk 
bezield door haar moederlijke persoonlijkheid, inderdaad, een typisch stuk vrouwen
werk.'̂ -' 

59. Zie ook: N. Stokvis-Cohen, 'Vrouwelijke art.sen voor Indic', NTvG 74 1 (1930) 1268-1270. 
60. D. van Walree, 'De vrouwelijke arts", in .A. Polak ed., Morks' Beroepsbibliotheek, nr. 46 (Dordrecht, 1926) 13-14. 
61. Ibid. 18-19. 
62. Nuysink-Steinbuch (n. 38), 'De vrouvvelijke artsen', 2092. 
63. Ibid., 2095. 
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Besluit 

In het algemeen hadden de vrouwelijke artsen van de tweede generatie dezelfde mogelijk
heid voor opleiding en werk als die van de eerste. Zij konden een medische opleiding vol
gen bij de universiteiten, zonder officiële beperkingen, maar soms met onprettige per
soonlijke ervaringen, vooral na 1920 in Utrecht. Met betrekking tot hun werk, was er 
vooral sprake van stabiliteit en langzame groei in de meeste richtingen - tot 5 procent van 
de totaal praktizerende artsen in 1930 - met uitzondering van de volksgezondheid waar er 
veel nieuwe ontwikkelingen kwamen, en obstetrie en gynaecologie, waar het werkterrein 
van vrouwelijke artsen beperkter werd. Het is moeilijk om duidelijke conclusies te trekken 
over een facet van de geschiedschrijving waar nog geen vergelijkend onderzoek heeft 
plaatsgevonden. Toch liikt het alsof vrouwelijke artsen in Nederland - die later en langzamer 
begonnen met de medicijnenstudie dan in veel andere Westerse landen zoals Amerika en 
Groot-Brittannië - met een veel stabielere situatie te maken hadden, zowel met betrekking 
tot de mogelijkheden voor opleiding als in aantallen. 

De meeste vrouwelijke artsen in Nederland waren tamelijk succesvol in het vinden van 
werk en het opbouwen van een praktijk. Veel van hun werk betrof de zorg van vrouwen 
en kinderen, maar toch bleven hun werkterrein en hun mogelijkheden vrij breed. De 
vraag of hun expertise in deze specifieke richtingen was opgedrongen door de ideeën die 
tijdgenoten hadden over de capaciteiten en kwaliteiten van vrouwen moet open blijven, 
maar het lijkt alsof deze keuze ook gemaakt werd door de vrouwelijke artsen zelf geba
seerd op hun ideeën over hun eigen sterke kanten. 

SUMMARY 

The training and careers of the second generation of women doctors in the Netherlands 

This article analyses the training and careers of the 'second generation' of women doctors 
in the Netherlands, and compares them with the pioneering generation, the thirteen who 
qualified before 1900. Women were comparatively late and slow to enter medicine in 
Holland, but there was a maior increase in the number of women practising after 1900, 
and particularly after 1910. Education opportunities remained relatively stable after 1900 -
there was no backlash or setting up of barriers against women's training as in Great 
Britain and America - but women following their personal experiences came to favour 
some universities more than others, and Utrecht in particular saw a dechne in popularity 
between 1920 and 1930. Career opportunites also remained in broad terms stable, though 
restricted, as demonstrated by a comparison of the employment of women doctors in 
Amsterdam in the years 1915 and 1930. Women opted for the same areas, often linked to 
the care of women and children, general practice, public health and preventive medicine, 
and the speciaHsms of paediatrics and gynaecology. In the latter field there was consider
able opposition to women's practice as gynaecology became more surgically oriented, but 
this was paralleled by a growth in opportunities in preventive medicine. The t^uestion as 
to whether the channeHng of women doctors' energies in certain directions was some
thing imposed by contemporaries and their view of women's capabilities and qualities 
must remain open. But it seems choices were made by women doctors themselves based 
on their notions of their strengths and special abilities. 
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