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De medische gymnastiek was vanaf haar introductie omstreeks 1840 tot aan de Tweede 
Wereldoorlog een omstreden deel van het arbeidsveld in Nederland. Bij medische gym
nastiek, waaronder ook de massage werd gerekend, ging het namelijk om een beroepsacti
viteit met een tweeslachtig karakter. De naam geeft dit al aan: het betreft hier een veld 
dat zich tussen de beroepsdomeinen geneeskunde en gymnastiek bevindt en beide ook 
gedeeltelijk overlapt. Ofschoon de medische gymnastiek - in ons land al snel aangeduid 
als heilgymnastiek - gedurende de gehele aangegeven periode volgens geneeskundigen 
behoorde tot hun exclusieve werkterrein, waren het hoofdzakelijk gymnastiekvakleer-
krachten - aangeduid als heilgymnasten - die actief waren op dit gebied. Formeel handel
den deze heilgymnasten in strijd met de Wet regelende de uitoefening der geneeskunst 
van 1865. Vanaf het einde van de jaren zeventig van de negentiende eeuw leidde deze 
situatie steeds vaker tot spanningen in de medische en gymnastiekwereld. Er ontstond 
langzamerhand een strijd om het domein van de heilgymnastiek.' 

Het door heilgymnasten in 1889 opgerichte Genootschap ter Beoefening van de 
Heilgymnastiek in Nederland {hierna te noemen: Genootschap) heeft zich grote moeite 
getroost een betere situatie te creëren voor heilgymnasten. De doelen, die de leden van het 
Genootschap nastreefden, hadden betrekking op het verhogen van kennis en kunde van 
heilgymnasten en het verbeteren van de relatie met medici. Het eerste punt kreeg daarbij 
de meeste aandacht. Mede vanwege de toevloed van in hun ogen 'ongeschikte' heil
gymnasten wilden de genootschapsleden dat de overheid een wettelijke regeling op dit 
gebied zou treffen. Zij wilden een staatsexamen en een staatsdiploma voor heilgymnas
tiek. Ook stond hen een opleiding aan de universiteit voor ogen. Zolang dit alles nog 
niet gerealiseerd was, zou het Genootschap zelf de opleiding en de examens verzorgen. 
Gedurende de eerste 25 jaar van het bestaan van het Genootschap hebben de genoot
schapsleden onder meer zorg gedragen voor de uitgave van een eigen vaktijdschrift, het 
Maandschrift Gewijd aan de Heilgymnastiek (vanaf 1891), het afnemen van examens 
heilgymnastiek (vanaf 1895) en het (helpen) opzetten van meerdere opleidingsscholen 
voor heilgymnasten (vanaf 1912). 

De leden van het Genootschap wisten dat ze van medici afhankelijk waren waar het 
ging om erkenning van hun expertise en om het verkrijgen van wettelijke regelingen 

' Verbonden aan de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie, Hoogstraat 119, 3111 HD Schiedam. E-niail: tjater-
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1 Voor een uitgebreide beschrijving van de opkomst en verdere ontwikkeling van de heilgymnastiek in de 
negentiende eeuw zie: T.I.A. Terlouw, De opkomst van het heilgyinnastisch beroep in Neiierhmd in lie 11)''' 
eeuw. Over zeldzame ainfibieën in een kikkerland (Rotterdam: 1991); T.).A. Terlouw, 'De opkomst van de 
heilgymnastiek", in: A. de Knecht-Van Hekelen en N. Wiegman ed., Om de verdeling van de zorg. Beroeps-
profdering in de ï^ederlandse gezondheidszorg in de negentiende en twintigste eettw. Themanummer van 
Gewina 19 (1996) 263-279. 
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voor dit deel van het arbeidsveld. Het verbeteren van de relatie met medici stond dan 
ook hoog op de agenda. Het feit dat de leden van het Genootschap zich vrijwillig de 
reglementaire beperking oplegden geen patiënten te behandelen dan na goedkeuring 
van een medicus moet in dat kader worden bezien. Voorts werden medici uitgenodigd 
toe te treden tot het Genootschap als buitengewoon lid. Onder buitengewone leden 
werd verstaan: medici die met het doel van het Genootschap zijn ingenomen en het 
Genootschap financieel en/of moreel steunen. 

Degene die had verwacht dat met de oprichting van het Genootschap snel een einde zou 
komen aan de strijd om het domein der heilgymnastiek, zou echter bedrogen uitkomen. 
Nu de heilgymnasten zich eveneens hadden georganiseerd, ontsteeg de domeinstrijd 
het niveau van de polemiek tussen beroepsbeoefenaren in de vaktijdschriften en werd 
het een krachtmeting tussen collectieven met als inzet autonomie op het terrein der 
heilgymnastiek. De spanningen tussen artsen en gymnastiekleraren-heilgymnasten liepen 
hoog op in de periode eind negentiende, begin twintigste eeuw. Dit was precies de tijd 
waarin hier te lande de zogenaamde medico-mechanische Zanderinstituten werden 
opgericht. In deze instituten, die veel weg hadden van wat we tegenwoordig fitnesscen
tra noemen, werden mensen met heilgymnastiek behandeld, ondermeer met behulp 
van door de Zweedse arts dr. J.G.V. Zander (1835-1920) speciaal daartoe ontworpen 
apparaten. Daarbij werkten heilgymnasten en medici nauw samen. De genootschaps
leden verwachtten van deze instituten dat meer medici de heilgymnastiek en de heilgym
nasten zouden leren kennen. Eenmaal overtuigd van het goede werk dat heilgymnasten 
leverden, zouden zij vanzelf gaan meewerken aan het tot stand brengen van een wettelijke 
regeling voor de heilgymnastiek en de heilgymnasten. Het zou echter anders lopen. 

In dit artikel zal eerst beknopt worden beschreven wie Zander was en wat zijn metho
de inhield. Daarop volgt een overzicht waar in Nederland Zanderinstituten verrezen en 
wie er bij betrokken waren. Daarna zal aandacht worden besteed aan de reacties die de 
oprichting van deze instituten en de toepassing van de Zandermethode teweegbrachten. 
Tenslotte wordt de neergang van de instituten beschreven. 

Dr. Jonas Giistaf Vilhelm Zander en zijn methode 
De Zweedse arts J.G.V. Zander gaf in de jaren vijftig van de negentiende eeuw gym-
nastiekonderwijs aan een meisjespensionaat, daarnaast gaf hij medische gymnastiek 
zoals ontwikkeld door zijn landgenoot, de gymnast P.H. Ling (1776-1839).- In Lings 
medische gymnastiek werden drie soorten oefeningen onderscheiden: actieve oefenin
gen, waarbij een persoon zelf de bewegingen uitvoert; passieve oefeningen, waarbij de 
behandelaar de bewegingen uitvoert 'aan' een persoon (hiertoe werd ook de massage 
gerekend); en gedupliceerde oefeningen, waarbij de behandelaar de door de persoon uit
gevoerde beweging tegenwerkt (concentrisch gedupliceerd) of waarbij een door de 
behandelaar uitgevoerde beweging wordt tegengewerkt door de persoon (excentrisch 
gedupliceerd). Zander constateerde dat de uitvoering van dergelijke oefeningen veelal 
een grote inspanning vergde en dat de behandelaar dit niet de gehele dag op een ver-

2 Voor de algemene informatie over Zander en zijn methode is voornamelijk gebruik gemaakt van: H.C. 
Kreek, Die medico-mechanische Therapie Gitstav Zanders in Deutschland - Ein Beitrag zitr Geschichte der 
Krankengytnnastik im Wilhelminischen Kaiserreich (Frankfurt am Main 1987); S.B. Ranneft,'Medico-mecha
nische Gymnastiek volgens Dr. Gustav Zander', Maandschrift Gewijd aan de Heilgymnastiek [verder af te 
korten als: MH\ 4 (1894) 169-178; en M. Fournicr, 'Spierkracht en mechanische gymnastiek', Tijdschrift voor 
de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 2 (1979) 21-33. 
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antwoorde wijze kon volhouden. De nauwkeurige dosering van de kracht, waarmee 
bewegingen uitgevoerd dienden te worden, kon vanwege vermoeidheid niet gewaar
borgd blijven. Bovendien kon de bepaling van de voor- of achteruitgang van de patiënt 
hierdoor een dubieuze zaak worden. Zander ontwierp daarom apparaten die de behan
delaar vervingen.' Na zijn medicijnenstudie opende Zander op 2 januari 1865 een eigen 
'medico-mechanisch instituut' in Stockholm, alwaar hij patiënten met zijn apparatuur 
behandelde. Hij startte met 27 toestellen, maar bleef nieuwe ontwikkelen, zodat in 1905 
het aantal 'Zanderapparaten' was gestegen tot 76.'* Vanwege de toenemende interesse in 
zijn toestellen vanaf het einde van de jaren zeventig besloot Zander de productie en de 
verhandeling van zijn apparaten uit te besteden aan de onderneming van de bekende 
Zweedse industrieel en ingenieur E.E Göransson (1845-1909) uit Stockholm.' De naamloze 
vennootschap Göranssons Mekaniska Verkstad kreeg het alleenrecht op de vervaardi
ging van de apparaten.^ 

