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ABSTRACT 

The healing hmd:  the  role of women in ancient medicine 

In cont,rast with the struggle of 19th and 20th century women all over 
the world t,o be admitted to  medical schools, women in ancient Greece 
and Rume were apparently increasingly able to  practice medicine from the 
4t,h century BC. The evidence provided offers proof for this more tolerant 
attitude. The sources are few in number, but fragmentary information 
can be gleaned from medical writers, passing remarks in Greek and Latin 
authors, and funerary inscriptions. These sources show an emphasis on the 
professions of midwifs: and woman doct,or. Although there is some overlap- 
ping of duties, we find that  ill Greece a dist,inction between pcricc and Zctrpix4 
was made as early as  the 4th century BC; in Rome the two professions 
were well established by the 1st century BC: the t,erms being used for them 
bring obstetrix and :nedica/iatrina. The training, desired characteristics, 
qualifications, duties, st,atus and remuneration of the two professions are  
considered. Funerary inscriptions of women doct,ors reveal tha t  they were 
honoured for exceptional services on an equal footing with men; it  also 
comes t,o light that  I:~ooks were dedicated to them as colleagues, and that  
they were quoted as 1,espected authors on medical matters. Although there 
were never large numbers of women doctors, the classical world does not 
seem to have posed insurmountable harriers to  women wanting to follow 
t,his profession. 

INLEIDING 

Een van die belendste beeldegroepe va.n die 17de eeuse Italiaanse beeld- 
houer, Ilernini, is di6 van Aeneas, wat n a  afloop van die 10-jaar lange oorlog 

* Dit is vir ons 'n voorreg om hierdie artikel aan die nagedagtenis van Ursula 
Vogel-Weidernann op t,e dra. As akadernikus cn rnens het ons haar met die hoogste 
agting bejein. 



tussen die Grieke en die Trojane, met sy bejaarde vader op sy skouers en 
sy seuntiie langs hom uit die brandende stad Troje vlug. Natuurlikerwys 
kom die vraag by 'n mens op waar Aeneas se vrou, Kreiisa, dan was, en 
waarom sy nie deel uitmaak van die vlugtende familiegroepie nie. In die 
Aenei's 11.739-744 laat Vergilius die held self die antwoord gee: 

Incertum: nec post oculis est reddita nostris, 
nec prius amissam respexi animumve reflexi, 
quam tumulum antiquae Cereris sedemque sacratam 
venimus. ' 

'Ek weet nie; ek het haar nie weer gesien nie, en toe sy van my af 
weggeraak het, het ek nie weer teruggekyk of aan haar gedink voordat 
ons by die heuweltjie en die eeue-oue heiligdom van Ceres gekom het 
nie.' 

Hierdie uiters ongevoelige optrede van Aeneas is veral in die beginjare 
van die feministiese beweging, wat ook in studies oor die Klassieke Oud- 
heid neerslag gevind het, aangegryp as een van die vele 'bewyse' van die 
minderwaardige posisie van die vrou in die tyd van die antieke Grieke en 
~ o r n e i n e . ~  Di4 aanvanklike felle reaksie teen die negatiewe siening van die 
vrou het eventueel plek gemaak vir meer rasionele benaderings waarin die 
vrou as eiesoortige wese benader is en sy nie geevalueer is op grond van 
haar onvermoe om soos 'n man te dink en op te tree nie.3 'n Benadering 
wat veld gewen het, ook in die Klassieke in resente jare, is di6 waarin 
daar klem gel6 word op gender-nie as 'n biologiese kategorie wat tussen 
man en vrou onderskei nie, maar as die stel sosiale en kulturele verskille 
wat gemeenskappe konstrueer (soos dit blyk uit bv. die letterkunde, kuns 
en kultuur in 'n bepaalde era) om te onderskei tussen manlikheid en 
~roul ikhe id .~  So is daar ook uit talle ander perspektiewe na die vrou in 
die antieke wereld gekyk.5 Alhoewel die klem in die afgelope jare geleidelik 
verskuif het na meer algemene beskrywings van die vrou in 'n sosiologiese 

Ed. R.A.B. Mynors, P. Vergili Maronis Opera (Oxford 1969). 

Vgl. die bespreking van die verskillende teoriee hieromheen in J.-M. Claassen, 
'Feminisme en die klassieke Oudheid', Acta Acadernica 30.1 (1998) 32-64, veral 
pp. 38-40 ('Die hoofskole in die feministiese teorie en hul toepassing in die veld 
van die klassieke'). 

Vgl. die bundel essays versamel deur M. Skinner met die tekenende titel Rescuing 
Creusa: New Methodological Approaches to Women in Antiquity (Lubbock, Texas 
1987). 

Vgl. M. Beard, 'The  Classic Woman', Htstory Today 43 (1993) 29-35. Kyk 
Claassen (nota 2) 40-41 vir verdere literatuur hieroor. 

Daar moet egter gewaak word daarteen o m  sondermeer n a  'die vrou in die Oudheid' 
t e  verwys, aangesien die posisie van die vrou oor jare en eeue heen baie verander 
het, e n  daar  ook 'n reuse verskil was tussen die vroue in die hogr en die h e r  klasse. 
Vgl. hieroor veral Beard (nota 4)  29-35. 



konteks, was die konklusie in die meeste gevalle steeds-as daar na vroue in 
die algemeen gekyk is--dat hulle onderdruk is en 'n lewe van afsondering 
en vol ontbering gelei het. Indien 'n mens egter van hierdie wyehoek- 
fokus oorgaan na 'n telefoto-fokus, verander die beeld, en blyk dit dat daar 
we1 vroue in die klassieke Oudheid was wat 'n bydrae tot die kultuurlewe 
gelewer het, soos digters en ~k i lde r s ,~  en selfs gerespekteerde aktiwiteite 
buitenshuis beoefen he1 , soos op mediese gebied. Dit is die laasgenoemde 
groepie vroue wat in hierdie artikel onder die loep geneem gaan word, ten 
einde die rol wat vroue In die antieke geneeskunde gespeel het, van naderby 
te ondersoek. Die tydperk wat gedek word, strek vanaf die hoogbloei van 
die Griekse beskawing (5de eeu vC) tot in die Romeinse Keiserryk van die 
4de eeu nC.7 

BEGRIPSOMSKRYWING 

Vroue het, in die antieke Grieks-Romeinse w&reld in verskillende kapa- 
siteite 'n rol gespeel in die geneeskunde. Die belangrikste rol was die van 
vroedvrou wat bystand verleen het by geboortes-seker een van die oudste 
beroepe in die geskiedenis van die mensdom. Op 'n meer gespesialiseerde 
vlak was daar vrouedokters, alhoewel nie in groot getalle nie. Die rol van 
verpleegster het die Grieke en Romeine nie geken nie-di6 beroep het eers 
relat.ief la.at onder die Christene ontwikkel uit die diakones van die eerste 
Christelike kerk.8 N6rens vind 'n mens in antieke mediese bronne, soos 
Hippokrat,es, Herophilus, Soranus of Galenus melding van opgeleide ver- 

6. Vgl. bv. die lys van vroue-skilders in Plinius HN 35.40: M.R. Lefkowitz & M.B. 
Fant (ed.), Women's Llje in  Greece and Rome. A Source Book in Translation 
(Baltimore 1992) no. 307. 

7. Daar is reeds heelwat navorsing gedoen oor die rol van die vrou in die geneeskunde 
in die Middeleeue: vgl. M. Green, 'Women's Medical Practice andoHealth Care  in 
Medieval Europe', Signs: Journal of Women in Culture and Society 14.2 (1989) 
434-473; T.G.  Benedek, 'The Roles of Medieval Women in the  Healing Arts'  in: 
D. Radcliff-Umstead (ed.), The Roles and Images of Women in  the Middle Ages 
a& Renaissance (Pittsburgh 1975) 145-159; M. Greilsammer, 'The Midwife, the 
Priest, and  the  Physician: t h e  Subjugation of Midwives in t h e  Low Countries a t  
the End of the  Midd.e Ages', Journal of Medieval and Renaissance Studies 22.2 
(1991) 285-329. Oor die opdraende stryd van die vrou in later tye om toelating tot  
akademiese inrigtings t e  kry vgl. T.N. Bonner, To the Ends of the Earth. Women's 
Search for Education in Medicine (Cambridge MA. 1992). 

