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'GIJ COMPLETEERT ZIJN ARBEID': 
OVER DE PROFESSIONALISERING VAN HET 
VERPLEEGKUNDIG BEROEP (1880-1925) 
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'We can state with confidence that the hospitals in our city of Amsterdam possess an excel
lently trained nursing staff.' Met deze woorden bracht Johan Eduard Stumpff (1865-1951), 
geneesheer-directeur van het Amsterdamse Binnen-Gasthuis, in 1893 het Amerikaanse 
publiek op de hoogte van de wijze waarop de ziekenverpleging in Amsterdamse ziekenhuizen 
was georganiseerd. De problematiek rond de ziekenhuisverpleging en de verpleegstersop
leiding stond aan het eind van de vorige eeuw internationaal in de belangstelling. Zo werd in 
Chicago op het 'Hospital and Medical Congress', waar Stumpff zijn lezing hield, niet alleen 
aandacht besteed aan de problemen van ziekenhuizen, apothekers en medici, maar ook aan 
die van de ziekenverpleging.- Hoewel het thema ziekenverpleging aanvankelijk op de agenda 
ontbrak, wist Ethel Bedford Fenwick (1857-1947), verpleegster en feministe van Engelse origi
ne, dr. John S. Billings (1838-1913), voorzitter van het medisch congres, ervan te overtuigen, 
dat de problemen binnen de ziekenverpleging niet over het hoofd gezien mochten worden.' 
Fenwicks lobby had tot gevolg dat een apart verplegingscongres georganiseerd werd, waar 
alle brandende kwesties met betrekking tot het relatief jonge verpleegstersberoep aan de 
orde kwamen. Vooraanstaande directrices en hoofdverpleegsters uit binnen- en buitenland 
discussieerden gedurende vier dagen niet alleen over de relatie tussen medici, ziekenhuizen 
en verpleegsters, maar vooral over de vraag hoe meer uniformiteit in de opleiding voor 
verpleegsters tot stand te brengen. Nog tijdens dit verplegingscongres richtte een aantal 
directrices van belangrijke opleidingsscholen de 'American Society of Superintendents of 
Training Schools for Nurses' op met als belangrijkste doel te komen tot een uniform oplei-
dings- en examensysteem in de verpleging."* Deze organisatie, die in 1912 bekend werd onder 
de naam 'National League of Nursing Education', zou vervolgens de professionalisering van 
het verpleegstersberoep in Amerika en Canada ingrijpend beïnvloeden.' 
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Kijken we naar de professionalisering van het verpleegkundig beroep in Nederland, een 
proces dat tot op de dag van vandaag voortduurt, dan blijkt het moeizame verloop daarvan. 
Sommige deskundigen beweren zelfs dat verpleegkunde nooit de status van een zelfstandige 
professie zal krijgen, omdat de factor 'macht', die nodig is om het eigen beroep als een pro
fessie erkend te krijgen, ontbreekt.'' Vanuit historisch perspectief lijkt die redenering niet 
onaannemelijk. Het machtsaspect speelde immers vanaf het prille ontstaan van het ver
pleegstersberoep een belangrijke rol bij de beroepsontwikkeling. Conflicterende belangen 
en botsende tradities beïnvloedden dit professionaliseringsproces, waarin zowel medici als 
verplegenden verwikkeld waren. In dit artikel zal ik in de eerste plaats laten zien, dat de 
medische beroepsgroep niet alleen de drijvende kracht was achter het moderniseringsproces 
van de negentiende-eeuwse ziekenverpleging, maar vervolgens ook de vorm, de inhoud en 
de wetgeving met betrekking tot de opleiding van verpleegsters bepaalde. Ten tweede 
komen de factoren aan de orde die ertoe geleid hebben dat verplegenden zélf over onvol
doende 'macht' beschikten om hun eigen beroep professioneel inhoud te geven. 

De invloed van medici op de modernisering van de verpleging 

'Aan niemand voorzeker is het beter bekend dan aan U [het hoofdbestuur, nw], dat er 
in Amsterdam, gelijk alom in ons Vaderland, groote behoefte bestaat aan personen, die 
bereid en geschikt zijn om zich met de verpleging van zieken te belasten', zo liet de 
'Afdeeling Amsterdam' het hoofdbestuur van de 'Noord-Hollandsche Vereeniging "Het 
Witte Kruis"' in 1877 weten.' De behoefte aan meer deskundig personeel, zoals in dit 
rapport verwoord, gold niet alleen de verpleging van zieken thuis, maar had vooral 
betrekking op de toenemende behoefte aan beter geschoolde arbeidskrachten in de beide 
stedelijke gasthuizen van Amsterdam, het Binnen- en Buiten-Gasthuis. De noodkreet zou 
vervolgens leiden tot het initiatief van een aantal verlichte medici om de modernisering 
van de ziekenverpleging in Nederland krachtig ter hand te nemen. Het belangrijkste 
uitgangspunt bij dit streven was dat de ziekenverpleging zoveel mogelijk uitgevoerd moest 
worden door lekenvrouwen, die niet gebonden waren aan confessionele instituten en die 
evenmin 'zoo als thans het geval is, tot de klasse der gewoone dienstboden behooren, 
maar door beschaving en maatschappelijken toestand daarboven staan'.** De initiatief-
nemende medici, allen representanten van de maatschappelijke bovenlaag, streefden er 
naar de ziekenverpleging uit de sfeer van liefdadigheid te halen. Bovendien waren ze ervan 
overtuigd dat de verpleging een nieuwe beroepsmogelijkheid voor ongehuwde vrouwen 
moest worden. Om dit te realiseren wendden ze zich in een vroeg stadium tot Jeltje de 
Bosch Kemper (1836-1916), 'wier streven naar uitbreiding van de werkzaamheid der vrouw 
van den beginne sterk de algemeene aandacht had getrokken'.' Atlcomstig uit een adellijk 
geslacht en actief participerend in de Nederlandse vrouwenbeweging bleek zij de juiste 
persoon om als volwaardige gesprekspartner nauw met de medici samen te werken.'" In 
1878 leidde deze samenwerking tot de organisatie van de eerste opleiding voor lekenver-

6. J. Bonnema, 'Vak met beperkingen', Verpleegknmie Nieuws 10 (1996) 22, 23. 
7. 'Amsterdamsche Afdeeling der Noord-HoUaiidsche Vereeniging ter afivering van epidemische ziekten en tot 
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Jeltje de Bosch Kemper, ± 1870. 

pleegsters, die, krachtig gesteund door gezaghebbende particulieren, een jaar later de eerste 
gediplomeerde verpleegsters kon afleveren. Hierna kon een begin gemaakt worden met de 
vervanging van het onopgeleide personeel in de gasthuizen door een corps van beschaafde, 
opgeleide verpleegsters." En hoewel het aantal gediplomeerden van deze eerste verpleeg
stersopleiding, die spoedig bekend werd onder de naam 'Witte Kruis'-opleiding, voorlopig 
gering bleef, leek met dit initiatief de weg naar de invoering van ziekenhuisverpleging 
gebaand. In 1890 beschikten acht ziekenhuizen over een eigen cursus voor de opleiding 
van verpleegsters, waarvan vier in Amsterdam, twee in Rotterdam, een in Groningen en 
een in Leeuwarden.'-