Naar de fysiologische werking worden de Zanderapparaten, elk voorzien van een letter 
en een getal, verdeeld in vier 'afdelingen'. Afdeling 1 betreft apparaten voor actieve bewe
gingen (A, B, C, en D). Deze worden door de spierkracht van de patiënt in werking 
gebracht en oefenen de spieren direct. Afdeling 2 bestaat uit apparaten voor passieve 
bewegingen (E), die door de hand van een helper of door een motor worden bewogen 
en de ledematen van de patiënt laten bewegen zonder dat deze zijn spieren laat werken. 
Gewrichtskapsels, pezen en spieren worden hierdoor gerekt en beweeglijker gemaakt. 
Afdeling 3 bevat apparaten voor mechanische inwerkingen. Dit zijn door stoom (of 
anderszins) aangedreven toestellen die op het menselijk lichaam inwerken middels 
sidderingen of vibraties (F), kloppingen en hakkingen (G), knedingen (H) en strijk- en 
wrijfbewegingen (J). Vooral deze machines werden het doelwit van spotternij: 'een 
machine kan toch niet masseren?' Afdeling 4 tenslotte omvat orthopedische apparaten 
voor passieve redressering (K) en actieve redressering (L), bedoeld voor bestrijding van 
verkrommingen van de ruggengraat. Daarnaast zijn er nog verschillende meettoestellen 
ontwikkeld om iedere afwijking van de normale vorm van het lichaam te meten en in 
een tekening weer te geven. 

Welke aandoeningen er behandeld konden worden met de Zandermethode lezen we 
in een artikel van de heelkundige dr. S.B. Ranneft (1852-1909): schadelijke gevolgen van 
een zittende levenswijze, gebrek aan beweging; zwakke lichaamsontwikkeling, langer 
durende zwaktetoestanden na een zware ziekte; slepende ziektetoestanden, zoals ziek
ten van de bewegingsorganen, van het zenuwsysteem, van de ademhalingsorganen, van 
het maagdarmkanaal, hartziekten en verschillende constitutionele ziekten als jicht, 
bleekziekte, bloedarmoede, algemene vetzucht en suikerziekte. De kuur zou werken 
'door bevordering en opwekking van de in het organisme zelf aanwezige krachten om 
abnormale toestanden uit den weg te ruimen'.' 

3 Ranneft (n. 2), 'Medico-mechanische Gymnastiek', 171-172. Zie ook: S.B. Ranneft, 'Het medico-mechani
sche Zander-Instituut te Groningen', Eigen Haard }! (1894) 484-488. 

4 Kreek (n. 2), Die medico-mechanische Therapie, 19. Zie ook o.a.; W.J. Oosterhoff, De mechano-therapie of 
de mechanische geneeswijze in verband mei het op te richten Zander-instituut en het staathad te Haarlem 
(Haarlem 1896) 70. 

5 H.C. Kreek en K.-D. Thomann, 'Gesundheit maschinell herstellen - die Behandlungsprinzipien von Gustaf 
Jonas Wilhelm Zander', Zeitschrift für Orthopadie und Hire Grenzgebiete, 125 (1987) 593-599, aldaar 596. 

6 In 1905 is dit alleenrecht overgegaan op de firma Rossel, Schvvarz & Co. te Wiesbaden. H.C. Kreek en K.-
D. Thomann (n. 5),'Gesundheit', 596. 

7 Ranneft (n. 3), 'Medico-mechanische Zander-Instituut', 488. Een dergelijke omschrijving biedt de moge-
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De opkomst van de Zanderinstituten in Nederland 
Tot 1875 werden de Zanderapparaten alleen in Zweden gebruikt. Na de wereldtentoon
stellingen in Philadelphia (1876) en Parijs (1878), waar de apparaten bekroond werden, 
kregen ze echter een grotere bekendheid met als gevolg dat de Zandermethode zich in 
hoog tempo over de wereld verspreidde. Rond 1900 waren er 116 Zanderinstituten in de 
grotere steden van Argentinië tot Rusland (in Duitsland waren er 62 gevestigd!)." Ook 
Nederland geraakte in de ban van het 'Zanderen'. In de periode 1894 tot 1897 werden 
hier negen Zanderinstituten opgericht.** 

Het eerste 'Medico-mechanisch Zander-Instituut' werd opgericht in februari 1894 te 
Groningen op initiatief van de gymnastiekleraar en heilgymnnast C.A.M, van Riet.'° 
Hij was geïnteresseerd geraakt in de Zandermethode door zijn Amsterdamse collega 
J. Nieuwenhuis (?-i9i6), die in 1893 een studiereis maakte door Zweden en Duitsland en 
in brieven enthousiast verslag deed van zijn ervaringen, onder andere opgedaan in 
Zanders eigen instituut te Stockholm." Van Riet kreeg bij de oprichting van het Zander
instituut medewerking van de medici dr. S.B. Ranneft, heelkundige en privaatdocent in de 
orthopedie aan de Groningse Faculteit der Geneeskunde, en dr. E. Wiersma (1858-1940), 
psychiater en neuroloog.'- Het instituut genoot onmiddellijk grote belangstelling. Het 
werd veelvuldig besproken in diverse geneeskundige, heilgymnastische en andere tijd
schriften. Van Riet, Ranneft en Wiersma waren aan het instituut verbonden als direc
teuren. Door de betrokkenheid van beide medici werd voldaan aan Zanders eis dat 
alleen aan instituten, die onder medisch toezicht stonden. Zanderapparaten mochten 
worden geleverd.''' Het gehele Groningse instituut, inclusief gebouw, heeft ƒ 40.000,-
gekost. De apparaten vertegenwoordigden een waarde van ƒ 12.000,-.''* Wiersma 
behandelde hoofdzakelijk 'zenuwziekten', Ranneft en Van Riet, respectievelijk buitenge
woon lid (sinds 1890) en werkend lid (sinds 1894) van het Genootschap, waren verant
woordelijk voor orthopedische en heilgymnastische behandelingen. De drie directeuren 
verzorgden de 'behandelrecepten' en hielden toezicht. Drie juffrouwen hadden tot taak 
volgens recept de toestellen in de juiste stand te zetten, het juiste gewicht in te stellen, 

lijkheid de oorzaak van het resultaat van de behandeling zodanig te kiezen dat aan het prestige van de 
Zandermethodc geen afbreuk hoeft te worden gedaan, De methode zou, bij het ontbreken van succes, 
boven alle kritiek verheven kunnen worden door te stellen dat het falen te wijten zou zijn aan de "(niet) 
aanwezige krachten in de patiënt zelf'. Daarentegen zou een therapeutisch succes aan de methode kun
nen worden toegeschreven. Maar dit terzijde! 

8 Kreek (n. 2), Die medico-mechanische Therapie, 86 e.v.; Fournier {n. 1), 'Spierkracht', 27; en M. Fournier, 
De medico-mechanische toestellen van dokter Zander (Leiden 1989) 8, Voor een uitgebreide opsomming 
van de plaatsen waar zich de Zander-Inst i tuten bevonden, raadplege men o.a.: Oosterhoff (n. 4), De 
mechaiw-therapie, 32 e.v.; Ranneft (n. 2), 'Medico-mechanische Gymnastiek', 488; en A. Levertin, F. 
Heiligenthal, G. Schütz en G. Zander, Die Grundzi'tge der Dr. G. Zanderschen medico-mechanischen 
Gymnastikmethode und deren Anwcndung in vier besonderen darstellungen und einige Anweisungen zur 
Atilage gyinnnstischer Institute nach jener Methode von der Aktien-Gesclischaft > Göranssons Mekaniska 
Verkstad > (Stockholm 1894) 1-2. 

9 Hier kunnen slechts enige bijzonderheden worden vermeld. De auteur zal in een latere publicatie uitge
breider ingaan op het functioneren van de diverse Zanderinstituten in Nederland. 

10 Gegevens onder meer ontleend aan de redactionele rub r i ek 'B innen land ' in M H 3 (1893) 227; ibid. 4 
(1894) 41-42. 

11 ). Nieuwenhuis schreef ook brieven over zijn bevindingen in het buitenland aan het tijdschrift van het 
Genootschap. |. Nieuwenhuis, 'Brieven uit den vreemde', MH 2 (1892) 156-158, 168-171,183-186 en MH } 
(1893) 28-33, 51-55. 66-69, 94-96,127-130,153-155.163-166,183-184. 