8. Wazardevolle inligting; oor die gesondheidsdienste in die Bybehe tyd kom voor 
in die boek van H.P. Wassermann, Geneeskunde In die Bybel (Pretoria 1997). 
Verskeie vroue in die vroee Christentyd het hulself toegewy aan liefdadigheid e n  die 
versorging van siekes, waaronder die bekendste seker Fabiola is, 'n hooggeplaaste 
Romeinse weduwee en vriendin van die kerkvader Hieronymus. Sy het in 390 n C  'n 
versorgingsoord vir siekes in Rome laat  o p r i g - d i e  eerste hospitaal in die rnoderne 
sin van die woord in die Westerse geskiedenis-en daarin met groot liefde self die 
siekes verpleeg, soos blyk uit die lofprysinge van Hieronymus (Brief LXXVII, 6, Ad 
Oceantrm de morte fibiolae). 



9 
pleegpersoneel wat die dokter op 'n gereelde basis geassisteer het nie 4 i t  
lyk dus of die dokter waar nodig van slawe gebruik gemaak het, of van die 
huisrnense by pasiente se huise. In huislike verband sou die materfamilias 
verplegings- en versorgingsdienste gelewer het wanneer haar familie of die 
slawe in die huishouding dit benodig het.1° 

In hierdie ondersoek word daar spesifiek gekyk na die rol van die vroed- 
vrou en die vroulike dokter. Dit is nie moontlik om presies te s6 waar 
die grens tussen die twee beroepe 1e nie aangesien daar 'n groot mate van 
oorvleueling tussen hul take was;" 'n mens moet ook versigtig wees om 
nic   nod erne mediese kategoriee en benamings op die antieke wsreld af te 
dwing nie, aangesien daar geen stelsel van registrasie van beroepe was wat 
sekere kwalifikasies behels het nie.12 Enigeen kon as dokter praktiseer-sy 

9 .  Daar  was geen voorsiening gemaak vir langtermyn behandeling nie-die idee van 
'n hospitaal het die Grieke en Romeine nie geken nie. Daar was we1 versorgingsin- 
rigtings vir siek soldate o p  die grense van die Romeinse Ryk (die sg. valetadinaria) 
en vir siek slawe o p  groot landgoedere, maar geen georganiseerde inrigtings vir 
burgerlike siekes nie. Eers teen die 3de eeu n C  is daar  voorsiening vir Ig. gemaak, 
onder invloed van die herberge of E;cvoGoxia wat in die Griekse Ooste deur die 
Christene opgerig is om aan pelgrims en boodskappers tussen biskoppe oornag 
huisvesting te  bied. Die tempels van Asklepios waarheen mense gestroom het  vir 
droorngenesing e n  die inkubasieslaap, sou miskien as 'n voorloper van die moderne 
hospitaal beskou kon word, maar was nader aan watergeneesinrigtings soos Lourdes 
vandag. Vir rneer inligting hieroor vgl. L. Cilliers, 'Where Were the  Doctors When 
t h e  Roman Empire Died?' Ceneeskunde 35.7 (1993) 10-23. 

10. Daar is talle verwysings in die letterkunde en die geskiedenis n a  vroue wat kruie 
geken het en bedrewe was in die maak van geneesmiddels (ten goede of ten 
kwade), bv. Helena wat 'n towerkruid in die wyn gegooi het wat sy vir haar gaste 
voorgesit het om hulle rustig t e  stem en van hul swaarkry t e  laat vergeet (Horneros, 
Od. IV.227-230), en Medea, die vrou van Jason, wat deur haar  veelbewoe lewe 
by talle geleenthede van towerdrankies gebruik gemaak het (vgl. W.H. Roscher, 
AusfChrliches Lexikon der griechischen und romischen Mythologie (Hildesheirn 
1965), Bd. 11.2, 2482-2515). Wat historiese figure betref verwys die Rorneinse 
medikus en skrywer Scribonius Largus na bewering in sy De Compositione Medica- 
mentorum Liber n a  etlike vooraanstaande vroue van s y  tyd ( l s t e  eeu nC) wat 
bckend was vir hul tuisgernaakte geneesrniddels, bv. Livia, die vrou van keiser 
Augustus, Octavia, die suster van Augustus en vrou van Marcus Antonius, en 
Messalina, die vrou van keiser Claudius: K.C. Hurd-Mead, A History of W o m e n  
i n  Medicine from the Earliest Times to the Beginning of the Nineteenth Century 
(Haddam Conn. 1938) 59, egter onbevestigbaar in antieke bronne. 

11.  So ook R. .Jackson, Doctors and  disease.^ i n  the Roman Empire (London 1988) 
191 11.12, en D. Nickel, 'Berufsvorstellungen iiber weibliche Medizinalpersonen in 
der  Antike', Klio 61 (1979) 515-518. 

12. Aldus H.  King, 'Agnodike and the  Profession of h4edicine1, Proceedings of the 
Cambridge Phzlological Society 32 (1986) 59. Vgl. ook V. Nutton, 'Murders and 
Miracles: Lay Attitudes towards Medicine in Classical Antiquity', in R. Porter 
(ed.), Patients and Practitioners. Lay Perceptions of Medicine i n  Pre-industrial 
Society (Cambridge 1985) 33 11.32: ' "Healer" would carry different meanings and 
would easily allow a broad range of styles and statuses among those it denoted.' 
Selfs die woord Zarp6< wat gewoonlik as 'dokter' of 'geneesheer' vertaal word, 
beteken letterlik maar  net 'geneser'. Vgl. ook in hierdie verband Wassermann 
(nota  8)  163. 



  pa pier^' was sy reputasie. - .  . - 

Uit literatuurverwysings blyk dit egt,er dat daar tog heel vroeg reeds 
onderskci is tussen di6 twee beroepe. So bv. vind ons in Plato se dialoog, 
die Tlrrcletetus 149al-c2, dat Sokrates sy strewe om jongmanne sover te 
kry orn hul gedagtes oor die wesenlike dinge in die lewe helder te artikuleer 
en tot uiting te bring, vergelylr met die taak van 'n vroedvrou (paia). Hy 
spreek ook sy verbasing uit dat sy gespreksgenoot nie weet dat hy die seun is 
van '11 vrocdvrou, Phainarete, nk.  Ons kan hieruit aflei dat die beroep van 
vroedvrou stewig gevestig en gerespelrteer was in die samelewing van Plato 
se tyd. Daar is, daarer~teen, niindcr sekerheid oor die beroep van vroulike 
dokt,er: Kudlien bv. verwerp dit emfat,ies ds t  vrouedokters in antieke 
Griekeland kon praktiseer.'3 In Plato se Republiek Bk. V.454d2 e.v. vind 
ons egter we1 bevestiging: in sy bespiegelinge oor die ideale staat stel Plato 
vir hornself 'n sameleuing voor waarin die voortreflikste intellekte-hetsy 
manlik of vroulik-geneeshere lran word en selfs die staat kan bestuur.14 
Plato gebruik he r  'n voorbeeld va.n 'n bestaande en aanvaarde praktyk om 
sy eillt,likc punt, t.w. d,e bevoegdheid van moue om as heersers in sy ideale 
staat op t,e tree, te versterk. Die t,erloopsheid van hierdie verwysing bewys 
dat dic vroulike doktw (2arpixrj) in sy tyd geen ongewone verskynsel was 
nie.'" 

Hic?rciic 'verligte' sicning van Plato word gesteun deur die inskripsie 
van Phanostrate uit die 4de eeu vC ( v i d e  infra) wat beide 'n vroedvrou 
(paiaj m 'n dokter ( h p 6 ~ )  was, m.a.w, haar rnediese dienste het meer 

13. 'Considering t h e  socio-cultural aspects of the selection of future Greek physicians 
. . . it. must. be ernphzsized tha t  in Greece about. 400 B C  it was impossible for two 
gsor~ps  of persons to  become phvsicians: wornen and slaves. Women would be 
coricernetl only wit,ll midwifery.. . ': F. Kutllien, 'Medical Education in Classical 
Aritiquity', in C.D. O'Malley (ed.), The H ~ s r o ~ y  of Medical Educataon (Berkeley 
1970) 8. 

