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O-INE, DE EERSTE VROUW IN DE 
HEELKUNDE IN JAPAN 
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Een bijzonder portret 
In de collectie van het Rijksmuseum voor 
Volkenkunde te Leiden bevindt zich een bijzon
der portret. Het is een aflieelding van een Japans 
meisje, O-Ine genaamd (fig.i). Zij was de dochter 
van Philipp Franz Balthazar von Siebold (1796-
1866) en haar moeder was Kusumoto Taki, een 
Japanse. Wie was O-Ine? 

Von Siebold was een Duits geneeskundige, na
tuuronderzoeker en ontdekkingsreiziger, die medi
cijnen had gestudeerd te Würzburg, waar hij de 
voetsporen drukte van zijn illustere voorouders. 
Zijn grootvader was Karl Kaspar von Siebold 
(1736-1807), een vooraanstaand chirurg, die zich 
bovendien intensief bezighield met de verloskun
de. Deze Karl Kaspar telde onder zijn leerlingen 
twee van zijn eigen nichtjes, die de eerste Duitse 
vroedvrouwen werden die een universitaire graad 
in de obstetric behaalden. Eén van deze nichtjes, 
Charlotte Heidenreich von Siebold, assisteerde bij 
de bevalling van de hertogin van Kent op 24 mei 
1819. Er werd een meisje geboren, dat later be
kend zou worden als Queen Victoria. Zo was het 
binnen de Von Sieboldfamilie een bekend ver
schijnsel dat vrouwen een geneeskundig beroep 
uitoefenden en daarin ook uitblonken. 

Tijdens zijn studietijd kwam Philipp von Sie
bold in huis bij de hoogleraar anatomie Ignaz 
Döllinger. In 1820 studeerde hij af en praktiseerde 
daarna twee jaar in het stadje Heidingsfold. Zoals 
zo vele Duitsers in de tijd van de Romantiek, werd 
hij gegrepen door de wens te reizen en de wereld 
te ontdekken. Zijn onrust bracht hem in Holland, 
waar hij in 1822 werd benoemd tot chirurgijnma
joor bij het Nederlands Oost-Indisch leger. In die 
hoedanigheid werd hij in 1822 uitgezonden naar 
Batavda, waar hij als militair chirurg werd aange
steld. Zijn rusteloosheid speelde hem ook hier 
parten. Toen hij hoorde, dat men een jonge we
tenschapper zocht om als waarnemer uitgezon
den te worden naar Japan, was hij opgetogen. 

Acht augustus 1823 voer hij de baai van Nagasaki 
binnen, om zich te vestigen op Deshima.' Daar 
verwierf hij zich al snel bekendheid door zijn 
cataractoperaties, mammachirurgie en hazenlip
correcties. Ook zette hij de familietraditie voort 
door zich intensief bezig te houden met de ver
loskunde. Hij maakte van de gelegenheid gebruik 
om een kring van Japanse geleerden op medisch, 
liotanisch en aardrijkskundig gebied om zich 
heen te verzamelen.^ In 1823 legde hij in het 
noordoosten van Deshima een botanische tuin 
aan, die later werd opgeofferd ten behoeve van 
pakhuisbouw, Ook kocht hij Japanse voorwerpen 
voor zijn verzameling, hoewel de verkoop hier
van aan Europeanen verboden was. 

O-Ine 
Von Siebold leefde .samen met een lapanse vrouw, 
Kusumoto Taki (1807-1865), ook wel Sonogi ge
noemd (fig.2). Er zijn verschillende geromanti
seerde verhalen over hun eerste ontmoeting in 
omloop. Zo zou Von Siebold haar tijdens een 
huisbezoek in 1825 hebben leren kennen. Hij was 
toen zevenentwintig, zij was een achttienjarige 
geisha. Een ander verhaal vertelt dat ze verliefd 
werden op een feest van een Nederlandse officier. 
Hij vroeg haar om bij hem in te trekken op 
Deshima. Omdat vrouwen daar geen toegang 
hadden, met uitzondering van prostituees, ver
klaarde Taki dat zij geen geisha, maar een prosti-
tviee was. Korte tijd na hun eerste ontmoeting 
trok zij bij hem in. Von Siebold noemde haar O-
taki-san.' Uit deze verbintenis werd op 10 mei 
1827 een dochter geboren: O-Ine (1827-1903), ook 
wel O-Taki genoemd. 