12 I.M. Baart de la Faille, 'Inrichtingen voor mechanotherapie in Nederland', MH 9 (1899) 132-137. 
13 Zie o.a.: Oo.sterhoff (n. 4), De mechano-therapie, 43-44. 
14 I.H. Reiis jr., 'Het medico-mechanisch Zander instituut te Groningen', MH 4 (1894) 87-93. 
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het juiste aantal bewegingen op te geven aan de patiënten, enzovoort. Tenslotte waren 
er nog twee knechten, één voor de gasmotor en één voor het in beweging brengen van 
de toestellen voor passieve beweging. 

Het tweede Zanderinstituut in Nederland verrees te Haarlem in mei 1895." Hiervoor 
werd de inrichting van de heilgymnast W. Visser aan de Gedempte Oude Gracht 35 
omgebouwd. Kort daarna werden bij de gemeenteraden van Nijmegen, Arnhem en 
Rotterdam verzoeken ingediend voor het aankopen van bouwgrond teneinde er Zander
instituten te bouwen."" Het was echter medio november 1895 in Amsterdam dat Neder
lands derde Zanderinstituut werd ingewijd.''' Dit was het gevolg van het ijveren van de 
bovengenoemde J. Nieuwenhuis, die, teruggekeerd van zijn reis door Duitsland en 
Zweden, bij verschillende artsen had bepleit dat ook Amsterdam een Zanderinstituut 
zou moeten krijgen. Het instituut was gevestigd in het 'huis van Knuttel' aan de 
Herengracht 448. 

Nijmegen, Arnhem en Den Haag volgden in 1896. In Nijmegen werd de heilgymnasti
sche inrichting van het Genootschapslid J.W.B. Hage (1861-1933) en in Arnhem de 
inrichting van de oprichter van het Genootschap E. Minkman (1848-1912) omgevormd 
tot Zanderinstituut.'* Den Haag kreeg het grootste en mooiste Zanderinstituut."* Het 
bezat maar liefst 70 Zanderapparaten en er werkte een staf van 'ervaren Zweedse masseurs 
en masseuses'. Voorts was er de mogelijkheid voor de volledige uitoefening der ortho
pedie (inclusief operatiekamer), er was een instrumentmaker en men kon patiënten 
opnemen. 

Rotterdam kreeg zijn Zanderinstituut in 1897.-" Uit de bedragen die men voor de 
bouw en inrichting van deze instituten uitgaf blijkt dat het hier om grote projecten 
ging. Het Haagse instituut kostte ƒ 125.000,--' en het Rotterdamse ƒ 100.000,-.^^ 
Eveneens in 1897 verrees een Zanderinstituut in Utrecht (kosten ƒ 50.000,-)-' en werd 
de inrichting van heilgymnast Hk. Albers te Leeuwarden omgevormd tot Zander-
instituut.'** Eind 1899 was er sprake van dat ook te Leiden, Maastricht, Zwolle en 
Deventer Zanderinstituten zouden worden opgericht.-' Bekend is dat in Leiden in 1913 
een Zanderinstituut werd geopend.'^ Over de andere instituten heb ik niets kunnen 
vinden in de bestudeerde bronnen. Vooralsnog wordt aangenomen dat deze instituten 
niet zijn opgericht. 

15 Zie o.a.: redactie, 'Binnenland', MH 5 (1895) 120 en Oosterhof (n. 4), De mechano-therapie, 41-43. 
16 Redactie,'Binnenland', M H 5 (1895) 195. 
17 Ibid., 280-281. 
18 Ibid., 6 (1896) 72-73 en 94-95; en J.A. ,^cket, Een bezoek aan het Medico-mechanisch Zander-Instituut te 

Nijmegen (Osch 1897). 
19 Redactie,'Binnenland', MH 6 (1896) 189-192. 
20 //;/(/., 7 (1897) 164. 
21 Ibid., 6 (1896) 30. 
22 Ibid., 189. 
23 Ibid., 7 (1897) 54-61 en 6 (1896) 112. 
24 Zie o.a.: Ibid., 6 (1896) 72 en 7 (1897) 23 en 143-146. 
25 Hk. Albers, 'Bene Lezing', MH 10 (1900) 9-15, 43-50, 70-74 en 84-88, aldaar 44. 
26 Fournier geeft aan dat er in 1913 een Zander-Inst i tuut is opgericht in Leiden dat tot 1935 zou hebben 

bestaan. Fournier (n. 8), De medico-mechanische toestellen, 13. Dit instituut wordt in de door mij bestu
deerde bronnen niet genoemd in de periode tot 1915. Wel is bekend dat men in 1898 voornemens was een 
dergelijk instituut te Leiden op te richten. Redactie, 'Binnenland', MH 8 (1898) 16. 
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Van de 36 mensen die in de bestudeerde bronnen genoemd worden als zijnde belast 
met de therapie in de negen Zanderinstituten in de periode 1894-1897, waren er 15 
heilgymnast. Daarvan waren er 12 werkend lid van het Genootschap. Acht van deze 
genootschapsleden hadden een leidinggevende of directeursfunctie. Er waren 21 medici 
aangesloten als consulterend/controlerend geneesheer of als geneesheer-directeur. 
Hiervan waren er 13 buitengewoon-lid van het Genootschap.-^ 

De opkomst van de Zanderinstituten lijkt geen grote impuls te hebben gehad waar 
het de werkgelegenheid voor heilgymnasten betrof. Tussen 1896-1900 zijn in de vaktijd
schriften slechts vijf advertenties aangetroffen waarin een assistent(e) voor een 
Zanderinstituut gevraagd wordt.-** Aan deze assistenten werd doorgaans de eis gesteld 
dat ze in het bezit moesten zijn van een akte M.O.- of L.O.-gymnastiek. Uit deze wer
vingsadvertenties kan men opmaken dat er blijkbaar voldoende financiële speelruimte 
bij de instituten bestond om deze mensen een salaris te kunnen garanderen variërend 
van ƒ 500,- per jaar in Haarlem tot ƒ 900,- per jaar in Amsterdam. 

Consortium Amsterdam controleert oprichting Zanderinstituten 
Tijdens zijn verblijf in Stockholm had de Amsterdamse heilgymnast Nieuwenhuis ban
den aangeknoopt met Zander. Vermoedelijk heeft hij toen met hem een afspraak 
gemaakt over de levering van Zander-apparatuur aan de Nederlandse markt.'^ Op basis 
van deze afspraak werd in 1895 te Amsterdam een consortium gevormd dat zich ten 
doel stelde 'alle grotere steden van ons land naar hare behoefte van een dergelijke 
inrichting te voorzien'. Hiertoe werden onderhandelingen gestart in plaatsen waar kleinere 
inrichtingen voor heilgymnastiek waren. De eigenaar van een betreffende inrichting kon 
het recht kopen de inrichting te laten worden tot Zanderinstituut. Hij moest voor dit 
recht een bepaald bedrag betalen aan het consortium. Hiervoor kreeg hij dan de zeker
heid dat er binnen een bepaalde straal geen andere inrichting zou worden gevestigd. 
Met het gekochte recht kon hij contact opnemen met het 'actiëngezelschap' in Zweden 
(de naamloze vennootschap Göranssons Mekaniska Verkstad te Stockholm) dat dan de 
gewenste apparaten zou leveren. Er moesten meerdere apparaten tegelijk worden 
besteld en het was niet toegestaan de apparaten na te maken. Ook mochten ze niet 
doorverkocht worden zonder toestemming van het actiëngezelschap. Bij overlijden van 
de concessionarissen werden de apparaten tegen taxatie door het actiëngezelschap 
teruggenomen. Het Amsterdams consortium gaf bepaalde inrichtingen wel en andere 
niet de kans uit te groeien tot een Zanderinstituut en fungeerde hier te lande dus eigen
lijk als een uitvoerend orgaan waar het de vestiging van de Zanderinstituten betrof. Met 

27 In 1896 zou een 'Vereeniging van Directeuren van Zander-Instituten' zijn opgericht. Het zou, naast het 
Genootschap, de tweede vereniging op het gebied van de heilgymnastiek zijn waarbij zowel medici als 
heilgymnasten betrokken waren. Het bestuur van het Genootschap zag hiervan het belang in en verzocht 
deze vereniging het Maandschrift Gewijd aan de Heilgymnastiek als officieel orgaan te gebruiken. J.H. 
Reijs jr.. 'Zevende Jaarverslag van het Genootschap ter Beoefening van de Heilgymnastiek in Nederland, 
uitgebracht op de 23"'' algemeene vergadering den 29Sten augustus 1896', MH 6 (1896) 158; J.H. Reijs jr., 
'Elfde jaarverslag van het Genootschap ter Beoefening van de Heilgymnastiek in Nederland, uitgebracht 
te Leeuwarden den isten september 1900', MH 10 (1900) 194. Behalve deze twee mededelingen is er niets 
meer vernomen van deze vereniging. 