14.  L)it is ironies clat Plato, \vat 'n geswore oujongk6rel was en 'n groot bewonderaar 
van Sokrates se onverskilligheid t ~ e u o o r  die seksuele verlokkinge van die vrou (soos 
dit o.a. blyk uit sy Sympos ium) ,  en soos die nleeste Atheense mans van sy  tyd, 
hiseksueel was (vgl. D.M. Halperin, 'Why is Diotima a Woman? Platonic Eros 
and the Configuration of Gender', in D.M. l-lalperin e t  al., Before Sexuality. T h e  
Constlvctiorl o f  E~oi ' ic  Experience rn the Anczent Greek World [Princeton 19901 
2 Z ) ,  een van die grootste pleitbesorgers vir gelyke beregtiging van vroue in die 
geskiedenis was. Die locus classicus vir P1at.o se 'ferninisme' is d a n  ook Bk. V van 
sy Republiek waarin hy dieselfde onderrig vir meisies as vir seuns voorstel, asook 
brvryding van huislike pligte cn k~nclcropvoedir~g vir die vroue wat tot die hoogste 
Itasks, die Heersers ten die Wagte, behoort sodat hulle hul aandag aan  staatsake 
kan gee. Behalwe vir hul vermoe om kinders te hi., was d i t  Piato se siening d a t  
vroue nie van mans verskil nie omdat. die siel van die mens geslagloos is (Rep.  
V.154d2). 

15. S.U. Pomeroy, 'Plato and the Female Physician (Republic 454d2)', A J P h  99 (1978) 
500) rnerk hieroor op: '(Plato's) case rests on the  actual existence of female 
physicians in t h e  Ai.hens of his day, when the profession of physician was t h e  
only occupation available to women t.hat was respected.. . '. 



behels as bystand by bevallings. Di6 inskripsie-alhoewel 'n onomstootlike 
epigrafiese bewys van 'n vroulike dokter in die 4de eeu vC-moet egter in 
perspektief gesien word: dit is nog geen bewys dat vroue op hierdie stadium 
in groot getalle as dokters begin praktiseer het nie.16 

Tydens die Hellenistiese tydperk in die 4de/3de eeu vC het die Griekse 
term tarp~v4 as vroulike vorm van tarp6s verskyn, moontlik a.g.v. 'n 
groeiende aantal vroulike dokters. Tussen did twee benarnings sou dan 
die term iarp6yol~a wees wat rnoontlik 'n vroedvrou aandui wat meer 
gespesialiseerde onderrig ondergaan het. Teen die eerste eeu vC kon 'n 
vroulike dokter in die Griekse Ooste as kollega aangespreek word deur ham 
manlike ewekniesoos blyk uit 'n brief van die Empirikus Herakleides van 
Taras aan die vroulike dokter Antiochis.17 

In Rome was die gebruiklilte benaming vir 'n vroedvrou obstetrix, terwyl 
'n dokter medicus en 'n vroulike dokter medica genoem isl8 (die term 
iatrina word egter ook nog aangetref). Met die verloop van tyd het die 
medicae/iatrinae ook in die Romeinse Weste in a1 hoe 'n groter mate gelyke 
vennote van hul manlike kollegas geword, beide wat betref hul opleiding en 
hul professionele regte. Dit blyk 0.a. uit 'n wet van keiser Justinianus in die 
jaar 530 nC waarin daar op gelyke voet verwys word na manlike of vroulike 
dokters.lg Ten spyte van die feit dat daar heelwat verwysings na medicae 
in inskripsies is2'-dit was een van die weinige manlike beroepe wat we1 
toeganklik was vir vroue-was die vroulike artse egter selfs in hierdie tyd 
nog steeds weinig in getal, en in verhouding met die aantal manlike dokters 
meer die uitsondering as die 

BRONNE 

Die bronne wat hierdie ondersoek ten grondslag 16 is weinig in getal.22 
Daar bestaan geen biografiee oor hierdie vroue nie, en geen traktate oor 

Aldus ook King (nota 12) 60. 
Kudlien (nota 13) 34 n.70. 

Oor  die bestaan van die beroep van vroulike dokter in eie reg in Rome is daar  
geen twyfel nie. Vgl. onder andere die terloopse verwysing in Martialis 11.71.7 n a  
'n medica (die rol wat s y  in did insident vervul is nie di6 van vroedvrou nie) wat 
aandui  d a t  die bestaan van vroue wat  hierdie beroep beoefen, 'n aanvaarde feit 
was. 

sin autem sit . . . medicus sive masculus sive femina. Verwysing t e  danke aan 
Kudlien (nota 13) 35  n.71. 
Vgl. die Corpus Inscriplaonurn Latinarum 11. 497; V. 3461; VI. 6851, 7581, 
8711, 8926, 9614-7, 9619; VIII, 24679; IX.5861; XIII. 2019, 3343, 4334; Galenus 
VIII.414,7f K. Verwysings t e  danke aan Jackson (nota 11) 191 n.4. 

Kudlien (nota 13) 35 n.71 merk hieroor op: 'It may be remarked tha t  in some 
of t h e  testimonies t h e  women doctors a re  praised not only with admiration but  
also with amazement as equal t o  male colleagues'. Vgl. ook die grafinskripsie van 
Pantheia onder. 
Alhoewel daar  meer in en oor die antieke geneeskunde geskryf is as in enige ander 



hul opleiding of daaglilcse werksaamhede nie. Inligting oor vroue in die 
mediese beroep en oor die vrou gesien vanuit 'n mediese perspektief is te 
vind in lit,erere bronne, soos die werke van die mediese skrywers Soranus, 
Galenus en andere (vide infra), asook in terloopse verwysings in Griekse 
en Lat,ynse skrywers, aangevul deur epigrafiese materiaal soos graf- en ere- 
inskripsies (waarvan 'n veertigtal oorgelewer is, maar nie almal bekombaar 
was nie), en ten slotte l ied  oorblyfsels van fisiese artefakte soos vaaswerk, 
fresko's en argeologiese opgrawings stawende getuienis. Die blote feit dat  
daar so ~ n i n  inligting beskikbaar is, kan miskien juis as insiggewend beskou 
word, in soverre dit dazrop kan dui dat vroue in die mediese beroep nie 'n 
uitsonderlike verskynsel was waarop kommentaar gelewer sou word nie. 

( a )  L i t e r e r e  b r o n n e  

So bv. vind ons in P l a t o  (c. 429-347 nC) se dialoog, die Theaetetus, die 
terloopse verwysing na die beroep van vroedvrou (vide p. 51), en in sy 
Republiek na  vroulike dokters (vide p. 5)-in albei gevalle word die indruk 
gelaat dat hy so 'n situasie as heeltemal alledaags beskou het. 

'n Belangrike bydrae oor die vroulike anatomie is gelewer deur Hero-  
ph i lus  (320-260 vC), 'n  Griekse geneesheer wat in Alexandrie in Egipte 
gepraktiseer het, en een van heel weinige medici tot die 19de eeu wat 
menslike kadawers gedissekteer het. Sy werk, die Maieutikon (wat slegs 
in fragmente vir ons bewaar gebly het), is die vroegste bekende werk oor 
obstetrie en ginekologie. 

Drie eeue later het Soranus  van Efese (98-138 nC), seker die belangrik- 
ste ginekoloog van die Crieks-Romeinse Oudheid, in die vier boeke van sy 
Gynaeciorum Commentarii (waarvan slegs fragmente oorgelewer is), die 
vroulike anatomie beskryf, en 'n uitvoerige handleiding vir die vroedvrou 
bygevoeg wat tot relatief onlangs nog as handboek in dik verband gedien 
het. 