In de periode 1880-1890, waarin de eerste fase van het moderniseringsproces binnen de 
verpleging haar beslag kreeg, stond het beschavingsideaal, een product van het achttiende-
eeuwse verlichtingsdenken, hoog in het vaandel. Hoewel exacte gegevens omtrent de sociale 
achtergrond van de eerste generatie gediplomeerde verpleegsters nog ontbreken, lijkt het er 
op dat tot 1890 een aanzienlijk deel van hen afkomstig was uit de gegoede klasse.'̂  Een 
treffend voorbeeld van beschaving was bijvoorbeeld Johanna Pauline Reynvaan (1844-
1920), die, behorend bij de eerste tien gediplomeerden van 'Het Witte Kruis', furore zou 
maken als eerste adjunct-directrice van het Amsterdamse Buiten-Gasthuis. Als dochter uit 

11. H.L.E. van den Berg, 'Historisch Overzicht', Een halve eeuw "Witte Kruis"-arbeid (Amsterdam 1925) 11-37. 
12. Mi 'Zi (1890) 10. 
13. N. Wiegman, 'Bertha Vos, "damesverpleegster" van beroep'. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Verpleeg

kunde! (1995) 4-12. 
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Dr. J. van Deventer (achter het tafeltje) met aan zijn rechterhand |.R Reynvaan in de tuin van het Buiten-
Gasthuis, ± 1870. 

een bekende Amsterdamse patriciërsfamilie kon zij in het zwaar ter discussie staande gast
huismilieu haar beschavingsmissie in praktijk brengen.'•• In nauwe samenwerking met 
geneesheer-directeur Jacob van Deventer (1848-1916), een vooruitstrevend medicus, nam 
Reynvaan de modernisering van de ziekenhuisverpleging energiek ter hand. Dit leidde in 
1883 tot de organisatie van een verpleegstersopleiding, die spoedig het proto-type van de 
moderne verpleegstersopleiding in Nederland zou worden. 

Eenmaal vertrouwd met de kringen van 'Het Witte Kruis' raakte Reynvaan spoedig 
bevriend met de gezaghebbende De Bosch Kemper, die, aangezien ze zelf nooit verpleegster 
werd, handwerkend alle 'Witte Kruis'-examens als toehoorster bijwoonde. Het nauwe con
tact tussen de medicus Van Deventer, de directrice Reynvaan en de burgerlijk feministe De 
Bosch Kemper leidde tot de organisatie van de 'Samenkomst voor Belangstellenden in 
Ziekenverpleging' (hierna de Samenkomst genoemd), het eerste Nederlandse verplegings
congres, dat in 1892 in Amsterdam plaatsvond. Evenals het Amerikaanse congres een jaar 
later was dit congres bedoeld om enerzijds meer eenheid tussen de verschillende opleidende 
instanties tot stand te brengen en aan de andere kant opleidings- en exameneisen te uni
formeren. 

14. Martha van Brink-Poort, .Anna Reynvaan. 1844-1920 (Amsterdam 1963); zie ook: Naber (n. 9), Het leven, 99 
e.v. 
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Verpleegsters uit het Binnen-Gasthuis 
in zondagsuniform met Witte-Kruis-
insigne. 

Consolidering van de medische macht 

Toen Eduard Stumpff in 1893 het Amerikaanse publiek voorlichtte over het succesvolle 
opleidingsmodel, dat door samenwerking tussen de grote Amsterdamse ziekenhuizen tot 
stand was gekomen, doelde hij op het opleidingsmodel, waarvoor Reynvaan en Van Deven
ter in 1883 de basis hadden gelegd en dat in 1892 op de Samenkomst tot in details uitvoerig 
was besproken.'^ Stumpff legde in zijn voordracht uit, hoe vier grote ziekenhuizen in 
Amsterdam, samen beschikkend over bijna 1500 bedden, sinds enige tijd de krachten 
hadden gebundeld en, in nauwe samenwerking met de vereniging 'Het Witte Kruis' de 
activiteiten rondom de opleiding van verpleegsters hadden gecoordineerd."* Verspreid 
over de vier ziekenhuizen betrof het ongeveer 175 verpleegsters, waarvan 60 leerlingen, die 
allen intern in de ziekenhuizen woonden. De opleiding bestond uit gratis theoretisch onder
wijs, dat door de geneesheer-directeur werd gegeven. Bovendien ontvingen ze, afhankelijk 
van leeftijd en ervaring, ƒ 125 per jaar als salaris. In ruil daarvoor werkten de vrouwen als 
arbeidskrachten op de verschillende afdelingen, waar ze door de hoofdverpleegster, die op 
haar beurt onder de verantwoordelijkheid van een directrice stond, praktisch in de fijne 
kneepjes van het vak werden onderwezen. Na twee tot drie jaar werd de opleiding voltooid 
geacht en volgde ter afsluiting een examen, dat afgenomen werd door de verantwoordelijke 

15. 'Verslag van de Samenkomst voor Belangstellenden in Ziekenverpleging op 4 en 5 October 1892, in het 
Wilhelmina-Gasthuls te Amsterdam', MvZ} (1892) 31-83. 

16. Stumpff (n. 1), 'The hospital care', 401. 
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opleiders. Hierna mocht men zich gediplomeerd verpleegster noemen en was men vrij het 
ziekenhuis te verlaten om zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij een particuliere vereniging 
voor ziekenverpleging. Volgens Stumpff werkte dit opleidingssysteem, dat gekenmerkt werd 
door een 'common standard of training and examination', niet alleen tot volle tevredenheid 
van de Amsterdamse stadsbestuurders, maar vooral tot die van de doktoren van de desbe
treffende ziekenhuizen.'' Met zijn lezing over de Nederlandse ziekenverpleging verwoord
de Stumpff dan ook de mening van een groot aantal van zijn collega's. 

De Samenkomst in 1892 werd algemeen beschouwd als een succesvol congres, waarover 
niet alleen in media en vaktijdschriften nog lang werd gesproken, maar dat ook concreet 
zijn sporen naliet. In 1893, het jaar waarin Stumpff naar Amerika reisde, werd namelijk de 
'Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging' opgericht (hierna de Bond genoemd). Deze 
Bond, die bestuurd werd door vijf medici en de dames Reynvaan en De Bosch Kemper, stelde 
zich ten doel belangen van verpleegsters en ziekenhuizen te coördineren én de eenheid van 
opleiding en examen te bevorderen. Om dit streven kracht bij te zetten werd uit de gelede
ren van de Bond, die zich vanaf het prille begin grote aanhang wist te verwerven onder 
ziekenhuisdirecties en medici, een zeskoppige opleidingscommissie van vooraanstaande 
doktoren benoemd, onder wie Eduard Stumpff Deze commissie boog zich vervolgens 
over de vraag hoe 

bij de toenemende ontwikkeling, die op het gebied der ziekenverpleging in allerlei vorm en allerlei richting 
in den laatsten tijd valt waar te nemen, te komen tot éénheid van streven in |..) de opleiding der aanstaande 
verpleegsters en de eischen, bij bet examen te stellen." 