Hoewel O-Ine in Japan een t)ekendheid is, zijn 
biografische gegevens over haar in de literatuur 
schaars. Een uitgebreide bibliografische zoekactie 
in Japan waarbij gebruik is gemaakt van databe
standen van verschillende Japanse bibliotheken, 
leverde een aantal titels op waarin fragmentari
sche informatie over het leven van O-Ine is terug 
te vinden. Drie Japanse boeken werden geraad
pleegd. Het eerste boek is geschreven door Setsuko 
Hani en heeft de titel 'Siebold no musume-tachi' 
(De dochters van Von Siebold).'' De informatie in 
dit boek over O-lne is gebaseerd op een interview 
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Figuur i: O-Ine (Rijksmuseum voor 
Volkenkunde, Leiden) 

dat de auteur in 1937 of 1938 met de toen 88-jarige 
Yamawaki Takako, de dochter van O-lne had. 
Setsuko Hani was een journalist en in die tijd een 
actief feministe. Zij hoopte met het voorbeeld 
van O-Ine de weinig vrije sociale positie van 
vrouwen onder de aandacht van de Japanners te 
brengen. Het is onzeker in hoeverre in haar boek 
de over O-Ine vermelde feitelijkheden door dit 
streven zijn gekleurd. 

Een meer wetenschappelijk verslag wordt ge
vonden in het boek 'Maruyanayujo to tokomojin, 
kohen' (Nieuwe verhandelingen van prostituees, 
Chinezen en Hollanders in Maruyama) geschre
ven door Koga lujiro.' Zijn boek, dat is gebaseerd 
op onderzoek van archiefmateriaal, gaat over de 
prostitutie in Maruyama, een wijk van Nagasaki. 
Het verband met O-Ine is ingegeven door de ver
onderstelling dat Taki, haar moeder, in de prosti
tutie werkzaam was. 

Het derde boek 'Deshima umare no Oine-
san'(0-lne geboren op Deshima), is geschreven 
door Yusaku Iwata, die zich in dit boek opwerpt 
als amateurbiograaf *• Yusaku Iwata, een gepen
sioneerd politieagent uit Nagasaki, kwam de graf
stenen van Taki, O-lne en Ninomya (een Japanse 
chirurg, tevens leermeester van O-lne) tegen toen 

hij in de tempel waarin zijn familiegraf zich 
bevond aan het vegen was. Hij raakte geïnteres
seerd in de lokale geschiedenis van Nagasaki en 
kwam na enig speurwerk tot een drietal conclu
sies: O-Ine werd in Nagasaki geboren, zij werd ter 
wereld gebracht door haar vader Von Siebold en 
haar moeder was geen prostituee. 

O-lne werd geboren in de operatiekamer van 
de factorij met hulp van haar vader.' Omdat er 
geen kinderen op Deshima mochten wonen, ver
huisde Sonogi met haar dochtertje naar Nagasaki. 
Daar bezocht Von Siebold hen iedere morgen en 
avond. O-Ine was twee jaar oud toen haar vader 
werd gedwongen uit Japan te vertrekken. Te Edo 
(Tokio) had hij van de keizerlijke hofastronooni 
belangrijke landkaarten verkregen, ieLs wat in 
Japan streng verboden was. Von Siebold vestigde 
zich te Leiden en bracht uit Japan, naast een grote 
botanische verzameling, een zeer belangrijke col
lectie etnografica mee, die samen de grondslag 
vormden van de collectie van het Rijksmuseum 
voor Volkenkunde in Leiden. Omdat het Japan
ners verboden was het land te verlaten, kon Von 
Siebold zijn vrouw en dochter niet met zich mee
nemen. Hij vernoemde één van de planten die hij 
meenam naar zijn vrouw, Taki: de hortensia 
Hydrangea otaksa, die bloeit in het regenseizoen. 
Naar verluid symbolLseert deze plant de tranen 
die hij om haar liet.* 