28 Zie onder 'Advertentiën' in MH 6 (1896) 208 (2x), 7 (1897) 148 en 188,10 (1900) 140. 
29 Aanwijzingen hiervoor kan men aantreffen in: j .H. Reijs jr., 'Zevende jaarverslag', MH 6 (1896) 151-166; 

Albers (n. 25), 'Eene lezing', 9-15, 43-50, 70-74 en 84-88; I. Nieuwenhuis, 'Ingezonden', MH 10 (1900) 91-99; 
J. van Essen, H. van Kreel en F.L. Stumpf, Een protest tegen eene onware en onwaardige reclame. Naar aan
leiding eener brochure der M.M. Zander-Instituten (Utrecht 1900), 14 e.v. 
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uitzondering van die te Groningen, Amsterdam en Haarlem, hebben de instituten aan 
het Amsterdamse consortium een prijs betaald variërend van ƒ 4.000,- tot ƒ 10.000,-. 

Medici over de Zanderinstituten 
De heelkundige W. Renssen (1856-1917), directeur van het Arnhemse Zanderinstituut, 
constateerde in 1896 dat in ons land al acht instituten waren opgericht, terwijl er 
wereldwijd maar 80 bestonden (Frankrijk en Engeland hadden er nog maar één).-" Hij 
stelde de vraag: 'Is het een glimp van de ondernemingsgeest onzer voorvaderen? Wordt 
zij weer wakker?' Renssen refereerde hiermee vermoedelijk aan het nieuwe elan van 
deze tijd, waarin de Nederlandse economie als gevolg van modernisering in industrie 
en landbouw tot bloei kwam.'' De Zanderinstituten pasten inderdaad goed in deze tijd. 
Alleen al het interieur van de Zanderinstituten was een weerspiegeling van de voort
schrijdende modernisering: de patiënten werden behandeld met fraai vervaardigde en 
tot de verbeelding sprekende apparaten die deels door stoommachines en elektro- of 
gasmotoren werden aangedreven.'- Kreek en Thomann spreken in dit verband treffend 
van een 'Industrialisierung der Gesundheit'." Naast bewondering voor het opstoten van 
Nederland in de vaart der volkeren, had Renssen echter ook oog voor de tol die de 
vooruitgang eiste: ziekten en aandoeningen die het gevolg waren van een overbelasting 
van de geest, een verstoord evenwicht tussen lichaam en geest en onvoldoende of te 
eenzijdige beweging door een bepaalde leefwijze of beroepsuitoefening.-''* Ironisch 
genoeg dienden volgens Renssen nu juist de Zander-apparaten - exponenten van de 
voortgaande industrialisering - als remedie tegen deze kwalen te worden ingezet. 

Ook andere medici lieten zich tegen de eeuwwisseling uit over de opkomst van de 
Zanderinstituten. In zijn boekje De mechano-therapie of de mechanische geneeswijze in 
verband met het op te richten Zander-Instituut en met het staalbad te Haarlem gaf de 
Haarlemse arts W.J. Oosterhoff aan dat de mechanotherapie gerekend diende te worden 
tot de zogenaamde natuurgeneeswijzen, die zich gedurende de laatste twee decennia 
van de negentiende eeuw in steeds groter wordende populariteit mochten verheugen." 
Mechanotherapie, waartoe volgens hem ook de heilgymnastiek, massage en orthopedie 
behoorde, werd door Oosterhoff beschouwd als een 'deel der wetenschappelijke 
geneeskunde'. 'Algehele toewijding en dagelijks toezicht van een geneesheer, die daar
voor een speciale studie gemaakt heeft, is dan ook dringend nodig om van deze genees
wijze de gewenste resultaten te krijgen', aldus de auteur. Door uitspraken van 'meer 

30 VV. Renssen, 'Boekaankondiging van B.S. de Smit, De waarde der Zandertherapie bij de behandeling van 
chirurgische en orthopaedische ziekten'. Medisch Weekblad voor Noord- en Zuid-Nederland Gewijd aan de 
Practische Genees-, Heet-, en Verloskunde 2 (1895/1896) 674-675. 

31 Zie voor een schets van de opbloei van de Nederlandse economie: D.J. Noordam, 'Industriële ontwikke
lingen in West-Europa van het einde van de achttiende tot de twintigste eeuw' in: H.A. Diedericks, D.J. 
Noordam, G.C. Quispel en RH.H. Vries, Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernise
ring van West-Europa sinds de vijftiende eeuw (Groningen 1987), 281-317; D.J. Noordam, 'Beroep, arbeid en 
levensstandaard in de negentiende en twintigste eeuw' in: Ibid., 319-352. 

32 Zie de jaarverslagen en prospectussen van de verschillende Zander-Instituten. 
33 Kreek en Thomann (n. 5), 'Gesundheit maschinell herstellen', 596. 
34 W. Renssen, 'Een en ander over mechanotherapie in het algemeen en de behandeling met 

Zanderapparaten in het bijzonder'. Medisch Weekblad voor Noord- en Zuid-Nederland Gewijd aan de 
Practische Genees-, Heel-, en Verloskunde, 3 (1896/1897) 579-581, 591-594, 604-607. Citaat 604-605. Het zal 
de lezer niet zijn ontgaan dat er met betrekking tot het bestrijden van de gevolgen van bewegingsarmoe
de in het werk en vrije tijd een grote gelijkenis bestaat tussen het 'Zanderen' toen en het joggen en fitnes
sen nu. 

35 Vgl. Terlouw (n. 1), 'De opkomst van de heilgymnastiek', 263 e.v. en de literatuurverwijzingen aldaar. 
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bevoegden' - waaronder Zander, de hygiënist dr. S.Sr. Coronel (1827-1892), de Duitse 
pastoor S. Kneipp (1821-1897) en enige Duitse artsen - aan te halen, staafde hij zijn 
mening dat bij het ontbreken van dit direct en deskundig toezicht het toepassen van de 
Zandermethode nadelig en zelfs gevaarlijk wordt. Ofschoon hij het Zanderinstituut te 
Haarlem op zich als een aanwinst beschouwde, uitte hij forse kritiek op het functioneren 
ervan: juist het toezicht zou er ontoereikend zijn. Zowel de adviserend geneeskundige, 
dr. B.J. Kouwer (1861-1933), als de directeur, de heilgymnast W. Visser, zouden hier 
onvoldoende tijd voor hebben (de laatste vanwege zijn activiteiten als gymnastiekleraar 
aan diverse scholen). De nogal ferme uitval van Oosterhoff zou ten dele zijn voort
gekomen uit het feit dat hij 'gepasseerd' was bij het opzetten van het instituut.-'* 

In zijn overtuiging dat de leiding en het toezicht over de behandeling in een 
Zanderinstituut in handen diende te zijn van de wetenschappelijk onderlegde medicus 
stond Oosterhoff echter niet alleen. Dr. J.M. Baart de la Faille (1867-1952), buiten
gewoon lid van het Genootschap sinds 1897 en directeur van het Zanderinstituut te 
Utrecht, stelde in zijn lezing tijdens de opening van het Zanderinstituut te Leeuwarden 
op 12 juni 1897 hieromtrent het volgende: 

Zal echter de belangstelling van de geneeskundigen aangroeien tot ingenomenheid, wil men van 

onze zijde medewerking verwachten, dan zoude ik den eisch, dien we aan deze instelling wenschen 

te stellen, duidelijk willen formuleeren. Die eisch is geen andere, dan dat het Zander-Instituut, op 

wetenschappelijke grondslagen gevestigd, zijn wetenschappelijk karakter handhave en beware door 

eene wetenschappelijke behandeling der patiënten en eene wetenschappelijke toepassing zijner hulp

middelen. Dat de medico-mechanische inrichtingen van onzen tijd op wetenschappelijke grond

slagen berusten, behoeft geen lang betoog. Er was een genie als dat van Dr. Zander noodig, om die 

uiterst zinlijke, gecompliceerde, gevarieerde toestellen te ontwerpen en te construeeren, om daarme

de de gestoorde functien van het menschelijk lichaam te verbeteren en zoo mogelijk tot de norma 

terug te brengen. iMaar zal het doel bereikt worden, dan dient de behandeling der patiënten, ook in 

den geest van Dr. Zander eene wetenschappelijke te zijn.'^ 

Baart de la Faille zag bij het bewaren en handhaven van het 'wetenschappelijke karakter' 
van het instituut en bij het bepalen van een 'wetenschappelijke behandeling' een 
belangrijke taak weggelegd voor de arts. De heilgymnast moest daarbij een dienende 
rol spelen: 

Maar in de uitvoering van die taak kan en moet de heilgymnast hem ter zijde staan. Die moet als 't 

ware, zijn rechterhand zijn, die zijne aanwijzingen volgt, die toeziet en zorgt, dat ze behoorlijk wor

den uitgevoerd, die het effect daarvan mede controleert. Is hier sprake van een gepaste verhouding, 

van een doelmatige samenwerking van geneesheer en heilgymnast, dan kan aan het doel van dit 

instituut worden beantwoord. Dan zal men trachten verbetering, zoo mogelijk genezing van zieken 

aan te brengen langs medico mechanischen weg, en daarbij het 'non nocere,' zich wachten voor het 

aanbrengen van schade, nimmer uit het oog verliezen.-'" 

36 Zie voor meer informatie hierover: Oosterhoff (n. 4), De mechano-therapie, 41-42; redactie, 'Boekaan
kondiging', MH 6 (1896) 71-72; redactie, 'Binnenland', MH 6 (1896) 96. Het 'lokale en polemische karakter' 
van Oosterhoffs kritiek op het Haarlemse Zanderinstituut was voor de redactie van het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde aanleiding het niet aan een uitvoerige beschouwing te onderwerpen. 
Redactie, 'De mechanotherapie', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskundei2 (1896) 1, 704. 