Terloopse verwysings na  vroue wat die een of ander rol in die geneeskunde 
van destyds gespeel het, hetsy as vroedvrou, dokter of skryfster, kom ook 
voor in die epigramme van Mar t i a l i s  (c.38-c.104 nC) en die satires van 
Juvena l i s  (laat lstelvroeg 2de eeu nC). Verder verwys P l in ius  die 
O u e r e  (23-79 nC) in :jy Naturalis Historia op heel kriptiese wyse na  'n 
aantal vroue wat verhandelings oor aspekte van obstetrie en ginekologie 
geskryf het, dikwels met die ooglopende bedoeling om vroedvroue op 
te voed. So t i ra ,  'n bstetrix, het bv. raad gegee vir derdedaagse en 
vierdedaagse koors, en hehandeling voorgeskryf vir moeilike maandstondes 

literere genre in Grieks en Latyn, is daar pro rata heel weinig daarvan oorgelewer. 
Een inskripsie vertel bv. van 'n dokter wat 256 boeke geskryf het (IG XIV.1759) 
waarvan nie 'n enkele fragment oorgelewer is nie: verwysing in I.E. Drabkin, 'On 
Medical Education in Greece and Rome', Bulletin of the His tory  o f  Medicine 15 
(1944)  350. 



(XXVIII.23,83). Salpe, ook 'n obstetrix en :n digteres wat van Lemnos 
gekom het, het 0.a. oor vrouesiektes geskryf ( x x v I I I . ~ ~ . ~ ~ ) . ~ ~  Da.n was 
daar en Elephantis,  albei waarskynlik uit die lste eeu nC; lg. 
was moontlik ook die digter van obsene poesie wat groot,liks deur keiser 
Tiberius bewonder is.25 Hierdie twee dames het albei in Rome klasgegee en 
albei oor menstruasieprobleme geskryf, maar radikaal versltil in hul sienings 
oor sake soos die middels wat aborsie teweegbring en vrugbaarheid of juis 
onvrugbaarheid veroorsaak. Plinius (NH XXVIII.23.81) stel dus voor dat 
dit die beste is om nie een van die twee te glo nie. Verder was daar 
Olympias van Thebe (fl. c.25 nC) wat oor die indusering van aborsies, 
menstruasieprobleme, onvrugbaarheid, die voorkoming van miskrame en 
oor vrouesiektes in die algemeen geskryf het (Plinius NH XX.84.226). 

'n Belangrike bydrae tot die ginekologie en waarderende opmerkings oor 
die rol wat vroedvroue gespeel het, kom van die kant van een van die 
invloedrykste medici en produktiefste skrywers in die Latynse Weste, t.w. 
Galenus  (129-c.216 nC). Twee latere mediese skrywers wat gesteun het 
op die ginekologiese werke van Galenus, was Vindicianus in sy Gynaecia 
(laat 4de eeu nC) en Caelius Aurelianus in 'n gelyknamige boek (5de 
eeu nC). 

In die 4de eeu nC het die Christelike skrywer, Decimus Ausonius met 
groot lof geskryf oor sy tante, Aemilia Hilaria,  'n geswore maagd 'wat 
net so ervare was in geneeskundige sake as enige man'.26 

In 'n vierdelige ensiklopedie, die Tetrabiblion, wat in die 6de eeu nC deur 
Aetius van Amida in Mesopotamie geskryf is, vind ons inligting omtrent 
die vroulike arts, Aspasia, wat in die 2de eeu nC in Rome gewoon het en 
oor obstetrie en ginekologiese probleme geskryf het. In hierdie ensiklopedie 
word sy geprys vir haar vaaxdigheid in die diagnose van fetale posisies, en 
vir haar behandeling van menstruasie-probleme. Dit blyk ook dat sy die 
risiko van aborsie verbonde aan sekere aktiwiteite vir haar swanger pasiente 
op die hart gedruk het.27 

Sy het ook egte boererate gegee vir die maak van medikamente vir oorpyn, tandpyn, 
seer oe en selfs malaria wat uit die allergrusaamste bestanddele bestaan het (Hurd- 
Mead [nota 101 57, egter onverifieerbaar in prim8re bronne). 

Hurd-Mead (nota 10) 41 vertel van Lays da t  'her specialty was to  treat malaria 
with menstrual blood, and she or another contemporary is said to  have reported 
a cure for epilepsy by an attack of malaria . . . ' (egter onverifieerbaar in primsre 
bronne). 

Suetonius, Tiberius 43. Martialis (12.43.4) verwys ook na  'n Elephantis as 'n 
digter van obsene poesie, en Galenus (12.416) ken haar as  'n skryfster van pseud* 
medisinale traktate oor kosmetiese middels. 

Ausonius, Parentalia 6. 

Vgl. Hurd-Mead (nota 10) 64-66 vir 'n uitvoerige bespreking van Aspasiase bydrae 
in die Tetrabiblion; dit het skynbaar 'n wye terrein bestryk, en sy was '. . . a  highly 
intelligent surgeon and obstetrician, indeed, quite the equal of any man of her 



Die vroegste en enigste oorgelewerde telis geskryf deur 'n vroulike dok- 
ter, is di6 van Metrodora uit die 2de/3de eeu nC. Die titel daarvan 
is Aangaan,de die lyding van die moeder as vrou, en daarin bespreek sy 
ma. siektes wat die uterus, abdomen en niere aantas, asook middels wat 
sterilitcif; t>eenwerk, en gee drie resepte vir k o n t r a ~ e ~ s i e . ~ ~  Dit blyk dat 
sy 'n hoe vlalc van geleerdheid gellad het,, en dat haar heelmiddels heel 
oorsprollklik was. 

Volledigheidshalwe rnoet ook enkele nou verlore werke vermeld word, 
t.w. die van Theodorus Priscianus (fl. c.400 nC), die persoonlike arts 
van keiser Gratianus, wat 'n werk oor die rilediese probleme van die vrou 
geskryf het,, en dan twee boeke met vrae en antwoorde oor verloskunde wat 
eers in die 16de eeu ontdek is, maar reeds in die Gde eeu nC geskryf is deur 
ene Muscio of Moschion as '11 soort kategismus vir vroedvroue; dit het 
egter later geblyk dat hierdie werk hoofsaaklik op Soranus se Gynaeciorum 
Comm.entarii gebaseer is. 

(b) Epigrafiese brorme 

Waardevolle inligting oar die beroepe en loopbane van vroue in die antieke 
geneeskunde kom voor in epigrafiese mat.eriaal. In teenstelling met literere 
bronne waar die ervaringswgreld van die vrou meestal vanuit 'n manlike 
perspektief weergegee word29 en dus nie sondermeer as histories juis beskou 
kan word nie, bied grafnskripsies en ere-inskripsies direkte en objektiewe 
get.uienis oor die betrokke persoon. Verskeie van die grafinskripsies (uit die 
Griekse sowel as die Romeinse tyd) bevat egter ongelukkig weinig meer as 
die blote naam, wat dit dus onmoontlik maak om die vroue met sekerheid 
in 'n bepaalde tyd en c~mgewing te plaas. Enkeles word kortliks bespreek 
as voorbeeld van die rol wat vroue reeds van die vroegste dae af op mediese 
gebied gespeel het. 

Phanostrate uit Acharnai in Attika was die vrou van 'n Milesiese 
burger. Volgens hierdie vroee Griekse inskripsie uit ongeveer 350 vC was 
sy beide 'n vroedvrou ( p i a )  en 'n dokter (2urp6~): 

@avoo[rp&rv .... , ..... ] M~[hireo< yuv4]. 
Maia x d  Scirpb< @avoorphr~ dv0&6~ xeircri 

Lime.' 

28. 'n Opsomming van hierdie teks is te vinde in die Society f o r  A n c i e n t  M e d i c i n e  
Revww 19 (1991) 179--181. 

29. Vgl. Beard (nota 4) 3:3: '. . .ancient literature is not evidence for women's lives in 
antiquity; it is a serie:; of representations of women by men, and we cannot hope 
to  understand what it is saying, unless we reflect on who is  speaking, t o  whom, in 
what context and why . . . '. 



Die relief by die inskripsie stel die vroedvrou Phanostrate voor, omring deur 
kinders. Die kombinasie van die twee beroepe, en die feit dat die Griekse 
woord vir dokter, l~ rp6< ,  grammatikaal in die manlike vorm is, maak dit 
baie duidelik dat hier nie na die 'wyse vrou' van die klein dorpie verwys 
word nie, maar na 'n vrou wat op grond van haar kennis en sukses tereg 
aanspraak kan maak op di6 benaming, en wat 'n veel uitgebreider diens 
kon lewer as net die van vroedvrou. 