Von Siebold vroeg twee van zijn leerlingen om 
bij te dragen aan de opvoeding van zijn dochter
tje. Zelf nam hij als aandenken een haarlok mee 
van vrouw en kind en hij liet lakdoosjes vervaar
digen, beschilderd met de portretten van O-taki-
san (fig.2) en O-Ine. Zo bleef O-Ine dus achter 
met haar moeder, die na het vertrek van Von 
Siebold trouwde met de koopman Wasaburo. 
Deze zorgde goed voor O-tne. Haar moeders 
oudste zuster had een relatie met de assistent en 
tevens opvolger van Von Siebold, Heinrich Burger. 
Ook hij zorgde voor het welzijn van Sonogi en O-
Ine. O-Ine was een leergierig kind, maar vanwege 
haar kwetsbare gezondheid verbood haar moeder 
haar het lezen. Dit was voor O-Ine een reden om 
af en toe haar toevlucht te zoeken bij de leerlin
gen van Von Siebold. Zij leerde Nederlands uit 
het boek Beginselen der Nederdiijtsche spraakkunst 
van P. Weiland, dat haar door haar vader vanuit 
Leiden gestuurd was. Hierin werd door Von Sie-

5 Koga lujiro, 'Shintei Maruyama-yujo to To-Komoiin, kohen' (Kieuwe verhandelingen van prostituees, 
Chinezen en Hollanders in .Vlaruyama) (Nagasaki: Magasaki-Bunkensha 1995) ISBN 4-88851-002-4. 

6 Yusaky Iwata, 'Deshima umare no Gine-san' (O-Ine geboren op Deshima) (Xaga.saki: Nagasaki-Bunken-
sha 2000) ISBN 4-88851-Ü21-1. 

7 Zie noot 4 en A. Kouwenhoven en M. Forrer, Siebold en japon. Ziin leven en werk (Leiden 2000). 
8 H. .Moll, 'Demonen met scherpe tanden', NRC-Handelsblad, 1999. 
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bold de volgende opdracht geschreven: 'aan mijn 
lieve Oine.. .om Hollandsch te leeren. Leijden 
den 26 Dec.1830'.'* Op negentienjarige leeftijd 
kreeg ze toestemming om het huis te verlaten. Ze 
besloot zich te bekwamen in de obstetric en chi
rurgische anatomie onder leiding van de Japanse 
arts Ninomiya. Voor de reis hulde zij zich in 
mannenkleren om haar liewegingsvrijheid tijdens 
de tocht te vergroten. Ninomiya was chirurg en 
leerling van Von Siebold. Ook hij was gearres
teerd bij de 'Von Siebold affaire' en later weer 
vrijgelaten. Hij vond dat O-Ine eerst moest aan
sterken voordat ze kon studeren.'"' 

L^aarna trok zij naar Okayama voor vertJere 
studie van de gynaecologie bij Ishii Soken, ook 
een voormalig leerling van Von Siebold. Met 
Soken kreeg zij een relatie, waaruit in 1851 haar 
dochter Tadako werd geboren. Bij de bevalling 
was de vroedvrouw niet op tijd en knipte O-Ine 
zelf de navelstreng door. Soken was toen onge
veer 52 jaar oud en was reeds eerder gehuwd 
geweest. Later in 1851 reisde O-lne naar Nagasaki, 
waar zij bij de chirurg Abe Roan drie jaar heel
kunde studeerde. In 1854 werd zij uitgenodigd om 
in Uwajima te gaan praktizeren. Zij bleef daar 
gedurende zeven jaar en breidde haar kennis ver
der uit totdat ze terugkeerde naar Nagasaki om 
haar vader op te wachten. Van O-Ine werd gezegd 
dat ze op haar vader leek. Voor een Japanse was 
zij lang en met name haar voeten waren opmer
kelijk groot." 