37 Redactie,'Binnenland', MH 7 (1897) 143-146. Citaat 144-145. 
38 Ibid., 145-146. 
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Er waren echter ook artsen die van mening waren dat de heilgymnastiek, als wezenlijke 
factor van de moderne heelkunde, uitsluitend door geneesheren mocht worden uitgeoe
fend. Dr. S.B. Ranneft, directeur van het Zanderinstituut te Groningen, besteedde in het 
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde in 1895 aandacht aan een opstel van de 
Duitse arts dr. M. Dolega (1864-1899) dat was verschenen in de Deutsche medizinische 
Wochenschrift. De woorden van de Leipziger medicus Dolega wijzen in dezelfde rich
ting als die van Oosterhof en Baart de la Faille, maar de eerste ging in zijn uitlatingen 
met betrekking tot de uitoefening der mechanotherapie door niet-medici verder dan 
zijn collega's. Ranneft vatte het opstel van Dolega aan het einde van zijn bespreking als 
volgt samen: 

Dolega meent te hebben aangetoond, dat de mechano-therapie een gekarakteriseerd therapeu

tisch vak in de practische geneeskunde vormt, dat men de uitoefening niet mag overlaten aan 

een geschikt masseur of geneeskundig gevormd heilgymnast, maar dat de nauwe betrekking 

tusschen haar en de verschillende andere gebieden der practische geneeskunde een veelzijdige 

en steeds verdergaande ontwikkeling van den mechano-therapeut vordert. Hij houdt voldoende 

onderricht voor den aanstaanden arts in de mechano-therapie voor dringend noodzakelijk." 

Het bleef echter bij dergelijke meer beschouwende bijdragen. Inhoudelijke verhande
lingen van de hand van medici over de behandeling met de Zandermethode verschenen 
nauwelijks. Wat er verscheen was hoofdzakelijk afkomstig van de buitengewone leden 
van het Genootschap, die verbonden waren aan Zanderinstituten. De meeste artsen had
den weinig aandacht voor de heilgymnastiek of meer algemeen, de mechanotherapie. Een 
oorzaak hiervoor werd gegeven door de heelkundige W. Renssen. In zijn bespreking van 
een boekje over de waarde van de Zandertherapie bij de behandeling van chirurgische 
en orthopedische ziekten in het Medisch Weekblad schreef hij: 'Onbekend maakt onbe
mind.'**" De onbekendheid zou te wijten zijn aan Zander zelf. Door het patent en het 
vestigingsbeleid (via het consortium te Amsterdam) werd enerzijds weliswaar 'de waar 
op bijzonder goeden prijs gehouden', maar anderzijds de verspreiding ervan bemoeilijkt 
en dus de onbekendheid ermee in stand gehouden. Ten tweede zou de onbekendheid 
van de medici met de heilgymnastiek en mechanotherapie voortkomen uit het feit dat 
er in hun opleiding weinig of geen aandacht aan werd geschonken:"*' 

39 B. Ranneft, 'De mechano-therapie en de medico-mechanick', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 
31 (1895) 1,179-182. Citaat 182. 

40 W. Renssen (n. 30),'Boekaankondiging'. 
41 Zoals dat gedurende de gehele tweede helft van de 19''" eeuw al het geval was, moesten medici en heil

gymnasten, die zich wilden toeleggen op de heilgymnastiek, hun kennis en ervaring op dit terrein verga
ren door middel van het bestuderen van boeken en tijdschriften en het bezoeken van praktijken van 
heilgymnasten en medici hier te lande of in het buitenland. Over die buitenlandse studiereizen versche
nen er in de onderhavige periode regelmatig berichten en verslagen in de medische en heilgymnastische 
vaktijdschriften en in brochures. I>c verslagen en berichten hebben alle betrekking op personen die aan
gesloten zijn bij de Zanderinstituten in Nederland. Zie o.a.: redactie, 'Binnenland', MH 5 (1895) 196, 6 
(1896) 30-31 en 192, J.H. Reijs jr., 'Achtste jaarverslag van het Genootschap ter Beoefening van de 
Heilgymnastiek in Nederland, uitgebracht op de 26'" Algemeene Vergadering, den 28sten Augustus 1897', 
MH 7 (1897) 153-160; Nieuwenhuis (n. 11), 'Brieven'; redactie, 'Verslagen. Opening van het medico-
mechanisch Zander-instituut te Utrecht', Medisch Weekblad voor Noord- en Zuid-Nederland Gewijd aan 
de Practische Genees-, Heel-, en Verloskunde 3 (1896/1897) 643-646; Albers {n, 25), 'Eene lezing', 14; B.S. de 
Smitt, De waarde der Zander-therapie bij de behandeling van chirurgische en orthopaedische ziekten 
(Amsterdam 1896) 30. 
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Bijzondere kennis dezer behandelingswijze wordt nergens (misschien in Zweden?) voor zoover ik 

weet, van den arts gevorderd. Het blijft bij algemeenheden, ook de gewone handboeken stippen haar 

slechts even aan. Gelegenheid voor geregeld, systematisch onderricht in deze therapie, aansluitend 

aan de drie groote klinische vakken, zoo mogelijk vereenigd met orthopaedie vindt men dan ook 

nog niet. Toch diende elk medicus er zooveel van te weten, dat hij voor het bepaalde geval de indica-

tiën en contraindicatiën kon aangeven, de uitvoering kan hij dan overlaten aan die collega's die er 

zich speciaal op hebben toegelegd. Nederland zal spoedig een eerste plaats innemen onder de landen 

waar de mechanotherapie - speciaal de Zander-therapie - wordt toegepast, de Nederlandsche medi

cus zal ruimschoots in de gelegenheid zijn om deze therapie te leeren kennen door eigen aanschou

wing, te leeren waardeeren door de verkregen resultaten. ... onze patiënten zullen er dankbaar voor 

zijn en misschien zal zelfs de regeering er toe komen om Nederland het eerste land te doen zijn, 

waar officieel klinisch onderwijs gegeven wordt in orthopaedie, heilgymnastiek en ma,ssage. Als men 

ziet wat er niet al gedaan en ten koste gelegd wordt aan het niet minder belangrijk klinisch onder

richt in neurologie en psychiatrie, dan mag men ook dit spoedig verwachten!''^ 

De boven aangehaalde citaten zijn slechts enkele voorbeelden waaruit blijkt dat medici 
uit binnen- en buitenland in de periode tot 1899 van mening waren dat de uitoefening 
van de mechanotherapie overgelaten zou moeten worden aan artsen. Bij deze claim 
werden argumenten als 'ongerustheid jegens het belang der patiënten' en 'het weten
schappelijke karakter van de methode' gebruikt. Aannemelijk is echter dat ook econo
mische motieven hierbij een rol speelden. Er was namelijk sprake van een toename van 
onderlinge concurrentie op het terrein van de medische zorg. Enerzijds vanwege de 
grote toename van het aantal artsen, dat zich vooral in de grotere steden vestigde, 
anderzijds vanwege het toenemende aanbod van medische zorg buiten het geneeskundig 
beroep.••-' Van der Velden zegt hierover het volgende: 

De zorg van huisartsen, vroedvrouwen, specialisten, tandartsen en heilgymnasten was deels uit

wisselbaar, deels aanvullend. Voor zover de zorg uitwisselbaar was, deden de beroepsgroepen elkaar 

direct concurrentie aan. Zeker wanneer ze zich niet aan de gebruikelijke tarieven hielden. Voor zover 

de zorg aanvullend was, ontstond concurrentie om de beschikbare middelen.'''' 