Onder inskripsies uit die Romeinse tyd is daar di6 van die reeds bejaarde 
Claudia  Trophima,  wat moontlik nog tot haar dood op 75-jarige leeftyd 
gepraktiseer het;31 ander het reeds op 'n heel jeugdige leeftyd hul beroep 
begin beoefen, soos die Romeinse Poblicia Aphe, wat haar vryheid ver- 
werf het en by haar dood op slegs 21-jarige leeftyd reeds 'n praktiserende 
vroedvrou Dan is daar die bekende terracotta reliefwerk van die 
mediese egpaar in Ostia (2de eeu nC): Scribonia Att ike wat 'n vrou 
wat op 'n geboortestoel sit, met die bevalling help,33 terwyl haw man, 'n 
chirurg, M. Ulpius Amerinus, op die relief langsaan besig is om iemand wat 
'n probleem met sy been het, te help. 

In 'n ere-inskripsie uit die eerste eeu vC lees ons dat die Klein-Asiatiese 
st,ad Tlos in Lycie aan Antiochis, die dogter van Diodotos, offisieel 
toestemming verleen het om vir haarself 'n standbeeld op te rig op grond 
van haar ervaring in die geneeskunde: 

'Phanostrate, 'n vroedvrou e n  a r t s  18 hier. Sy het  vir niemand pyn veroorsaak 
nie, en alrnal het haar  dood beween': H.W. Pleket, Epigmphica. Vol. 11. Tezts on  
the Social History of the Greek World (Leiden 1969: no. 1). Pomeroy (nota 15) 
499-500; Lefkowitz & Fant (nota 6) no. 376. 

CIL 9720: 'To Claudia Trophima, midwife. Titus Cassius Trophimus, her son, t o  
his most gentle mother, and Tiberius Cassius Trophimianus t o  his grandmother, 
and t o  their descendants [put this  up]. She lived 75 years and 5 months' (vertaling 
Lefkowitz & Fant [nota 61 no. 377). 

CIL 9723: 'Poblicia Aphe, midwife, freedwoman of Gaia. May your bones rest 
peacefully. She lived 21 years' (vertaling Lefkowitz & Fant [nota 61 no. 377). Die 
naam 'Gaia' (afgekort C.) verwys n a  enige vrou, ongeag haar werklike naam: 'C. 
I(iberta)' kan dus  vertaal word met 'vrygelatene van 'n vrou' (d.w.8. iemand se 
vrygelatene). 

A. Krug, Heilkunst und Heilkult. Medizin i n  der  Antike (Miinchen 1993) 196. 
Illustrasie in Jackson (nota 11) 99. 



Hicrdio vrou wat in Rome werksaam was, het, ltennelik hoE aansien geniet in 
haar tuisdorp. Galenus verwys ook na haar as die uitvinder van medisyne 
teen pyne in die milt, en teen heupjig en r ~ m a t i e k . ~ ~  Die beroemde dokter 
Herakleides van Tarentum (1st)e eeu nC) het ook 'n boek oor neusbloeding 
opgedra aan Antiochi~. Sy was dus in eie reg 'n gerespekteerde arts wat op 
gelyke voet was met haar manlike kollegas. 

'n Intmessante bewys van familie-binding in die mediese beroep kom voor 
in die volgende pragtige grafinskripsie uit Pergarnum (2de eeu nC) wat vir 
die vrouedokter, Pantheia ,  opgerig is dew haar man, Glykon, wat self 
'n arts was: en wie se vader, Philadelphus, eweneens 'n arts, reeds in di6 
grafkamer begrawe is: 

'Ont,va.ng, Pantheia, my vrou, die afskeidsgroet van jou eggenoot, wat 
gedompel is in ewigdurende rou deur die lot wat jou laat sterf het. 
Want nog nooit tevore het Hera, beskermvrou van die huwelik, s6 'n 
eggenote gesien sooj jy wat betref skoonheid, geaardheid en wysheid 
nie. J y  het vir my seuns gegee, my ewebeelde. Jy het om die beurt 
om jou man en jou kinders gewaak. Jy het die huishouding bekwaam 
behartfig, en saam met my het jy bekendheid geniet as mediese prak- 
t,isyn, want, liewe vrou, jy was nie minder bekwaam as ek in die kuns 
nie. Daarom het Glykon, jou man, jou in hierdie grafkamer begrawe, 
waa.rin ook die liggaam van die afgestorwe Philadelphus begrawe is, 

34. Pleket (nota 30, no. 12); vgl, ook Lefkowitz & Fant (nota 6) no. 369.0. 

35. Vgl. R E  VIII. Suppl. 14 (1974) 18--9 s.v. Antiochis no. 8 en Krug (nota 33) 97. 

36. Pleket (nota 30) 32-33, no. 20. Nog 'n inskripsie van 'n dokters-egpaar is di6 van 
Obrimus en sy vrou, Ammina, wat uit Cilicia Trachea in Klein-Asie kom (2de/3de 
eeu nC), Pleket (notn 30) 39 no. 27. 



en ek sal self ook hier rus na my dood; soos ek die huweliksbed met 
jou gedeel het, net so sal ek langs jou wees onder die aarde.' 

In 'n inskripsie uit Neoclaudiopolis in Klein-Asie (2de/3de eeu nC) het 'n 
eggenoot sy smart oor die heengaan van sy dokter-vrou, Domnina,  op 'n 
ander wyse verwoord: 

'Jy het jou na die onsterflike gode gehaas, Domnina, en van my, jou 
man, vergeet. Jy het jou liggaam na die sterrehemel verhef. Mense 
sal sB dat jy nie gesterf het nie, maar dat die gode jou weggeraap 
het omdat jy jou vaderland van siekte gered het. Vaarwel, en vind 
vreugde in die Elisiese velde. Maar jy het lyding en ewige smart, 
agtergelaat vir jou geliefdes.' 

Dit is moontlik dat sy gesterf het tydens die sg. Plaag van Marcus Aurelius 
wat die hele Roineinse Ryk getref het in die tweede helfte van die 2de eeu 
nC.38 

Lit Merida in Spanje kom 'n grafinskripsie vir I d a  Sa turn ina ,  opgerig 
deur haar man Cassius Philippus aan ' 'n onvergelyklike eggenote, die beste 
medical  'n baie deugvolle vrou' ; agterop die klip met di6 inskripsie is daar 
die relief van 'n baba wat toegedraai is in 'n k ~ r n b e r s i e . ~ ~  

Verdere graf-inskripsies van vroulike dokters of verwysings na hulle in 
graf-inskripsies is di6 van Asyllia Polia uit Kart,ago (eerste eeu n ~ ) , * '  

37. Pleket (nota 30) 38 no. 26. Vgl. ook Lefkowitz & Fant. (nota 6) no. 374. 

38. Sien F.P.  Retief & L. Cilliers, 'Epidemics of the Roman Empire, 27 BC-AD 47(i', 
S A M J  (2000) (in druk)  vir verdere inligting hieroor. 

39. Corpus Inscriptionum Latinarum 11.497. Verwysing in Jackson (nota 11) 86. en 
.J.E. Gardner,  Women in Roman Law and Society (London 1986) 240. 

40. Verwysing in Gardner (nota 39) 240; volgens Hurd-Mead (nota 10) 89 korn die 
tablet met  hierdie inskripsie uit 'n Christen-nekropolis, en is di t  'a small but very 
beautifully inscribed tablet to  a woman doctor, Asyllia. T h e  slab is of dark green 
stone. about  30 x 25 cm, and reads: "He1.e lies Asyllia Polia, daughter of Asyllus, 
woman doctor; she lived sixty-five years. Fuscius, her freedman, made (this tomb) 
a t  his own expense." ' Dit is egter t e  betwyfel of dit '11 Christen begraafplaas kan 
wees a s  tlit uit die ls te  eeu nC dateer; waarskynlik was dit 'n begraafplaas vir 
hooggeplaaste amptenare. 