In 1857 werd het banvonnis opgeheven en op 14 
augustus 1859 keerde Von Siebold na een jaren
lang verblijf in Leiden terug naar Japan, nu als 
diplomaat. Hij werd op deze reis vergezeld door 
zijn dertienjarige zoon Alexander. Inmiddels was 
hij gehuwd met de vijfentwintig jaar jongere 
Helena Ida Cardine, barones von Gagern (1820-
1877). Uit dit huwelijk werden vijf kinderen gebo
ren, van wie Alexander de oudste was (1846-1911). 
Von Siebold werd door de Japanse autoriteiten 
met eerbewijzen ontvangen en kreeg toestem
ming zich te vestigen op een klein buitenverblijf 
in de omstreken van Nagasaki. Bij aankomst in 
Nagasaki liep zijn ontmoeting met O-taki-san uit 
op een teleurstelling. Zij bleek in zijn afwezigheid 
tweemaal getrouwd te zijn en ventte nu olie in de 
straten van Nagasaki. Von Siebold ging een rela
tie aan met een 17-jarig meisje, Shio genaamd. 

In i860 schonk zij hem een dochter, die Matsue 
heette. 

Von Siebolds hereniging met O-Ine verschafte 
hem wel geluk. Zij was inmiddels 31 jaar en 
gehuwd met Ishii Soken. O-Ine was bekend als 
een vooraanstaande vroedvrouw in Nagasaki. 
Von Siebold werd tijdelijk aangesteld als adviseur 
van de lapanse regering. Hij nodigde O-Ine uit 
om bij hem in te trekken. Zo kon hij haar de 
Hollandse taal, medicijnen en natuurkunde on
derwijzen en zij kon haar halfbroer Alexander 
Japans Ieren. O-Ine besloot wel zijn lessen te vol
gen, maar elders haar domicilie te kiezen. 

Inmiddels had zich de militair arts Pompe van 
Meerdervoort (1829-1908) als Hollandse arts in 
Nagasaki gevestigd. In 1857 begon hij de westerse 
geneeskunde in Japan te doceren. Veel van zijn 
aantekeningen waren ingescheept op het schip 
Calypso en zijn met dit schip vergaan. Later 
schreef hij zo goed en zo kwaad als dat ging van
uit zijn geheugen opnieuw zijn verslag Vijfjaren 
in Japan.'- Bij één van de dissecties die hij uit
voerde ten behoeve van het onderwijs aan een 
zestigtal studenten, merkte hij tot zijn verbazing 
ook een vrouw op onder zijn gehoor. Zij vroeg 
hem om toestemming de les bij te wonen en later 
assisteerde zij ook bij operaties. Deze vrouw was 
O-Ine.'-' Pompe van Meerdervoort stak als volgt 
de loftrompet over haar: 

Wanneer ik het volslagen gebrek aan wetenschap
pelijke verloskundige kennis heb vermeld, vergat 
ik te zeggen dat er eene enkele zeer gunstige uit
zondering bestaat. Te Nagasaki bevindt zich eene 
docteres-accoucheuse, natuurlijke dochter van 
één der vroegere geneesheren in Japan; deze 
vrouw werd, na het vertrek haars vaders, door 
eenige zijner leerlingen schier afgodisch geëerd en 
in bescherming genomen en door hen opgeleid in 
de genees- en verloskunde, waar zij werkelijk zeer 
goede vorderingen maakte. Deze vrouw had 
eenen onbegrensden ijver voor het vak en ver
zocht mij de geneeskundige oefeningen op het 
lijk, door mij aan de fapansche studenten gedo
ceerd, te mogen bijwonen, en zij gaf daarbij blij
ken van zeker één cier meest getiefende lapansche 
anatomen te zijn. Ook volgde zij meermalen de 
klinische lessen in het Hospitaal op de vrouwen
zaal, terwijl zij dikwerf door hare collega's in con-