Het advies van de opleidingscommissie, dat vrijwel ongewijzigd door het hoofdbestuur van 
de Bond werd overgenomen, vormde vervolgens de basis voor het opleidingssysteem dat 
Stumpff in Chicago zo enthousiast had verdedigd. In het eindrapport van de opleidingscom
missie werd onder andere geconcludeerd dat verpleegsters niet in aparte rijksscholen of 
opleidingsscholen behoorden te worden opgeleid, maar binnen de muren van het zieken
huis, waarbij de commissieleden het wenselijk achtten 

dat de opleiding moet gegeven worden door geneeskundigen, |en] in elk geval, ook als het onderwijs in 
sommige onderdeden aan andere personen mocht toevertrouwd worden, onder medisch toezicht."* 

Was de Bond aanvankelijk niet zo omvangrijk, nadat in 1900 de organisatiestructuur 
ingrijpend was gewijzigd en conform de Nederlandse decentrale traditie onderafdelingen 
verspreid over het hele land waren opgericht, werd het voor ziekenhuisdirecties steeds 
aantrekkelijker lid te worden van de Bond en hun verpleegsters op te leiden volgens Bonds
normen. In 1907 konden de doktoren Jan Kuiper (1862-1938) en Bernardus H. Stephan 
(1859-1918), beiden geneesheer-directeur en leden van de opleidingscommissie, eindelijk 
constateren dat 'de poging, door den Bond aangewend, om éénheid in de opleiding en het 
examen der verplegenden te brengen, als gelukt kan worden beschouwd'.'" Toen het diploma 
voor de ziekenverpleging wettelijk geregeld moest worden, waren praktisch alle ziekenhuis-

17. Ibid., 400. 
18. 'Aanteekeningen op het praeadvies der Commissie omtrent de eischen voor opleiding en examen', MvZ 4 

(1893) 1. 
19. 'Praeadvies betreffende Art. 2 Al. 2 der Statuten van den Nederlandschen Bond voor Ziekenverpleging', MvZ 

3(1893)208. 
20. 'Van de Commissie voor Opleiding en Examen der Verplegenden', MvZ 17 (1907) 154. 
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directies van mening dat de Minister van Arbeid er verstandig aan deed het bestaande 
opleidingssysteem, zoals geformuleerd volgens de principes van de Bond te legitimeren. 
Zo had Willem H. Mansholt (1871-1931), geneesheer-directeur van het Academisch 
Ziekenhuis te Groningen, in 1920 nog wel enkele aanwijzingen ter verbetering van het 
voorstel van de minister, maar kon hij zich volkomen vinden in het ministeriële voorstel 
'aan te sluiten bij de regeling, zooals die in den loop der jaren door den Nederlandschen 
Bond voor Ziekenverpleging is aangenomen'. Zich gesteund wetend door het merendeel 
van de Nederlandse ziekenhuisdirecties kon Mansholt dan ook vaststellen dat er weinig 
fundamenteel zou veranderen, want 'de meeste conclusiën komen letterlijk met die van 
den Bond overeen'.^' 

De invloed van verplegenden op de ontwikkeling van hun beroep 

Toen de opleiding met het daarbij behorende diploma voor verplegenden in 1921 de status 
van staatsopleiding kreeg, betekende dat geenszins dat het einde van de beroepsontwikke
ling in zicht was. Weliswaar beschikte de beroepsgroep vanaf dat moment over de meest 
belangrijke professionaliseringsattributen zoals een eigen tijdschrift (1890), een bond 
(1893), een uniform opleidingsstelsel (1907), leerboeken en een wettelijke erkenning (1921), 
het wezenlijke kenmerk van professionalisering, namelijk de controle van de beroepsgroep 
zélf over de eigen beroepsontwikkeling, ontbrak.-- De vastberadenheid waarmee de medi
sche beroepsgroep zich over de organisatie van het hele terrein van de ziekenverpleging had 
ontfermd, bleek groot. Was het gezaghebbende Maandblad voor Ziekenverpleging, dat in 
1890 op initiatief van enkele leidinggevende verpleegsters was opgericht, de eerste jaren 
van zijn bestaan nog een onafhankelijk tijdschrift, vanaf 1896 werd het ingelijfd bij de Bond 
en kreeg het de status van Orgaan van den Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging. 
Afgevaardigden van de Bond waren vanaf dat moment in de redactie vertegenwoordigd en 
oefenden zo invloed uit op het beleid van het tijdschrift. Het nobele streven uit 1892 van 
de zes vrouwelijke redactieleden, van wie vier directrices, om zich 'van de bespreking van 
alle medische onderwerpen [..] te onthouden', werd door de annexatie van de Bond 
definitief doorkruist.-' 

Ook de invloed van verplegenden op de organisatie en de uitwerking van de Samen
komst, het genoemde congres uit 1892, was aanzienlijk geringer dan nogal eens wordt 
gesuggereerd.-'* Weliswaar was het idee voor de Samenkomst afkomstig van de twee meest 
vooraanstaande leidinggevende figuren uit de verpleegwereld, de dames De Bosch Kemper 
en Reynvaan, het waren vervolgens leden van de medische beroepsgroep die het program
ma inhoudelijk vorm gaven. Anders dan op het verplegingscongres in Chicago voerde in 
Amsterdam geen enkele Nederlandse leidinggevende verpleegster, hoewel in grote getale 
aanwezig, het woord. En, weliswaar zou dit verplegingscongres de geschiedenis ingaan als 
het eerste grote congres dat kon bogen op een vrouwelijke voorzitter, in dit geval De 
Bosch Kemper, na haar welkomstwoord gaf ze onmiddellijk de leiding over aan vice-voor-
zitter Van Deventer om haar 'behulpzaam [te] zijn in het leiden der discussiën en bij de 

21. 'Staatsbemoeiing met de ziekenverpleging'. Tijdschrift voor Ziekenverpleging 1 (1920) 1. 
22. Th.P.W..Vl. van der Krogt, Professionalisering en collectieve nuicht. Ecti conceptueel kader [Den Haag 1981) 
23. Mi'Z3 (1892) I. 
24. R. Goelabdicn, Van roeping tot beroep. Verpleging en verzorging in historisch perspectief (\Jlrecht 1995) 11. 
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debatten'.-' Ook de publieke discussies na afloop van de lezingen werden gedomineerd 
door vooraanstaande leden van de medische beroepsgroep, die met elkaar de problematiek 
met betrekking tot opleiding en examen van verpleegsters bespraken. Van de 177 congres
bezoekers, waarvan ruim 50% bestond uit directrices, adjunct-directrices, hoofdverpleeg
sters, gediplomeerde ziekenhuisverpleegsters, vrijgevestigde particuliere verpleegsters en 
geïnteresseerde weldoensters, voerden slechts drie vrouwen uiteindelijk het woord.-*' Zo 
maakte mej. Maria E. Beets, directrice van het Protestantsch Ziekenhuis te Nijmegen, ken
baar dat ze zich helemaal kon vinden in de ideeën over opleiding en examen van dr. J. van 
Deventer, terwijl jonkvrouwe W. van Hogendorp de gelegenheid aangreep om de aanwezigen 
namens het Haagse Rode Kruis te attenderen op de mogelijkheid voor 'dames-leeken, het 
een en ander omtrent ziekenverpleging te leeren'.-' Slechts mej. H. Nachenius, zelf geen ver
pleegster van beroep, wist de gemoederen van de aanwezigen even in beroering te brengen. 
Haar voorstel, ziekenhuizen open te stellen voor vrouwen die geen ambities voor het ver
pleegstersberoep hadden, maar wel enige praktische ervaring wilden opdoen, viel echter 
niet in goede aarde. Dokter Pieter J. Barnouw (1841-1926) reageerde geprikkeld en wees op 
het gevaar van geliefhebber, terwijl zijn collega Van Deventer er nog een schepje bovenop 
deed door te waarschuwen 'tegen de bezwaren, verbonden aan de openstelling der zieken
huizen voor zulke leergierige jongedames'.-''* Nachenius' opmerking droeg dus evenmin bij 
tot een inhoudelijk debat over de beroepsvorming van de verplegenden. Weliswaar streef
de de Samenkomst dus dezelfde doelen na als het Amerikaanse verplegingscongres en 
vond bovendien een jaar eerder plaats, de mondigheid en professionele houding van de 
Nederlandse verplegenden liepen voorlopig nog ver achter bij die van de Amerikaanse 
verpleegsters. 