Prirni l la  (lste/2de eeu n ~ ) , ~ l  Terent ia  P r i m a  (lste/2de eeu n ~ ) ~ ~  en 
'n sekere Victor ia  aan wie, in die laat 4de eeu nC, die keiserlike arts 
Theodorus Priscianus sy boek oor die ginekologie opgedra het met die woor- 
de: arbs meae duke n~inisterzurn ('die liewe rneesteres van my k ~ n s ' ) . ~ ~  
Dan was daar Mousa  op wie se graf daar 'n re1ii;f is wat hierdie vrouedokter 
uit,beeld met '11 boeltrol in haar hand as aaaduiding van haar geleerdheid.44 

BEROEPSOPLEIDING 

(a )  Vroedvroue 

Vroedvroue, d.w.s. vroue wat op '11 gereelde I~asis bystand verleen het by 
kindergeboortes, het aanvanklik meestal weinig meer as 'n rudimentere 
praktiese opleiding gehad wat hulle van ander vroedvroue gekry het.45 
W-aarskynlik was dit 'n familietradisie, m.a.w. moeders het hul dogters 
opgelcti;" slawe-meisies kon dalk 'n soort vakleerlingskap by hul meesteres 
of by 'n ervare vroedvrou ondergaan het. Hierdie 'in-diens-opleiding' wat 
heelwaarskynlik reeds op '11 vroee leeftyd begin het, is vanaf die Hel- 
lenistiese tyd (4de/3de eeue vC) aangevul dew leermateriaal oor obstetrie 
en gi~lekologie.~~ So was daar Herophilus se Maieutikon, 'n invloedryke 
prakticsc handboek vir vroedvroue, wat later opgevolg is deur Soranus se 
handleiding vir die vroedvrou, asook Galenus se werk oor die anatomie van 
die baarxnoeder (wat hy aan '11 vroedvrou opgedra het,48 met die implikasie 
dat sy minstms moes lton lees). Lg. twee werke (waarvan slegs fragment,e 
oorgelewer is), is lat,er .vanuit Grieks in Lat,yn vertaal, en het tot lank na 
die Middeleeue die standaard handleiding vir vroedvroue gebly. 

' A a r ~  r r ~ v  heilige g o d i n  Aan Prirnilla, 'n doktcr, dogter van Lucius Vibius Melito. 
S y  hclt 44  jaar geleel, viaarvan sy  30 saitnl rnel Lucius Cocceius Aphthorus deurge- 
hring hct sonder om r u s k  te  maak.  Aphthorus het hierdie monument vir sy beste, 
kuisc. vrou en vir horself  gebou'. CII, V1.7581 (verwysing in Lefkowitz & Fant 
  not,;^ (i] 110. 370). 

',%an ' I ' r~ent ia  Nice, vrygelatene van Terentia Prima die dokter. Mussius Antiochus 
en ~Mussia Dionysia, haar kinders, hct dit opgerig w r  hul moeder wat d i t  verdien 
11c.t' CII, V1.9619: verwyslng in T.efkowitz & Fant (nota 6) no. 371. 

Vcrwyslng In Jackson [ ~ l o t a  11) 86 

V:$ Krug (no ta  33) 196, wat ook '11 abeelding van hierdie grafrelief bevat (ah.  
87 01, 1). 1%). 

1)rabkin (no ta  22) 349 

V. F'rcnch, 'Midwives and  Maternity Care in the Greco-Roman World', in Skinner 
(not& 3) 72. 

Plinius verwys in sy Naturalis I-lzsloria XXVIII.81-134 n a  die nou verlore werke 
van Salpe en Lays oor die verloskunde; 'n rnens kan egter verwag d a t  huI werke 
wnarskynlik nog 'n grcot deel bygeloof bevat het.. 

jacks or^ (no ta  11) 87. 



(b) Vrouedokters 

Oor die opleiding van vroulike dokters is daar weinig beltend. Alhoewel 
daar sekere sentra was wat baie aktief was in mediese navorsing soos Cos, 
Cnidos, Alexandrie, en later Rome en Pergamurn, is dit onwaarskynlik dat 
vroue deel kon h6 aan enige opleiding wat hier verskaf is. ?n Anekdote wat 
in die fabels van Hyginus voorkom, is insiggewentl in hierdie verhand. As 
ons dit op sigwaarde aanvaar, sou dit impliseer dat vroue in enkele gunstige 
gevalle onderrig mag ontvang het van wetensltaplilt gesltoolde artse, maar 
die historisiteit daarvan word betwyfel. Die aneltdote lui dat heel vroeg 
in die Griekse geskiedenis, voordat tiaar vroedvroue in Athene was, vroue 
dikwels tydens kindergeboorte gesterf het omdat hulle te s h a m  was om 
hul probleme met die manlike dokters te b e ~ ~ r e e k . ~ " n  Jong Griekse vrou, 
Agnodike, het dus soos 'n man aangetrek en 'n mediese vakleerlingskap 
ondergaan onder '11 sekere Herophilus. Omdat, sy so gewild geraak het 
onder haar vroulike pasiente, is sy deur haar manlike kollegas daarvan 
beskuldig da.t sy haar vroulike pasient,e verlei. In die hof het sy haar geslag 
geopenbaar en is vrygespreek. Die Atheners het toe die wet wat vroue 
verbied het om dokters te word, gewysig, en van tjoe af is vrygebore vroue 
toegelaat om die mediese wetenskap te bestudeer. 

Hierdie verhaalt,,jie is met die verloop van tyd steeds met verdere detail 
aangevul, en is by talle geleenthede in die geskiedenis van die geneeskunde 
aangehaa15' en deur kampvegters vir vroueregte as presedent bygehaal vir 
'n groot verskeidenlieid van a k ~ i e s , ~ '  veral vanaf die 17de eeu t,oe vroed- 
vroue en vroulike artse hulself in '11 manlik gedomineerde mediese professie 
moes verdedig. Die a.nekdote is later as 'n hi~t~oriese gebeurtenis b e ~ k o u , ~ ~  
rrlaar die meeste moderne geleerdes betwyfel dic historisiteit d a a r v a i ~ . ~ ~  

Vgl. onder andere Euripides Hzpp. 293-296 waar dle Voedster vir Phaidra gerusstel 
da t  a s  haar probleem 'n 'onnoembare siekte' is, daar  vroue teenwoordig is wat haar 
kan bys taar~ ,  maar as dit aan mans vertel kan word, dokters ontbied moet word. 
(Verwysmg te  danke aan prof. D.B. Lombard varl UNISA.) 

Vgl. King (nota 12) 69 n. 6 vir voorbeelde van die talle kere waar hicrdie ver- 
haaltjie oor die eeue heen deur skrywers oor 'n wye verskeidenheid van onderwerpe 
aangehaal is. 

'Agnodike has been many things to  many writers with a particular position to  
defend' (King (nota 12) 58) .  Sommiges het haar as 'n pionier, ander as '11 

teenstander van keisersnitte of van aborsie gesien. 

So onder andere Pomeroy (nota 15) 500 en E .  Fantharn e t  al., W o m e n  zn the  
Classzcal Wor ld .  Image and  T e x t  (New York 1994) 168. 

H. von Staden, Herophzlus T h e  Ar t  o f  Mecizczne zn Early  Alexandrza (Cambridge 
1989) 38-40 beskou die verhaaltjie met skeptisisme, 0.a. orndat di t  tuishoort onder 
die genre 'fabels' en onder die hofie 'rnitiese uitvinders' nb die bydraes van Cheiron 
die Centaur en Apollo en sy seun Asklepios voorkom. Hy glo egter we1 dat  die 
verhaal 'n historiese kern het (p.80): Herophilus se Mazeutzkon kon rnoontlik die 
aanleiding gewees het vir die skryf van hierdie verhaal King (nota 12) 54 betwyfel 
ook die historisiteit van die verhaal en wys daarop da t  die feit d a t  Herophilus aan 



Waarslcynlik is die meeste wat ons daaruit kan aflei dat vroue inderdaad 
aanvanldik uit die mediese professie in vroee Griekeland uitgesluit was 
(rnoontlilc eerder deur gebruik as deur wet54), maar dat dit later meer 
gebruiklik geword het dat hulle ook diC beroep beoefen het. 