De stelling, dat de claim van medici op het domein van de heilgymnastiek door econo
mische motieven werd ingegeven, wordt des te aannemelijker wanneer men bedenkt 
dat de mechanotherapie en andere vormen van physische therapie, zoals hydrotherapie, 
elektrotherapie, licht- en luchttherapie, zich rond 1900 in een toenemende populariteit 
mochten verheugen.'" Het toepassen van heilgymnastiek moet artsen een lucratieve 

42 Renssen (n. 30). 'Boekaankondiging', 674. 
43 Redactie, 'De toestand der medici'. Medisch Weekblad voor Noord- en Zuid-Nederland Gewijd aan de 

Practische Genees-, Heet-, en Verloskunde 3 (1896/1897) 589-591; Terlouw (n. 1), 'De opkomst van de heil
gymnastiek', 273 e.v.; H.F. van der Velden, Financiële toegankelijkheid tot gezondheidszorg in Nederland, 
1830-1941. Medische armenzorg, ziekenfondsen en de verenigingen voor ziekenhuisverpleging op tmtionaal en 
lokaal niveau (Schiedam, Roordahuizum en Amsterdam) (Amsterdam 1993) 32 e.v. en 59 e.v.; (de geraad
pleegde literatuur in) A. luch. De medisch specialisten in de Nederlandse gezondheidszorg. Hun manifesta
tie en consolidatie iScio-1941 (Rotterdam 1997) 43 e.v. 

44 Van der Velden (n. 43), Financiële toegankelijkheid, 61. 
45 Aanwijzingen voor de toenemende populariteit van de physische geneeswijzen zijn onder meer: G.W.S. 

Lingbeek, 'Naar aanleiding van ons adres aan Zijne Excellentie den minister van Binncnlandsche Zaken', 
Tijdschrift voor Physische Therapie en Hygiëne 4 (1903) 164-168; G.C. Nijhoff, 'Openingsrede van de twee-
en-vijftigste algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 
gehouden te Leiden op maandag 1 juli 1901', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde37 (1901) II, 1-10. 
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bezigheid hebben geleken: de arts stelde de diagnose, verwees en hield controle, terwijl 
anderen het werk uitvoerden. De Zandermethode had in vergelijking tot de tijdrovende 
en inspannende reguliere heilgymnastische behandeling bovendien als voordeel dat 
meerdere patiënten tegelijk met apparaten behandeld konden worden, zodat de inkom
sten hieruit groter konden zijn. Ook zal hebben meegespeeld dat er van overheidswege 
een ongevallenverzekeringswet werd voorbereid: de Ongevallenwet die in 1901 zou wor
den aangenomen. Dit onderwerp zal later nog ter sprake komen. 

Begrijpelijkerwijs legden medici bij hun claim op de heilgymnastiek niet de nadruk 
op economische motieven. Het hoofdargument werd gezocht in het wetenschappelijke 
karakter van de methode die heilgymnasten op grond van hun opleiding nu eenmaal niet 
zouden kunnen bevatten. Er kunnen echter vraagtekens worden gezet bij dit argument. 
Getuige de vele besprekingen over de ontwikkelingen op dit gebied in het Maandschrift 
Gewijd aan de Heilgymnastiek en in de vergaderingen van het Genootschap waren de 
heilgymnasten op dit gebied uitstekend thuis, terwijl juist bij medici elke scholing op 
dit gebied ontbrak.*** 

Heilgymnasten over Zanderinstituten 
Het bestuur van het Genootschap stak zijn enthousiasme over de opkomst van de 
Zanderinstituten niet onder stoelen of banken.'*7 Niet in de laatste plaats omdat het van 
mening was dat het Genootschap hierin een grote rol had gespeeld."*^ In het Maandschrift 
Gewijd aan de Heilgymnastiek werd herhaaldelijk lovend geschreven over Zander, zijn 
methode en de instituten. Het feit dat het hier volgens kopstukken uit de medische wereld 
een wetenschappelijke methode betrof, zal een grote aantrekkingskracht hebben uitgeoe
fend op de genootschapsleden. Zij benadrukten echter steeds dat de Zandermethode niet 
als panacee mocht worden beschouwd, maar slechts als een waardevolle aanvulling op het 
heilgymnastisch behandelingsarsenaal. Een stellingname die het overgrote deel van de 
leden van het Genootschap, dat niet werkzaam was in een Zanderinstituut en dus niet in 
de gelegenheid was te werken rnet Zanderapparatuur, welgevallig zal zijn geweest. 

De belangrijkste reden voor het enthousiasme van het bestuur was echter de tot
standkoming van een samenwerkingsrelatie binnen de Zanderinstituten tussen heil
gymnasten, die vertrouwd waren met de zogenaamde mechanotherapie, en medici, die 
volgens de eis van Zander aan een dergelijk instituut verbonden dienden te zijn. Een 
dergelijke geïnstitutionaliseerde samenwerkingsrelatie betekende dat de heilgymnast in 
het Zanderinstituut zich niet meer 'schuldig maakte' aan het zelfstandig onbevoegd uit
oefenen van de geneeskunst: zijn activiteiten stonden immers onder direct toezicht van 
een geneeskundige! Het bestuur van het Genootschap verwachtte bovendien dat medici 
door bezoeken aan en participatie in deze inrichtingen intensief zouden kennismaken 
met de heilgymnasten en hun werk en dat daardoor de verhouding tussen beide groe
pen zou verbeteren. In dit verband sprak de secretaris van het Genootschap J.H. Reijs 

46 Zie o.a.: Genootschapscommissie, 'Beschouwing der Commissie over Dr. Nebel's werk: Bewegungskuren 
mittelst schwedischer Heilgymnastik und Massage', MH 1(1891)95-98,112-117,127-133,166-170,191-195. 221-
223; en Fernand Lagrange (vertaald door S.H. Stokvis), 'De gymnastiek te Stockholm', MH 1 (1891) 124-
127,159-166,181-191. 205-217. 

47 Zie o.a.: J.H. Reijs jr., 'Notulen van de huishoudelijke en algemeene vergadering, gehouden den 26sten 
-April 1896 te Utrecht, ten huize van den Heer H. van Kreel, Biltstraat 13', MH 6 (1896) 97-109. 

48 J.H. Reijs jr., 'Notulen van de huishoudelijke en algemeene vergadering, gehouden den 29sten en 30sten 
Augustus in het medico-mechanisch Zander-instituut; Roerdomplein 31, Arnhem', MH 6 (1896) 169-180, 
in het bijzonder 172-173. 
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Boven-links: Toestel E6. Passieve 
ademhaling. Bron: Original-
Zander-Apparatc (Name 
gezetzliche Schutz- marke) 

(Wiesbaden 1916), 43. ( 
Boven-rechts: Toestel L5. 
Zijwaarts buigen (lumbale) 
wervelkolom. Bron: Ibidem, 69. 
Onder: Het 'nieuwe toestel' van 
W. Jansen J.Hzn. Bron: W. Jansen 
I.Hzn.,'Een nieuw toestel voor scolio-
se-behandeling. Lezing gehouden op 
de alg. vergadering van den 23sten dec 
1895', Maandschrift Gewijd aan de 
Heilgymnastiek 6 (1896) 50-59, 
aldaar 51. 
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jr. (1854-1913) tijdens de algemene vergadering van het Genootschap op 29 augustus 
1896 de hoop uit dat meer geneeskundigen zich als buitengewoon lid aan het Genoot
schap zouden gaan verbinden.'*'̂  

Heilgymnasten die niet verbonden waren aan een Zanderinstituut, waren vanwege de 
angst voor concurrentie in aanvang vaak minder positief over de Zanderinstituten.'" Het 
werkend hd van het Genootschap W. Jansen J.Hzn. (1866-1929) - die in 1900 directeur van 
het Zanderinstituut te Utrecht zou worden - gaf in een lezing in december 1895 uiting 
aan zijn bezorgdheid: 

Als paddestoelen zien wij de Zander-instituten ook in ons land verrijzen. De manie om deze te ver

wekken kan als zoodanig ons geen leed veroorzaken, voor de zaak zelf strekt ze ons tot vreugde, 

maar de strijd om 't bestaan wordt ons zwaarder gemaakt. Wil de heilgymnast op een plaats, waar 

zulk een instituut bestaat, concurreeren kunnen, dan is hij aan zich zelven verplicht, zulke apparaten 

aan te schaffen, die niet al te zeer bij de Zander-apparaten achterstaan en weinig geld kosten. Op 

plaatsen, waar geen Zander-instituut rendeeren kan, is het zijne zedelijke plicht zijne inrichting zoo 

goed mogelijk te maken.*•' 

Jansen wees zijn gehoor niet alleen op een probleem, maar reikte tevens een oplossing 
aan: heilgymnasten konden bij hem namelijk één of meerdere van de zes apparaten 
kopen die hij had ontwikkeld ter vervanging van de Zanderapparatuur. Hij was overi
gens niet de enige die overging tot het vervaardigen van apparaten ter vervanging van 
die van Zander. In zijn bespreking van het boek van de Duitse chirurg en ingenieur dr. 
H. Krukenberg (1863-1935), Lehrbuch der mechanischen Heihnethoden, wees de heelkun
dige dr. S.B. Ranneft eind 1896 op het bestaan van apparaten van 'Krukenberg, Honig, 
Burlot, Sachs, Diehl, Nycander, Gartner, e.a.'.'- Naast het economische motief en de 
problemen rond de verkrijgbaarheid van de Zanderapparatuur waren er ook inhoude
lijke gronden om andere apparaten te ontwikkelen. Er werd bijvoorbeeld kritiek geuit 
op de constructie van de Zanderapparatuur en op de biomechanische en fysiologische 
theorieën en principes die eraan ten grondslag lagen.'' Zo gaf de 'hefboomwerking' van de 
Zanderapparaten aanleiding tot een theoriestrijd tussen dr. H. Krukenberg uit Halle en dr. 
G. Zander.'** Ook de polemiek in de Wiener medizinische Presse en de Wiener Klinik in 1898 
en 1899 tussen dr. M. Herz (1865-?), dr. A. Bum (1856-1925), dr. H. Nebel (1853-1930) en 
dr. E. Zander (zoon van Gustaf Zander) kan in dit licht worden genoemd." Het voert 
in het kader van dit artikel te ver hier op in te gaan. Wel dient opgemerkt dat er al naar 
gelang de inzichten van de heilgymnasten en artsen ook in de Zanderinstituten gewerkt 
werd met een aantal van deze andere apparaten. 