De maatschappelijke positie van de verpleegster 

Tijdens de eerste fase van de modernisering van de ziekenverpleging was het streven erop 
gericht beschaafde vrouwen uit de burgerstand op te leiden tot verpleegster. Door beschaafd 
en intelligent optreden werden deze 'dames-verpleegsters' geacht voldoende overwicht op 
patiënten en ondergeschikten te hebben.-* In nauwe samenwerking met medici, die vaak 
uit hetzelfde milieu afkomstig waren, werkte de eerste generatie verpleegsters eensgezind 
om de reorganisatie in de ziekenverpleging tot stand te brengen. Het ziekenhuiswerk was 
echter veeleisend en bestond voornamelijk uit lichamelijk zware huishoudelijke arbeid. Zo 
klaagde een 22-jarige leerling-verpleegster onder het p.seudoniem 'Mara' in 1897 over de 
loodzware boender, de zgn. judas, waarmee ze vijf keer de oppervlakte van de ziekenzaal 
moest boenen. Ze zweette zo erg, dat 

de druppels van mijn gelaat op den vloer vielen; ik had een kleur als vuur, mijn haar raakte los; 't was of mij 
de armen afgerukt werden telkens als ik een streek deed met dat verfoeilijke werktuig.'" 

25. 'Verslag van de Samenkomst van Belangstellenden in Ziekenverpleging op 4 en 5 October 1892 in het 
Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam', MvZ} (1892) bijvoegsel. 

26. MvZ3 (1892) bijvoegsel. 
27. Ibid., 64. 
28. Ibid., 64. 
29. V. van Gemert en T. Spijker, Verdichtsel en werkelijklwid. De waardering van de verpleegkundige zorg door de 

jaren heen (Lochem 1990) 27-35. 
30. Mara, Pleegzuster zijn! (Amsterdam 1897) 8. 
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De maatschappelijke positie van de verpleegster 
rond 1900. 

Ziekenverpleegster (na 48 uur gewaakt te hebben 
bij een patiënt): 'Vindt u het goed dat ik nu wat ga 
slapen mevrouw?' 
Mevrouw (verbaasd): 'En ik dacht dat u een 
gediplomeerd pleegzuster was!' 

Tijdens het schrobben van de vloer kreeg de verpleegster bovendien niet alleen rugklachten, 
maar stond ze meermalen op het punt flauw te vallen vanwege de ondragelijke hitte op zaal, 
haar nauwe corset en het stijve hoge halsboordje. 

Naarmate het aantal arbeidsmogelijkheden voor ongehuwde burgerdames rond de 
eeuwwisseling toenam, verkozen steeds meer vrouwen een minder afmattende werkkring 
en daalde het aantal beschikbare arbeidskrachten voor de verpleging gestaag. Medici kregen 
bovendien meer en meer bezwaren tegen het werken met deze dames-verpleegsters. Zo 
zouden ze niet bereid zijn zich fysiek in te spannen om het veeleisende ziekenhuisleven vol 
te houden en waren ze als gevolg van hun mondige gedrag onvoldoende bereid de 
opdrachten van de medicus onvoorwaardelijk uit te voeren. 

Door de expansie van de ziekenhuizen en de daarmee gepaard gaande toenemende 
behoefte aan opgeleide verpleegsters vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw waren 
ziekenhuisdirecties steeds vaker genoodzaakt vrouwen uit een lager sociaal milieu te 
recruteren. Gedwongen door personeelsgebrek verlaagden ziekenhuisdirecties hun nor
men en verzuimden ze steeds vaker grondig onderzoek in te stellen naar de geschiktheid 
en de morele kwaliteiten van de meisjes. Bovendien hadden directeuren en directrices van 
grote ziekenhuizen 'wel wat anders te doen dan rechts en links te informeeren naar meisjes, 
die toch misschien maar "birds of passage" zijn'.-" Deze daling van het sociale niveau ver
liep sluipend, maar bleef niet onopgemerkt en baarde de opleiders grote zorgen. Zo stelde 
Barnouw bij de uitreiking van een serie Witte-Kruisdiploma's in 1890 bezorgd vast, dat 
'aan een candidaat, uit de minder bevoorrechte klasse van de maatschappij afkomstig, die 

31. MvZ3 (1895) 24. 
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zich heeft opgewerkt, het diploma niet [kon] worden onthouden'.-" Vooralsnog vond 
Barnouw echter dat het diploma alleen uitgereikt diende te worden aan vrouwen uit den 
beschaafde stand {CUTS. Barnouw), omdat anders het verpleegstersdiploma in de ogen van 
het publiek én van de verpleegsters zelf zijn waarde zou verliezen. Hoewel medici en 
leidinggevende verpleegsters in het Maandblad voor Ziekenverpleging bleven hameren op 
de noodzaak van een beschaafde afkomst van verpleegsters, was de achteruitgang niet 
tegen te houden en kwamen leerling-verpleegsters steeds vaker uit een lager sociaal milieu. 

Het groeiende sociale verschil tussen verpleegsters en medici had op den duur gevolgen 
voor de onderlinge verhoudingen. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in de leerboeken voor 
verpleegsters, waarin medici zich steeds neerbuigender uitlieten over het kennisniveau van 
de verpleegster.^-' Het dalende sociale niveau van de gemiddelde verpleegster ging boven
dien gepaard met het afnemen van sociale vaardigheden. Anders dan hun illustere voor
gangers uit de eerste lichting 'dames-verpleegsters' ontbrak het de tweede generatie ver
pleegsters aan taal- en schrijfvaardigheden en waren ze niet gewend in het openbaar te 
spreken of in het bestuur van verenigingen zitting te hebben. Deze hadden dan ook grote 
moeite hun bestuursplaatsen met verpleegsters te bezetten. 