Wat weet ons dus omtrent die opleiding van vroulike dokters? Daar kan 
we1 afgelei word dat hul opleiding, soos in die geval van hul manlike kollegas, 
hoofsaaklik op die praktiese toegespits was, en dat hulle dan ook 'n vorm 
van vakleerlingskap by ander dokters sou deurgegaan het. Dit lyk ook of die 
mediese beroep in sonimige gevalle 'n soort familietradisie geword het, soos 
blyk in die geval van Antiochis (vide supra) wie se vader 'n bekende dokter 
was by wie sy haar eerste aanmoediging en onderrig sou ontvang het. Daar 
was ook dokter-egpare, soos Pantheia (haar vader was ook 'n dokter) wie 
se man vir haar die oiwergelyklike grafinskripsie opgestel het (vide supra). 
Benewens die onderrig wat hierdie vroue van hul vader of eggenoot kon 
ontvang het, sou hulle, soos a1 die ander, natuurlik ook gebruik gemaak 
het van die boeke wat vir vroedvroue geskryf is (vide supra). So was daar 
bv. ook die vroulike dokter Mousa, 'n Iu rp~v l j  uit die 2de/lste eeu vC wat 
op haar grafrelief met 'n boekrol in haar hand uitgebeeld word as teken 
van haar geleerdheid (vide supra). 

Oor die algemeen sou 'n mens kon sC dat die opleiding van vroulike (sowel 
as manlike) dokters praktykgerig was: en nie gerugsteun was deur 'n sterk 
teoretiese basis nie, en dat hierdie vaardigheid meestal deur 'n vader aan sy 
dogter of 'n man aan sy vrou oorgedra is, of by wyse van 'n vakleerlingskap 
aangeleer is eerder as dat daar ingeskakel is by 'n mediese skool of sekte 
of k u l t ~ s . ~ ~  Mediese opleiding het egter grootliks verskil in verskillende 
tydperke en plekke en ook van individu tot i n d i ~ i d u . ~ ~  

PERSOONLIKE EIENSKAPPE EN KWALIFIKASIES 

(a) Vroedvroue 

'n Unieke beskrywing van die eienskappe en vaardighede waaroor 'n vroed- 
vrou moes beskik, is vir ons oorgelewer in die Gynaeciomm Commentarii 
1.4-5 van Soranus van Efese. Hy vra eers: 'Wat is 'n vroedvrou? 'n 
Vrou geleerd in a1 die oorsake van vrouesiektes, en ook bedrewe in die 

wie Hagnodike geanker is, 'n historiese figuur was, nog nie Hagnodike se historisiteit 
bewys nie. King ontleed die verhaal dus as blote mite, en sien die ontbloting 
(anasyrmos) as die sentrale g e d a g t e d i e  motief van vermomming om 'n verbode 
(hier manlike) terrein te betree, en daarna die ontbloting, kom ook in etlike ander 
mites voor. 

54. Fantham (nota 52) 68. 

55.  Drabkin (nota 22) 334 en 351; J .  Scarborough, Roman Medicine (London 1969) 
125-128. 

56. Vgl. Kudlien (nota '13) se uitvoerige artikel hieroor. 



mediese praktyk in die algemeen'.57 Hierna volg 'n uiteensetting van die 
pcrsoonseienskappe en kwalifikasies van die ideale vroedvrou, wat vir baie 
eeue daarna nog as norm gegeld het. Enkele aspekte word ~ i t ~ e l i ~ : ~ ~  

Sy moet kan lees en ~ k r ~ f , ~ ~  sy moet oor 'n grondige kennis van die 
teorie en praktyk van die verloskunde beskik; sy moet haar werk geniet 
anders sal sy nie kan volhard met haar veeleisende taak nie; sy moet altyd 
nrrgter wees en 'n eerbare lewe lei aangesien vroue hul hartsgeheime aan 
haar openbaar; sy moenie bygelowig wees of maklik paniekerig raak nie; sy 
moes reeds self kinders gehad het sodat sy simpatie kan hB met die vrou 
wat in barenswee is; sy moenie te baie praat nie,60 en ook nie gierig wees 
sodat sy omkoopbaar is deur vroue wat onwettige aborsies wil h6 nie; sy 
moet fisies sterk en gesond wees, en lang slanke vingers en sagte hande he 
(sy moet dus nie die tradisioneel vroulike taak van wol-bewerking beoefen 
nie). 

(b) Vroulike dokters 

Geen soortgelyke beskrywing van die eienskappe en vaardighede waaroor 'n 
vroulike dokter moet beskik, bestaan nie, maar omdat die twee beroepe in 
so 'n groot mate oorvleuel het, kan aanvaar word dat die ideale profiel van 
die vroulike dokter ooreen sou gestem het met die bostaande beskrywing. 

TAAKOMSKRYWING 

(a) Vroedvroue 

Een van die vroegste beskrywings van die taak van die vroedvrou kom voor 
in Plato se dialoog Theaetetus 149, waar hy die rol van die vroedvrou vanuit 
'n filosofiese vlak bekyk en as vergelykingsbasis gebruik om Sokrates sy rol 
as opvoeder van die jeug te laat verduidelik (vide supra). In hierdie dialoog 
word dit gestel dat die taak van die vroedvrou daarin bestaan om deur 
middel van medikamente en inkantasies die geboorteproses aan die gang te 

V. Rose (ed.), Sorani Gynaeciorum Velus Ranslal io Latina, (Leipzig 1882) 6. 
Verwysing te danke aan Green (nota 7) 455 n. 61. 

'n Engelse vertaling van 'n verkorte teks korn voor in Lefkowitz & Fant (nota 6) 
266. 

Dit was glad nie vanselfsprekend nie-die geletterdheidsvlak in Hellenistiese 
Griekeland word op sowat 20%-30% geskat in die 4de/3de eeue vC. In Rome 
in die vroee Keisertyd was dit effens hoer, en ook in Romeinse Egipte waar die hele 
administrasie op geskrewe dokurnentasie berus het. Onder vroue en slawe was die 
geletterdheidsvlak selfs lam, maar veralgemening is baie moeilik, want daar was 
verskillende grade van geletterdheid en dit het grootliks verskil in verskillende tye 
en plekke. Vir 'n uitvoerige bespreking van hierdie onderwerp vgl. W.V. Harris, 
Ancient Literucy (Cambridge MA. 1989). 

Dit word beaam deur Plinius (NH 28.7.38) wat die inherente adellikheid en o n o p  
sigtelike, stil lewensingesteldheid van verskeie vroedvroue bewonder het. 



sit, moeilike geboortes te vergemaklik, en selfs waar nodig miskrarne aan 
t,e bring. Die assosiasie wat 'n nugtere filosoof soos Plato hier 16 tussen die 
geboort,eproses en die magiese en misterieuse, is 'n refleksie van die tipiese 
man in die vroee Griekse samelewing se gevoel t.0.v. daardie grensgebied 
van die lewe wat traclisioneel met religieuse gebruike en magiese praktyke 
deurtrek mas en dus is 'n suiwer vroue-aangeleentheid beskou is. 

'n Meer presiese taakomskrywing vind ons etlike eeue later in Soranus van 
Efese se Gynaeciorurn Commenta~ii: sy moes die bevalling ~ a a r n e e n i , ~ ~  die 
pasgebore baba ondersoek, sy/haar geslag a,ankondig, en die moeder dan 
rneedeel of dit 'n welgeskape baba is wat die moeite werd sou wees om 
groot te maak. Soranus gee verder instruksies oor hoe sy die naelstring 
moet knip, die nageboorte moet afbring as dit nie vanself gebeur nie, en 
die pasgeborene moer, ~ e r s o r ~ . ~ ~  In ooreenstemming met haar take is sy 
p C c i  of ~OIIEIOT~ICI (vroedvrou) genoem, of d p ( p d 0 ~ 6 p o ~  (die een wat die 
naelstring deursny) of ook drxaospis (die helende vrou). Dit blyk dus dat 
haar taak veel meer behels het as bloot bystand by die bevalling-Soranus 
(Gyn. 111.3) vermeld dat vroedvroue ingeroep is eerder as manlike dokters 
in gevalle van siektes wat eie is aan die vrou, en aangesien vroue artse altyd 
minder talryk was as hul manlike kollegas, is vroedvroue geraadpleeg oor 
'n wye spektrum van vrouesiektes. 