49 LH. Reijs jr., 'Zevende jaarverslag van het Genootschap ter Beoefening van de Heilgymnastiek in 
Nederland, uitgebracht op de 23*"' algemeene vergadering den 29sten augustus 1896', MH 6 (1896) 151-166, 
in het bijzonder 160. 

50 Zie o.a.: X, 'Een stukje .scherts in de koude dagen op 't eind van 1895', MH 6 (1896) 13-17. 
51 W. |an.sen J.Hzn., 'Een nieuw toestel voor scolio,sc-bchandeling. Lezing gehouden op de alg. vergadering 

van den 23stcn dec. 1895'. MH6 (1896) 50-59. Citaat 50. 
52 Ranneft, 'Boekbespreking', MH 6 (1896) 206-207. Daarnaast worden in bronnen nog genoemd apparaten 

van Schulthess, Van der Boom, Milo, Bcely, Lorenz, Fischer, enz. 
53 Fournier, 'Spierkracht', 28 e.v. 
54 Zie o.a.: Redactie, 'Verslagen. Opening van het medico-mechanisch Zander-instituut te Utrecht', Medisch 

Weekblad voor Noord- en Zuid-Nederland Gewijd aan de Practische Genees-, Heel-, en Verloskunde 3 
(1896/1897) 643-646. 

55 Zie over deze strijd o.a,: H, Nebel en E. Zander (vertaald door Th. Potma), 'Over het zogenaamde nieuwe 
systeem van de machinale heilgymnastiek van den docent M. Herz', MH 10 (1900) 236-245. 
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De neergang van de Zanderinstituten 
Aan het einde van de negentiende eeuw heerste er optimisme over de toekomst van de 
Zanderinstituten in ons land. Dit was vooral ingegeven doordat men kennis had geno
men van de ontwikkelingen rond de invoering van de zogenaamde 'Krankenkassen' in 
Duitsland. Er werd geschreven dat grote Duitse verzekeringsmaatschappijen, bedrijven 
en verenigingen hun leden verplichtten zich na een ongeval te laten behandelen in een 
Zanderinstituut. Er zouden zelfs Zanderinstituten zijn opgericht uitsluitend ten behoeve 
van de behandeling van leden van bepaalde beroepsverenigingen. De financiële voorde
len voor deze instituten zouden groot zijn.'* Dr. B.S. de Smitt (1864-1929), verbonden 
aan het Amsterdamse Zanderinstituut, schreef in 1896 dat de ontwikkelingen bij de 
oosterburen onmiskenbaar verband hielden met de therapeutische waarde van de 
Zandertherapie.'' Geen andere therapie zou na een trauma zo snel en volkomen herstel 
opleveren. Dit was natuurlijk gunstig voor de verzekeringsmaatschappijen: een gemiddeld 
kortere behandelduur betekende een gemiddeld kortere uitkeringsduur voor de op
getreden tijdelijke invaliditeit. Tevens zou de Zandermethode het voordeel hebben dat 
men met deze methode in staat was simulanten te ontmaskeren. Zonder dat de patiënt 
het merkte, kon men namelijk 'geleidelijk de weerstand vermeerderen en dus de toename 
der spierkracht en gewrichtsbeweegbaarheid in cijfers aflezen', aldus De Smitt. 

In Nederland had het aangaan van contracten tussen Zanderinstituten en bedrijven 
voor de behandeling van hun personeel slechts op bescheiden schaal een aanvang geno
men vóór 1900.'" De wetenschap dat er een ongevallenwet in voorbereiding was, de 
Ongevallenwet die in 1901 zou worden aangenomen, deed het vertrouwen in een bloei
ende toekomst van de Zanderinstituten echter groeien." Niet alleen heilgymnasten,*" 
maar ook medici waren hoopvol in dit opzicht, getuige de woorden van de heelkundige 
Baart de la Faille, inmiddels directeur van het Amsterdamse Zanderinstituut, in 1899: 

Door den vooruitgang der orthopaedie, door het vertrouwen, dat men in de mechanische geneeswijze 

bij inwendige ziekten stelt en eindelijk door de langdurige behandeling na ongevallen, die bij het tot 

stand komen der thans voorbereide wet veelvuldiger zal worden, is het te verwachten, dat de inrich

tingen voor mechano-therapie zullen bloeien en dat hier voor artsen een ruim arbeidsveld ligt.'" 

Uit deze woorden blijkt dat Baart de la Faille de Zanderinstituten zag als een goede 
alternatieve inkomstenbron voor medici die zich op de mechanotherapie konden en 
wilden toeleggen in deze tijd van scherpe concurrentie tussen artsen onderling en met 
andere aanbieders van gezondheidszorg. De ongevallenwet zou daarin een grote rol 
moeten gaan spelen. Ook de heelkundige De Smitt was wat dat betreft nog net zo opti
mistisch over de toekomst van de Zanderinstituten als hij vijfjaar daarvoor was: 

56 Ch.E.A. Vermeulen, Beknopte beschouwingen omtrent de Zander-therapie naar aanleiding van de opening 
va» het medico-mechanisch Zander-instituut te Amsterdam (Amsterdam 1895) 30 e.v. 

57 De Smitt (n. 41), De waarde der Zander-therapie, 20 e.v. 
58 Zie o.a.: J.H. Reijs jr., 'Notulen van de huishoudelijke en algemeene vergadering, gehouden den 2den mei 

1897 ten huize van den heer H. van Kreel. Biltstraat 23, Utrecht', MH7 (1897) 120-141, m.n. 140. 
59 Pas bij Koninklijk Besluit van 14 juli 1902 (Staatsblad 153) werd de wijze geregeld waarop door de 

Rijksverzekeringsbank genees- en heelkundige hulp moest worden verleend aan door een ongeluk getrof
fen verzekerden, die op schadeloosstelling vanwege de bank aanspraak hadden. 

60 Zie o.a.: Acket (n. 18), Een bezoek, 19; H.P. Boscha, W. Jansen J.Hzn., De medico-mechanische Zander-
Instituten. Hoe ze werken en wie er genezing kan vinden (Utrecht 1900) 21. 

61 J.M. Baart de la Faille, 'Inrichtingen voor mechanotherapie in Nederland', MH 9 (1899) 132-136. Citaat 
136. 
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Voor den arbeidenden stand, die wegens den aard der verschillende bedrijven, meer dan anderen 

onderhevig zal zijn aan gewelddadige inwerkingen, waardoor beenbreuken, ontwrichtingen etc. kun

nen ontstaan, zou het wenschelijk zijn, dat er gelegenheid bestond voor een spoedige nabehandeling 

in een inrichting voor Mechanotherapie. Immers statistisch is vastgesteld dat genoemde aandoeningen 

alsdan in veel korteren tijd en meer volkomen genezen, dan onder welke andere behandeling ook. 