De lage sociale positie van de verpleegsters had vervolgens niet alleen consequenties 
voor de relatie met de medici, maar ook voor verhoudingen onderling. Zelden traden ver
pleegsters als homogene groep naar buiten. De enkele keer dat verpleegsters zich solidair 
opstelden en openlijk voor hun belangen opkwamen, werd dan ook uitvoerig in de media 
vermeld. Toen de verpleegsters van het Binnen-Gasthuis zich bijvoorbeeld in 1903 collec
tieftegen hun slechte voedingssituatie verzetten, meldde een verslaggever van Het Volk van 
10 oktober dat feit uitvoerig, want 

ziekenhuisverpleegsters klagen niet gauw uit zichzelf! De eigenaardige dofheid en het zich-plat-geslagen-
voelen, het energielooze, dat over zusters die in ziekenhuizen verplegen komt, de angst voor directies en 
geneesheeren, vrees voor latere benadeeling, de suggestie, waaronder zij steeds leven dat zij alles moeten 
verdragen, omdat zij anders geen goede verpleegsters zijn." 

Het 'verraad'van de directrices 

Vertoonden verpleegsters en verplegers als groep weinig cohesie en waren ze vanwege een 
sociaal zwakke positie nauwelijks in staat zich bezig te houden met de inhoudelijke invul
ling van hun beroep, bij dit streven konden ze evenmin rekenen op krachtige ruggesteun 
van de leidinggevende directrice. De eerste generatie directrices was afkomstig uit gegoede 
milieu's en stonden op vertrouwelijke voet met de ziekenhuisdirecteuren. Anna Reynvaan 
kon het bijvoorbeeld uitstekend vinden met geneesheer-directeur Van Deventer, bij wie ze 
privé aan huis kwam. Dat ze zelf slechts kon bogen op enkele maanden praktijkopleiding 
deed daar geen afbreuk aan. Reynvaan was van de generatie directrices die juist vanwege 
haar beschavende invloed het ambt van directrice had aanvaard. Naarmate ziekenhuizen 
vanaf 1890 steeds meer de overstap naar moderne ziekenverpleging maakten, - in 
Nederland vond de transformatie van traditioneel gasthuis naar medisch ziekenhuis later 
plaats dan elders - , trachtte elk zich respecterend ziekenhuis als eerste een eigen directrice 

32. MvZi (1890) 10. 
33. T. Spijker, Mooi en beschaafd verplegen (Lochem 1981) m.n. 15-48. 
34. Nosokómos. Tijdschrift der Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der belangen van Verpleegsters en \%r-

plegers 4 (igoi) i. 

305 



i o6 Nanny Wiegman 

aan te stellen, ongeacht het feit of ze gediplomeerd verpleegster was.^' In de praktijk bleef 
dit type directrice lang in functie en was haar positie, vanwege jarenlange ervaring en 
opgebouwde good-will, tamelijk onaantastbaar. Bovendien beschouwden de meeste van 
hen het directriceschap nog als een erebaan en weigerden sommigen een salaris. Econo
misch gezien was deze constructie voor ziekenhuisdirecties uitermate gunstig en zeker 
geen aansporing om een modern opgeleide verpleegster als dure directrice in dienst te 
nemen. 

Door het sociale verschil en gesteund door de gedachte dat ze een missie te vervullen 
hadden, voelden veel directrices zich hoog boven de gewone verpleegster verheven. Voor 
morele steun hoefden de zaalverpleegsters dan ook niet op haar te rekenen. De eerder 
genoemde verpleegster Mara ervoer de afstand tussen haar en de directrice, afkomstig uit 
de deftige kringen van het Nederlandsche Roode Kruis en zelf geen verpleegster, als zo 
groot, dat ze haar de bijnaam 'juffrouw Kasteel' gaf-'̂  Naarmate de verpleging van zieken 
ingewikkelder werd en bijscholingsmogelijkheden uitbleven, schoot de directrice van de 
eerste generatie steeds vaker tekort ten aanzien van de begeleiding van jonge verpleegsters 
en trok ze zich terug op het terrein waar ze wel ervaren was, namelijk de organisatie van 
het ziekenhuis als groot-huishouden.^' De kloof met de 'gewone' verpleegster op zaal was 
hierdoor onoverbrugbaar geworden. 

Ook de oprichting van de 'Bond van Directrices en Adjunct-Directrices' in 1899 bracht 
weinig verandering in de zwakke positie van de directrices. Van de 27 directrices die in 1900 
lid waren, behoorde het grootste gedeelte tot de eerder beschreven categorie directrices van 
de eerste generatie.'** De bijeenkomsten van deze bond kenden een hoog gezelligheidsgehalte 
en onderwerpen die de belangenbehartiging van de verpleegsters betroffen, stonden niet 
op de agenda. Beschaafd koos men ervoor conflicten met ziekenhuisdirecties te vermijden 
om de goede onderlinge verstandhouding te bewaren. Deze afhankelijke houding van de 
directrices leidde ertoe dat ze als groep geen krachtig tegenwicht konden bieden aan de 
geneesheer-directeuren van de ziekenhuizen en dat verpleegsters het in hun streven naar 
beroepsinhoudelijke verbeteringen moesten stellen zonder de steun van een krachtige 
directrice. 

Tegenwerkende krachten 

Toen de 'Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging' in 1907 tevreden concludeerde dat 
de eenheid in opleiding en examen van verpleegsters was bereikt, vertolkte de Bond zeker 
niet de mening van alle instanties, die zich met de vorming van verpleegsters bezighielden. 
Weliswaar namen vanaf dat moment 14 Bondscommissies verspreid over het land examens 
af en adopteerden steeds meer ziekenhuizen de Bondsopleiding, de implementatie van het 
systeem stuitte tegelijkertijd op taaie weerstand. Geen gehoor vond de Bond bijvoorbeeld 
van de kant van de meeste confessionele ziekenhuizen, waar verpleegsters opgeleid werden 
volgens een eigen, op religieuze principes gebaseerd model. Bij de vorming van protestantse 
diaconessen bijvoorbeeld stond niet deskundigheid en professionaliteit op de eerste plaats, 
maar een onberispelijk geloofsleven en onvoorwaardelijke dienstbaarheid. De christelijk 

35. N. Wiegman, 'The origins of modern nursing in the Netherlands', Nursing History Review 4 (1996) 83-97. 
36. Mara (n. 30), Pleegzuster zijn!, passim. 
37. 'Opleiding voor directrices', Nosokómos 7 (1907) 769-773. 
38. MvZn (1900) 60. 
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opgeleide verpleegster kreeg dan ook geen diploma na haar opleiding, maar werd beoor
deeld op de 'gesteldheid des harten', waarvan eigenschappen als toewijding, tact, liefde en 
geduld de hoofdmoot vormen.^* Een dergelijke opleiding kon uitsluitend binnen de eigen 
geloofskring, onder leiding van eigen voorgangers en binnen de muren van een eigen instel
ling worden gegeven. Dezelfde filosofie lag ten grondslag aan de verpleegstersopleiding van 
rooms-katholieke nonnen, waarbij eveneens de christelijke charitasgedachte het uitgangs
punt was. Dit roepingsmodel, waarvan het beoefenen van liefdadigheid aan de naaste hét 
essentiële aspect was, werd gekenmerkt door begrippen als zelfopoffering, onbeperkte 
beschikbaarheid en dienende liefde.''" De christelijke, in eigen kring gegeven opleidingen 
waren bovendien meer gericht op het aanleren van praktische vaardigheden dan op het 
verwerven van theoretische kennis. Naarmate het verschil tussen confessionele en leken
verpleegsters groter werden, - de opleidingsduur in confessionele ziekenhuizen was 
bijvoorbeeld gemiddeld een jaar korter dan de 3-jarige Bondsopleiding - , nam het aantal 
klachten over confessionele verpleegsters toe. Dit leidde ertoe dat, nadat de Bond in 1905 
een landelijk registratiesysteem voor gediplomeerden had ingesteld, steeds meer confes
sionele instellingen lid werden en hun opleiding modelleerden naar het Bondsmodel. 