(b) Vroulike dokters 

Vroulike dokters het ook in 'n groot mate te doen gehad het met vroue- 
siektes en kindergeboortes en het dus hoofsaaklik vroue pasiente gesien. 
Dat vroue pasiente vroulike dokters verkies het, het ook reeds geblyk.63 
Daar is egter ook talle verwysings na vroue dokters wat veel meer as 
net ginekologiese probleme behandel het-die inskripsies van Antiochis, 
Pantheia: en Domnina wat reeds bespreek is, dui almal daarop dat hul 
werksaamhede 'n veel wyer gebied as vrouesiektes gedek het. 

STATUS EN STAND 

(a) Vroedvroue 

Daar was vanselfsprekend 'n groot variasie in die vaardigheid en status van 
vroedvroue. Soranus verwys self na drie 'grade' van v r o e d ~ r o u e : ~ ~  

1. Manlike dokters is we1 ingeroep by rnoeilike bevallings, maar nog steeds het hulle 
slegs die instruksies gegee wat dan deur die vroedvroue uitgevoer is (Galenus Not. 
Fac. 3.3.151, verwysing in Rench (nota 46) 82 n. 25. 

62. Kudlien (nota 13) 8. 

63. Vgl. die anekdote van Agnodike en n. 49, asook Galenus 12,250ff. en 13.341ff, en 
Jackson (nota 11) 191 n.11. 

64. Jackson (nota 11) 97. 



(i) diegene wat tegnies baie vaardig was; soos bv. die 'wyse vrou' van 
die dorpsgemeenskap wat stil en sonder ophef haar werk gedoen het 
en talle kinders in die w&reld help bring het-so is daar bv. die 
grafinskripsie van J u l i a  P i e r i s  van Trier: 

Iulia Pieris vroedvrou. Hier 1& sy. 
Sy was in haar lewe vir geeneen 'n las nie.65 

(ii) die t,weede, beter groep was ook onderleg in die teoretiese aspekte van 
ginekologie en obstetrie; 

(iii) en dan die derde groep wat eintlik die ekwivalent van dokters was 
en wat onderrig ontvang het in a1 die tipes van behandeling (hetsy 
in die vorm medikamente, dieetmaatreels of selfs chirurgiese ingrepe) 
voordat sy haar toegespits het op ham beroep as vroedvrou. 

Dit blyk dat  daar 'n verskil was tussen die sienings van die status van vroed- 
vroue in die hoofsaaklik Griekssprekende Oostelike deel van die Mediter- 
reense seegebied en die Romeinse W e ~ t e . ~ ~  In die Ooste was daar vroeg 
reeds vroue wat gespesialiseerde opleiding ontvang het; die verloskundige 
beroep is daar ook hoer aangeslaan, en di6 vroue het aansien geniet en kon 
'n bestaan daaruit maak. In die Romeinse Weste was die situasie heel 
anders-onder die duisende grafinskripsies in die Corpus Inscriptionum 
Latinarum, is daar slegs 16 vir vroue wat as vroedvroue gei'dentifiseer kan 
word." Onder di6 16 is slegs een as slavin dood, die ander was vryge- 
latenes of dogters van vrygelatenes. Uit hierdie inskripsies blyk dit dus 
dat  baie vroedvroue hul heroep as slavinne begin het16' en later daarmee 
voortgegaan het selfs nadat hulle hul vryheid verwerf het.69 Dit wil dus 
voorkom of vrygebore vroue in die Romeinse Weste nie die beroep beoefen 
het nie. Verder het 9 uit die 16 vroedvroue wat geidentifiseer is, uit die 
groot Romeinse aristokratiese families gekom, of was duidelik lede van die 
keiserlike hofhouding-dit lyk dus of groot welgestelde huishoudings hul ei,e 
vroedvroue gehad het. 

(b) Vroul ike  d o k t e r s  

Dit blyk dat  vroulike dokters nie beperk was tot een sosiale klas nie, maar 

65. Jackson (nota 11) 97. 

66. French (nota 46) 72. 

67. CIL VI. 4458, 6325, 6647, 6832, 8192, 8207, 8947, 8948, 8949, 9720-5 en 37810 
(verwysings te danke aan French [nota 461 82 11.28). 

68. French (nota 46) 72 toon aan dat die voorname van die vroedvroue op die grafin- 
skripsies die hipotese bevestig dat hulle van slawe-oorsprong was: 8 van hulle het 
Griekse name (moontlik hoogs opgeleide slavinne wat deur welgestelde Romeinse 
families in die Ooste gekoop is), en die gelatiniseerde name van die ander (Veneria, 
Hilaria, Imerita) is ook tipiese slawe-name. 

69. Bv. CIL VI. 6325, 8947, 9721 en 9723 (verwysings te danke aan Jackson [nota 111 
192 n. 53). 



uit verskillende lae van die samelewing gekom het; die meeste was vrygebore 
biirgc~s, sommige selfs uit die hoogste stande, maar in die Romeinse Weste 
vind ons we1 slawe en vrygelatenes, soos die geval was met die v r o e d v r ~ u e . ~ ~  
Juvenalis (Satrre 11.141) en Martialis (Epzgramme XI.60 en XI.71) verwys 
na vroulike dokters in hoe kringe, terwyl daar laer af op die sosiale skaal 
dikwels na medicae op grafinskripsies verwys is. 

Dokters (ook vroue) het verskeie voorregte geniet; so het Julius Caesar 
burgerskap gegee aan alle dokters wat in Rome praktiseer het171 en het 
latere keisers vryskelding van belasting aan hulle toegestaan. Die stand- 
beeld en inskripsie van Antiochis (vzde supra) dui ook daarop dat erkenning 
verleen is vir uitstaande mediese dienste aan die gemeenskap. 

VERGOEDING 

Wat ook al die plaaslike of sosio-ekonorniese agtergrond van die vroedvroue 
of vroulike dokters was, hul dienste was nie goedkoop nie: 'n hele aantal 
wetlike klousules toon aan dat vroedvroue bv. 'n status en betaling geniet 
het wat vergelykbaar was met die van hul manlike k 0 1 l e ~ a s . ~ ~  Dit blyk ook 
dat slavinne wat die beroep beoefen het, genoeg verdien het om hulself vry 
te koop. 

SLOT 

In teen~t~elling met die opdraende stryd wat vroue veral in die 19de eeu en 
die eerste deel van die 20ste eeu moes stry om toelating te kry tot mediese 
skole dwarsoor die ~ & r e l d , ~ ~  blyk dit uit die voorafgaande oorsig dat vroue 
in die antieke w&reld vanaf die 5de eeu vC in 'n toenemende mate die 
geneeskunde kon beoefen. Alhoewel die aantal vroue in hierdie beroep in 
verhouding tot hul manlike kollegas altyd in die minderheid was-moontlik 
vanwee huislike verpligtinge-was daar in 'n groot mate vir hulle dieselfde 
geleenthede, en is hulle sonder vooroordeel deur hul onderskeie gemeen- 
skappe aanvaar. Die ~neeste was vroedvroue, maar daar was we1 heelwat 
wat as dokters gepraktiseer het en selfs besondere eerbewyse ontvang het 
vir hul kundigheid. Daar was ook diegene wat hul kennis te boek gestel 
het, en daarvoor erkenning gekry het in latere gesaghebbende werke. 

70. Jackson (nota 11)  86. 

71. Suetonius, Divus Julius 42. 

7 2 .  Die Cod. lust. 6.43.3 bepaal bv. dat slawe medic; en obstetrices wat aan erfgename 
bemaak is, eweveel waarde het (60 solid;). Vgl. verder French (nota 46) 83 n. 36. 

73. Vgl. in hierdie verband die boek van T.N. Bonner, To the Ends of the EartJ1. 
Women's Search for Education in Medicine (Cambridge M A .  1992). 