9 Zie noot 4. 
10 Idem. 
11 kiem. 
12 J.C.L. Pompe van Meerdervoort, Vijfjaren in Japan (1857-186;)). Bijdragen tol de kennis van het lapansche 

keizerrijk en zijne bevolking (Leiden 1980). 
13 Zie noot 1. 

162 



De doos van Pandora 

Figuur 2: Lakdoosje met portret Sonogi 
(Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden)) 

suit geroepen werd. Tweemaalen zag ik haar als 
accoucheuse bij Europesche vrouwen optreden, 
en zij voldeed werkelijk zeer goed. In één harer 
vertrekken zag ik de portretten van beroemde 
genees- en heelkundigen.'•' 

Het was deze Pompe van Meerdervoort die samen 
met O-Ine voor Von Siebold zorgde toen deze 
brandwonden had opgelopen. Daarnaast werkte 
O-Ine samen met andere leerlingen van Von 
Siebold in de chirurgenpraktijk. Eén van zijn toe
gewijde leerlingen, Mise Shuzo trad op als zijn 
vaste tolk. L̂ e dochter van O-Ine, Tadako, huwde 

met Mise Shuzo. Naast zijn functie van tolk 
werkte hij ook als arts samen met zijn schoon
moeder O-Ine.'' Von Siebold werkte zich als advi
seur van de Japanners in een moeilijke positie en 
wekte de naijver op van de Nederlandse ambtena
ren. Dit leidde tenslotte tot het besluit van de 
Nederlandse consul-generaal De Witt om hem 
terug te zenden naar Holland. Tot zijn terugkeer 
naar Europa in 1862 had O-Ine nauw contact met 
haar vader en vroeg hem dikwijls professioneel 
advies. Ook voorzag hij haar van westerse medi
cijnen. In i860 kreeg O-Ine een uitnodiging om 
als hofarts te gaan werken voor de vrouw van de 
Daymio van lyo, maar zij sloeg dit aanbod af 

Tien jaar later evenwel ging zij naar Edo om 
aan het hof te werken. In juli 1873 werd zij uitge
nodigd om aan het keizerlijk hof te assisteren bij 
een bevalling van een hofdame. In maart 1877 
keerde zij terug naar Nagasaki, maar vijfjaar later 
vertrok ze opnieuw naar Edo, waar ze werd be
noemd tot keizerlijke accoucheuse. Haar dochter 
Taka wilde graag arts worden, maar liet deze 
wens varen toen zij trouwde. Hoewel O-Ine graag 
had gezien dat haar dochter ook arts zou worden, 
kon zij wel begrip opbrengen voor haar besluit. 
Zij wist als geen ander hoe moeilijk de omstandig
heden waren voor een vrouwelijke arts. Officieel 
hadden zij geen toestemming om te praktiseren. 
De zoon van Taka, Shuzo, werd opgevoed door zijn 
grootmoeder O-Ine."' 

In 1889 vestigde O-Ine zich in Maiana waar zij 
op 26 augustus 1903 op 76-jarige leeftijd over
leed.'^ Zij ligt begraven in Nagasaki en rust bij 
haar moeder Taki en haar oude leermeester 
Ninomya in de tuin van een tempel. 

14 Zie noot 12. 
15 H. Beukers, The mission of Hippocrates in Japan : the contribution of Philipp Franz von Siebold (Amster

dam 1997). 
16 Zie noot 4. 
17 Zie noot 15. 
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