Ook krachtige tegenwerking ondervond de Bond van de kant van de 'Noord-Holland
sche Vereeniging "Het Witte Kruis'", die immers kon bogen op de langste traditie wat 
opleiden van verpleegsters betreft. Hoewel deze hoog in aanzien staande vereniging met 
tal van argumenten probeerde te legitimeren dat aansluiting bij de Bond niet nodig was, 
had dit verzet voornamelijk te maken met de angst de eigen zelfstandigheid op het gebied 
van opleiden te verliezen. Naarmate de aantallen te diplomeren verpleegsters groeiden, 
werd de werkdruk voor de relatief kleine vereniging te hoog en was men gedwongen het 
hoofd in de schoot te leggen. De jubelkreet van de Bond in 1907 had dan ook vooral te 
maken met het feit dat 'Het Witte Kruis' aangekondigd had zich aan te sluiten bij de 
Bond. Op een enkel twistpunt na, namelijk 'het afwijzen van den eisch, dat de candidaat 
moet overleggen een bewijs van geestelijke en lichamelijke geschiktheid' was het laatst 
obstakel om toe te treden tot de Bond uit de weg geruimd.*' Het inlijven van deze presti
gieuze instelling was voor de Bond een groot moreel succes. 

Een poging tot beroepsvorming door verplegenden: Nosokómos 

De taaiste tegenstand ondervond de Bond echter niet van confessionele ziekenhuizen of 
een particuliere organisatie als het 'Witte Kruis', maar van een kleine, actieve groep ver
pleegsters en verplegers, die zich in 1900 verenigd had in de 'Nederlandsche Vereeniging 
tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers'. Deze vereniging, spoedig 
'Nosokómos' genoemd, presenteerde zich - getuige de openingsrede van de medicus 
Christiaan F. Schreve (1867-1933) - expliciet als een beroepsvereniging, waarin mannen en 
vrouwen die van verplegen hun beroep gemaakt hadden, zich verenigden 

39. G. Pley en H. de Boer, Huis é- Ziekenhuis. Een eeuw Nederlandse Hervormde Diakonessen-Inrichting en 
Andreas Ziekeiduiis te .Amsterdam, 1891-1991 (.Amsterdam 1991) 32. 
40. I. Eijt, Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster. Geschiedenis van twee Nederlandse zustercongregaties, 1820-

1940 (Hilversum 1995) 222-227. 
41. MvZ 17 (1907) 154. 
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tot bescherming van hunne gemeenschappelijke belangen nu en in de toekomst, tot verheffing van hun 
beroep, tot hooghouding van hun stand, tot wering van individuen, die dat beroep aangrijpen of zich met 
het traditioneele tooisel omhullen, opdat dit als dekmantel diene voor minder edele doeleinden.''-

Binnen de gevestigde verplegingswereld werd de oprichting van Nosokómos met argus
ogen gevolgd en een golf van aantijgingen begeleidde de jonge vereniging het eerste jaar 
van haar bestaan. Zo zouden de ideeën van de vereniging te socialistisch getint en dus te 
ondermijnend voor de bestaande orde zijn.'" Ondersteunende reacties kregen de initiatief
nemers van Nosokómos vooral uit het buitenland, waar soortgelijke beroepsverenigingen 
voor verplegenden enthousiast hun felicitaties zonden. Het belangrijkste kenmerk van de 
nieuwe beroepsvereniging was dat niet artsen, ziekenhuisdirecties of goedwillende dames 
lid konden worden, maar uitsluitend 'alle personen, die in Nederland als verpleegster en 
verpleger gediplomeerd zijn'.''"' Dit betekende tevens, dat verplegenden geacht werden zelf 
het bestuur van de vereniging te vormen en met dit principe stuitte Nosokómos direct op 
het probleem dat het aantal verplegenden dat anno 1900 over bestuurskwaliteiten beschikte, 
uiterst gering was. Om die reden werden behalve de vijf verpleegsters Julia Aletrino-van 
Stockum, J.A. Schreve-IJzerman, B. van Meurs, S. W îardi Beckman-Kuenen en T. Beek
huis, ook vier medici aangetrokken om de vereniging van de grond te tillen. De genoemde 
Schreve, Arnold Aletrino (1858-1916), Aletta H. Jacobs (1854-1929) en M.L.H.S. Menko (ca. 
1866-1952) waren zeker geen afspiegeling van de doorsnee Nederlandse medicus, maar 
representanten van een progressieve, ruimdenkende stroming binnen de medische 
beroepsgroep, die zich alleen al door hun bemoeienis met de oprichting van Nosokómos 
tegenover hun collega's voortdurend moesten verantwoorden. Vooral Aletrino, een sociaal 
bewogen medicus van Portugees-joodse afkomst, wist zijn collega's vaak te ergeren met 
opruiende artikelen, waarin hij niet schroomde namen van ziekenhuisdirecties en medici 
vrij te geven: 

Ik zou ze aan den schandpaal kunnen nagelen, de namen van hen, die de zusters verbieden lid van Noso
kómos te zijn, die beletten of trachten te beletten, dat de zusters het Tijdschrift [Nosokómos] lezen 

aldus Aletrino in een van zijn artikelen."" Alle kritiek ten spijt bleef Aletrino zich inzetten 
voor de verbetering van de sociaal-economische positie van verpleegsters.*''' Als hoofd
redacteur van het gelijknamige tijdschrift Nosokómos zou Aletrino grote invloed hebben 
op de ontwikkeling van de nieuwe beroepsvereniging. 

Ondanks de hulp van vier geroutineerde medici moest de vereniging Nosokómos het 
eerste jaar veel investeren in het weerleggen van beschuldigingen, het herformuleren van 
haar doelen en het rechtzetten van misverstanden. Zo kwamen reacties op de 2000 circulai
res, die verstuurd waren naar verpleegsters, verplegers, ziekenhuisdirecties en particuliere 
verenigingen aanvankelijk mondjesmaat binnen. Sommige ziekenhuisdirecties hielden de 
informatie, die bedoeld was om de verpleegsters over hun nieuwe beroepsvereniging te 
informeren, bewust achter. Uit angst voor arbeidsonrust ontraadden ziekenhuisdirecties 

42. C.F. Schreve, 'Openingsrede', Nosokómos 1 (1900) 5. 
43. Ibid., 3. 
44. Statuten van de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der belangen van verpleegsters en verplegers, 

artikel 7. 
45. A. Aletrino, 'Het eerste Lustrum van Nosokómos', Nosokómos 5 (1905) 324. 
46. J. Joosse, Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief {Amsterdum 1986) 397-456. 
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Jeanne van Lanschot Hubrecht (bovenste rij, derde van links) en .\letta Jacobs (bovenste rij, 4e van links) tijdens 
het Internationale Congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht in Amsterdam (1908). 

verpleegsters lid te worden van Nosokómos, soms onder dreiging van ontslag. De meeste 
verpleegsters, geïntimideerd door hun directies, verkozen op de achtergrond te blijven en 
niet lid te vs'orden van Nosokómos, waardoor de vereniging op haar beurt weer moeizaam 
nieuwe bestuursleden kon krijgen. Toen Jeanne van Lanschot Hubrecht (1867-1918) secreta
resse van Nosokómos, in 1907 tijdens het congres van de 'International Council of Nurses' 
(ICN) te Parijs het falen van de Nederlandse verpleegstersopleiding aan de kaak stelde, 
achtte zij niet alleen de 'Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging' en de directrices 
daarvoor verantwoordelijk, maar wees ze vooral in de richting van verplegenden zelf, die 
'door hun onverschilligheid, hun apathie,'hun gebrek aan solidariteitsgevoel, en aan kennis 
van sociale toestanden, dezen staat van zaken ondergaan, zonder te trachten er verbetering 
in te brengen'.''' Dat Nosokómos in 1907 nog steeds geen invloedrijke organisatie was 
geworden, weet Van Lanschot aan dezelfde lakse houding van verplegenden. 

Het was ook Van Lanschot, verpleegster van beroep, die het in 1907 fundamenteel on
eens was met de opvatting van de Bond dat eenheid van opleiding en examen eindelijk 
bereikt was. Ze schrok er niet voor terug de Bond een misdadige organisatie te noemen, 
die de rechten van verpleegsters en verplegers verkwanselde door uitsluitend rekening te 
houden met de belangen van ziekenhuisdirecties."t** De Bond zou de eisen voor de oplei
ding voortdurend naar beneden schroeven en te lichtvaardig opleidingsbevoegdheid aan 
ziekenhuizen geven. Zo vroeg Van Lanschot zich af hoe men 'een kinderziekenhuis, een 

47. 'Rapport, uitgebracht op het Congres te Parijs door Mej. J.C. van Lanschot Hubrecht', Nosokómos 7 (1907) 
553 en 554. 

48. J.C. van Lanschot Hubrecht, 'Waar gaan wij heen?', Nosokómos 7 (1907) 309-312, m.n. 311. 
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inrichting voor ooglijders, een klein ziekenhuisje van 20 bedden, opleidingsscholen (curs. 
vLH) [durfde] te noemen'.''^ Dit beleid leidde er volgens haar toe, dat de opleiding voor 
verplegenden meer en meer werd uitgehold ten bate van de ziekenhuizen. 

In een poging het eigen beroep te beschermen pleitte de vereniging Nosokómos er 
vanaf de oprichting voor, dat de opleiding en het examen voor verplegenden in handen 
van de staat moesten komen. Vele particulier gevestigde verplegenden waren onbevoegd, 
zodat het voor het publiek vrijwel onmogelijk was te bepalen of iemand opgeleid was of 
niet. Het dragen van een insigne was volgens Nosokómos al lang geen bewijs meer van een 
voltooide opleiding, want 'een zee van insignes van allerlei kleur en model en met de 
meest verschillende opschriften' was verkrijgbaar, zodat het publiek nauwelijks meer een 
verstandige keus kon maken.'" Ook de eenheid van opleiding en examen, waarnaar de 
Bond streefde, achtte Nosokómos niet afdoende om te voorkomen dat onbevoegden zich 
ongestraft als verpleegster konden vestigen. Volgens de vereniging Nosokómos was slechts 
een door de overheid gecontroleerde verpleegstersopleiding in staat dit probleem op te 
lossen. Net als bij de medische beroepsgroep eiste men een wettelijke regeling, met uit
gebreide sancties op onbevoegd verplegen.""' Met het ontwerpen van een eigen opleiding 
bijvoorbeeld, waarbij vooral veel aandacht werd besteed aan de vooropleiding van aan
staande verpleegsters, hoopte Nosokómos een eerste aanzet te geven en het peil van de 
ziekenverpleging én van verplegenden te verhogen. Te hoge eisen aan de leerlingen deden 
de opleiding niet van de grond komen. 

De positie van de vereniging Nosokómos ten opzichte van andere organisaties, die zich 
bezighielden met de opleiding voor verpleegsters, was ongemakkelijk. Het streven van een 
mondige beroepsgroep naar een eigen professionele opleiding paste noch volgens de Bond 
noch volgens confessionele ziekenhuizen in de roepingstraditie, die zo eigen was aan de 
verpleging. Evenmin kon de verpleging ooit een zelfstandig beroep worden, waarbij de 
plaats van de verpleegster naast in plaats van onder de medicus zou zijn, want 'gij zijt zijne 
assistente geworden, gij completeert zijn arbeid'.'- Deed Nosokómos in het begin van haar 
bestaan verschillende pogingen met de bestuurders van de Bond samen te werken, de 
kloof tussen beide verenigingen werd steeds groter. Beide besturen bestookten elkaar 
voortdurend met verwijten en met name een affaire in 1903, waarin Nosokómos 'de 
Vereeniging van 500 slechte zusters' werd genoemd, zette veel kwaad bloed.'-' Aletrino's 
reactie was uitermate fel: 

je staat er toch maar aan bloot, dat je, als geneesheer, een van die vijtbonderd bij een patiënt of bij een 
kraamvrouw krijgt; dat je, wanneer je zelf ziek bent, zoo'n één-vijfhondcrste onbekwaamheid naast je bed 
vindt.'^'' 

Behalve tegenstanders kreeg Nosokómos ook sympatiserende en ondersteunende reacties. 
Zo werd de beroepsvereniging, overigens tot ergenis van de Bond, in 1909 officieel toegelaten 
tot het lidmaatschap van de ICN, de overkoepelende organisatie voor verenigingen van ver
pleegsters, waarbij het regel was dat één beroepsvereniging per land zich mocht aansluiten. 
Deze aansluiting gaf Nosokómos niet alleen praktische, maar vooral morele steun waar 

49. Ibid., 311. 
50. M. Berkelbach van de Sprenkel, 'Opleiding en examen', Nosokómos 6 (1906) 315, 316. 
51. A. Aletrino, 'Staatsexamen', Nosokómos 4 (1904) 43. 
52. J.E. Stumpff, Voorlezingen over ziekenverpleging (Haar\eir\ 1906) 3. 
53. A. Aletrino, 'Nosokómos of de Vereeniging van 500 slechte zusters'. Vox Medicorum 3 (1903). 
54. A. Aletrino, Nosokómos i (1903) 253. 

310 



Het verpleegkundig beroep 111 

het de uitdraging van de idealen betrof Ook met de in 1906 opgerichte 'Nederlandsche 
Verplegers Vakvereeniging', waarvan het streven was om verpleging ook voor mannen tot 
een volwaardig beroep te laten uitgroeien, werd samengewerkt, zij het dat de vraag of ver
pleging een specifiek mannelijk dan wel vrouwelijk beroep was, in de contacten met deze 
vereniging voortdurend ter discussie stond." 

Tenslotte kon Nosokómos rekenen op steun vanuit de vrouwenbeweging. Het contact 
verliep vooral via het 'Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid', dat in 1901 opgericht was 
met het batig saldo van de in 1898 gehouden 'Nationale Tentoonstelling voor Vrouwen
arbeid'.'" Wederzijds hield men elkaar op de hoogte van activiteiten en met sommige 
projecten, zoals de oprichting van een 'Zusterhuis' in Den Haag werkte feministes en 
verpleegsters samen. Toch was de belangstelling van vooraanstaande feministes voor de 
perikelen in de verpleging gering. Een belangrijke reden voor dit gebrek aan interesse had 
te maken met de structuur van de vrouwenbeweging zelf. Aan het eind van de vorige eeuw 
ontstond er tengevolge van het socialistisch gedachtengoed een tweedeling in de vrouwen
beweging, waardoor socialistisch-feministes en burgerlijk-feministes tegenover elkaar 
kwamen te staan.'^ De eerste feministische golf, die in Nederland vanaf i860 op gang 
kwam, kenmerkte zich door het streven naar een zinvolle maatschappelijk tijdsbesteding en 
het recht op betaalde arbeid voor vrouwen. Naarmate socialistisch-georiënteerde feministes 
hun strijd na 1890 vooral richtten op het streven naar algemeen kiesrecht voor vrouwen, 
ontstond er een scheiding in de gelederen van de vrouwenbeweging. Ze verweten de 
burgerlijk-feministes van het eerste uur uitsluitend uit verveling en niet vanwege econo
mische motieven betaalde arbeid te wensen. Volgens de socialistisch-feministen hadden 
deze beschaafde dames vooral geprofiteerd van betere onderwijsmogelijkheden, maar 
gebruikten ze hun verworven kennis niet om de maatschappelijke omstandigheden voor 
arbeidersvrouwen te verbeteren. Door deze onderlinge strijd slaagde de vrouwenbeweging 
er niet in een brug te slaan tussen de verschillende groeperingen van werkende vrouwen van 
alle sociale klassen, waaronder die van verpleegsters. Pas in 1915 kwam hier verandering in, 
toen onder leiding van Anna Polak (1874-1943), directrice van het 'Nationaal Bureau voor 
Vrouwenarbeid', een grootscheeps onderzoek gestart werd naar de arbeidsverhoudingen 
van verpleegsters in ziekenhuizen. 

Vooraanstaande verpleegsters schaarden zich op hun beurt evenmin achter de idealen van 
de vrouwenbeweging, omdat onderwerpen als prostitutie, vivisectie en vrouwenkiesrecht in 
hun ogen niet bij het ideaalbeeld van de verpleegster pasten. De enkele verpleegsters die 
wel openlijk voor hun feministische idealen uitkwamen, zoals bijvoorbeeld Jeanne van 
Lanschot Hubrecht, waren altijd aflcomstig uit de kringen van Nosokómos. 

Tenslotte 

Tussen 1880 en 1925 hebben de verpleegsters de kans gemist de vorming van het eigen 
beroep zelf ter hand te nemen. Hoewel de eerste generatie verpleegsters voor een korte 
periode op voet van gelijkwaardigheid nauw met de medici samenwerkten om de hervor
mingen in de ziekenverpleging gestalte te geven, nam de medische beroepsgroep in 1892 
definitief de scepter over. 

55. Maandblad van tie Nederlandsche Verplegers Vereniging i (1907) 41-43. 
56. C. van Eijl, Her werkzame verschil. Vrouwen in de slag om arbeid, 1898-1940 (Hilversum 1994) 107-152. 
57. U. Jansz, Denken over sekse in de eerste feministische golf {Amsterdim 1990) 131-134. 
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Twee groepen verpleegsters hebben kansen laten liggen om het tij te keren. De eerste genera
tie leidinggevende verpleegsters, bestaande uit dames-directrices als Anna Re\Tivaan, heb
ben in tegenstelling tot hun Amerikaanse collega's, geen partij willen kiezen voor de 'gewo
ne' verpleegsters en hebben geweigerd leiding te geven aan het professionaliseringsproces. 
Als gevolg van hun visie op verplegen, geënt op het liberale beschavingsideaal en door hun 
nauwe sociale verwantschap met de medici kozen ze voor de meest comfortabele positie 
en bleven ze loyaal met de ziekenhuisdirecties samenwerken. Ook burgerlijk feministes als 
Jeltje de Bosch Kemper zou men in dit opzicht falen kunnen verwijten. Zo had De Bosch 
Kemper juist vanwege haar opvattingen over vrouwenarbeid en vanwege haar rol als grond-
legster van een beroepsopleiding voor verpleegsters, als schakel kunnen fungeren tussen 
feminisme en verpleging en haar invloed kunnen aanwenden door bijvoorbeeld openlijk 
Nosokómos te steunen. 

De tweede groep verpleegsters was te vinden in de voorhoede van Nosokómos. Welis
waar heeft deze vereniging geprobeerd inhoud te geven aan de beroepsontwikkeling door 
een eigen opleiding, een eigen tijdschrift en het ontwikkelen van een eigen beroepscode, 
door haar compromisloze optreden en haar nog radicalere imago heeft Nosokómos velen 
in de wereld van ziekenhuis en verpleging tegen zich in het harnas gejaagd, waaronder 
Jeltje De Bosch Kempen De bijtende pennen van Aletrino en van Van Lanschot Hubrecht 
zijn hier mede debet aan geweest. De functie van Nosokómos bleef hierdoor beperkt tot die 
van luis in de pels waardoor de discussie rond opleiding en examinering tenminste gaande 
bleef De Bond hield de touwtjes echter strak in handen. De Samenkomst van 1892 had de 
medische beroepswereld de zeggenschap over de vormgeving van het verpleegstersberoep 
op een presenteerblaadje aangeleverd. Het is in dat licht dan ook begrijpelijk dat niet Anna 
Reynvaan in 1893 naar Chicago reisde om de Nederlandse verpleging te vertegenwoordigen, 
maar Eduard Stumpff, geneesheer-directeur van beroep. 

SUMMARY 

'Thou completeth his work'. On the development of the nursing profession (1880-1925} 

From the very beginning the modernization of the nursing profession, which began in the 
1880s, was deeply influenced by leading figures in the medical profession. Liberal-minded 
doctors initiated the nursing reforms and implemented their ideas in a training and exam
ination system for nurses, in textbooks, in the nursing organization and in the nursing 
professional journal. In 1921, the nursing education programme was embodied in legislation 
based on their views. 

This article focusses on the question as to why nurses did not succeed in developing 
their own professional image without the assistance of physicians. Even the nurses' pressure 
group, the union Nosokómos, could not change their subordinate position. The weak 
social position of the nurse, the 'treachery' of the first generation of prominent matrons 
and finally the lack of support of the women's rights movement prevented the nurses from 
modelling the profession according to their own concepts. 
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