De tijd zal komen, vooral bij de invoering van de ongevallenwet, dat de verzekeringsbanken zich in 

verbinding stellen zullen met een als goed erkende geneeskundige inrichting voor de nabehandeling 

der bij hen verzekerde arbeiders, omdat zij alsdan spoedig zullen inzien, dat de door hen te verstrek

ken rente op deze wijze het minst lang zal behoeven uitgekeerd te worden en bij een eventueel blij

vende invaliditeit nog dikwijls een zekere graad van functie van 't lid behouden zal zijn gebleven, 

waardoor dan alweder de uitkeering van een kleinere schadeloosstelling noodig zal zijn.''-

Het zou echter anders lopen, al het enthousiasme ten spijt. Na de hausse eind jaren 
negentig verloren de Zandermethode en -instituten na de eeuwwisseling snel aan popu
lariteit. Dit was overigens niet alleen in ons land het geval. H.C. Kreek geeft aan dat ook 
in Duitsland de Zanderinstituten in de eerste decennia van de twintigste eeuw een 
neergang beleefden.*-' Hij noemt hiervoor diverse oorzaken, waarvan er drie ook op de 
Nederlandse situatie van toepassing zijn. Ten eerste zouden de ontwikkelingen op het 
terrein van de chirurgie in de tweede helft van de negentiende eeuw (denk aan a- en 
antisepsis en de ethernarcose) tot gevolg hebben gehad dat in de orthopedische praktijk 
de conservatieve therapieën, zoals de mechanotherapie, langzamerhand van de eerste 
plaats werden verdrongen door chirurgische ingrepen. Een tweede oorzaak voor de 
neergang van de Zanderinstituten ligt volgens Kreek in de veranderde doelstelling van 
de geneeskundige behandeling rond 1900. Richtten Duitse orthopeden zich tot die tijd 
voornamelijk op het opheffen van een pathologische vorm, nu raakten ze meer geïnte
resseerd in hoe de functie verbeterd kon worden. Volgens Kreek hing dit samen met de 
toegenomen aandacht voor de sociaal-economische consequenties van het hebben van 
een aandoening. De inzetbaarheid van mensen op de werkvloer werd een belangrijk 
criterium bij de beoordeling van de resultaten van een medische behandeling. Medici 
betwijfelden of verbetering van de functie mocht worden verwacht van Zander
apparaten, waarmee patiënten bewegingen volgens vaste, strakke patronen maakten. 
Meer resultaat werd verwacht van een functionele therapie; het laten uitvoeren van 
complexere oefeningen waarbij een beroep wordt gedaan op de coördinatie en concen
tratie van de individuele patiënt. In een dergelijk klimaat was het volgens Kreek goed 
voorstelbaar dat bijvoorbeeld het zogenaamde 'Klappse kruipen', genoemd naar de 
Duitse medicus R. Klapp (1873-1948), in zwang raakte. 

Een derde factor die een rol speelde was de andere kijk op bewegen die rond 1900 
ontstond. Er was in deze periode sprake van een omvangrijk verstedelijkingsproces als 
gevolg van de industrialisatie en een snelle bevolkingstoename. De hiermee gepaard 
gaande overbevolking in de grotere steden leidde tot slechte woon- en vaak erbarme
lijke hygiënische omstandigheden voor velen. Dit had een verslechtering van de 
gezondheidstoestand van de stadse bevolking tot gevolg die niet beperkt bleef tot de 
minderbedeelden. Uit ontevredenheid met deze maatschappelijke omstandigheden 

62 B.S. de Smitt, 'Iets over mechanische geneeswijze en Zander-instituten', Eigen Haard },8 (1901) 110-112, 
124-127,148-152, Citaat 150. 

63 Kreek (n. 2), Die medico-mechanische Therapie, 138 e.v. 
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ontstonden 'nieuwe' ideeën over lichamelijkheid en hoe met het lichaam moest worden 
omgegaan. Als remedie werden in Duitse gymnastiekkringen oefeningen ter bevorde
ring van kracht en gezondheid in de open lucht, de zogenaamde Freiluftgymnastik, 
gepropageerd en uitgevoerd en aanhangers van de 'Lebensreformbewegung' gaven zich 
over aan het naaktturnen. Samen met de inwerking van licht en lucht zouden natuur
lijke eenvoudige bewegingen leiden tot een gezonder lichaam en een sneller herstel bij 
ziekten. Het 'huisgymnastieksysteem' van de Deen J.P. Muller (1866-1938), het zoge
naamde 'MüUern', waarin naast Zweedse gymnastiek ook naaktturnen en verschillende 
vormen van physische therapie waren opgenomen, steeg tot grote populariteit. 

Onder invloed van het expressionisme - dat zich vooral deed gelden in de dans, de mu
ziek en de schilderkunst - kwamen er in deze tijd ook verschillende 'gymnastiekscholen' 
tot ontwikkeling, waarvan de aanhangers beweging zagen als een uitdrukkingsmoge-
lijkheid van het innerlijke, het emotionele, de ziel van het individu. Voortbordurend op 
de esthetische gymnastiek van de Zweedse gymnast P.H. Ling ontstond zo onder andere 
de zogenaamde ritmische gymnastiek, waaraan de namen R. Bode (1881-1970) en E.J. 
Dalcroze (1865-1950) onlosmakelijk verbonden zijn. Aanhangers van deze nieuwe gym-
nastiekrichtingen claimden ook orthopedische aandoeningen te kunnen behandelen, 
aldus Kreek. Hij kenschetst deze ontwikkelingen in Duitsland tussen 1900 en 1920 als 
'nieuwe modetrends'. Ze zouden onverenigbaar zijn met de materialistische en reductio
nistische uitgangspunten volgens welke werd gewerkt binnen de Zanderinstituten en 
kunnen volgens hem eveneens verantwoordelijk worden gehouden voor de neergang 
van de Zandermethode in Duitsland. 

Ook in de Nederlandse vakliteratuur treffen we in het begin van de twintigste eeuw 
bijdragen aan, waaruit de veranderde oriëntatie van die artsen blijkt, die zich op de ortho
pedie toelegden: chirurgie kreeg steeds meer aandacht vergeleken met conservatieve the
rapieën.*** De veranderde inzichten ten aanzien van beweging in het algemeen en 
oefentherapie in het bijzonder, ten aanzien van individualiteit en de rol die de natuur 
speelt bij het handhaven of bevorderen van de gezondheid lijken in ons land eveneens 
hun weg gevonden te hebben. Wat dat laatste betreft zijn de in deze tijd opkomende 
physische therapieën of natuurgeneeswijzen exemplarisch.*' Ter illustratie van de 
veranderde inzichten volgen hier enige zinsneden uit een rede uit 1901 van de rector 
magnificus van de Leidse Universiteit, de heelkundige prof.dr. J.E. van Iterson J.Az. 
(1842-1901), getiteld 'De beteekenis der lichaamsoefening voor den gezonden en den 
zieken mensch': 

64 F. Bakker, Nederlandse Orthopaedische Vereniging, 1898-1998. De geschiedenis van de orthopaedie in 
Nederlaiui (z.pl. 1998) 108-110; J.C.P. Eeftinck Schattenkerk, 'Ontwikkeling van de heelkundige specialis
men', in: P.J. Kuijer, I. Boevé, J.C.P. Eeftinck Schattenkerk, J.T.H. Grond en D. de Moulin ed., Nederlandse 
Vereniging voor Heelkunde J902-;977 (Utrecht 1977) 53-56. 

65 Terlouw (n. 1), 'De opkomst van de heilgymnastiek', 263 e.v. Dr. J.M. Baart de Ia Faille wijst in dit verband 
op het feit dat men in het buitenland ons voor wat betreft de toepassing en het onderwijs in deze genees
wijzen al ver vooruit was. In universiteitsklinieken in München zouden bijvoorbeeld reeds afzonderlijke 
afdelingen bestaan voor: hydrotherapie (met zit- en stortbaden, een hete-luchtbad en stortbad en een 
bassin); zand-, koolzuur- en elektrische baden, fango on moddcrbchandeling; inhalatie van lignosulfiet 
en andere medicamenten waarbij met behulp van Wassmuth's toestel of volgens de methode van Jahr 
werd 'verstoven'; en mechanotherapie waar naast de toestellen van Zander verschillende andere appara
ten werden gebruikt. J.M. Baart de la Faille, ' Inr icht ingen voor physische therapie', Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde}6 (1900) Il 704-705. 
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Gymnastiek en sport zijn in onze dagen, en terecht, een deel der voeding in geestelijken en lichame-

lijken zin; zij worden dienstbaar gemaakt aan het bewaren der gezondheid en zij vormen onder den 

naam van kinesiotherapie een geneesmethode van onschatbare waarde. (...) Toch mogen electro-

therapeuten en masseurs wel bedenken dat de mensch een ondeelbaar geheel vormt, en dat afwisse

ling tusschen geestelijken en lichamelijken arbeid het beste middel is om de menschelijke machine 

in gang te houden. (...) Van welke zijde men ook het vraagstuk der lichaams-oefeningen beziet, 

steeds blijve voor oogen de samenhang der deelen; lichaamsoefening zonder ontwikkeling van den 

geest doen het menschelijke in den mensch te gronde gaan; ontwikkeling van den geest zonder oefe

ning van het lichaam voert tot ontijdig verval. (...) Een groot bezwaar tegen de mechanotherapie is 

dit, dat zij op den duur een nadeeligen invloed uitoefent op het individu als geheel. De gedachten 

van den patiënt worden op zijn lichamelijk lijden bepaald, terwijl het doelloze der bewegingen en de 

eentonigheid de energie verzwakken en neurasthenie en hysterie bevorderen. Na ma.ssage, passieve 

en actieve bewegingen moeten de natuurlijke verrichtingen van het lichaam genezing brengen.'"'' 

Duidelijk zal zijn dat dergelijke veranderde inzichten op gespannen voet stonden met 
het tegelijkertijd behandelen van meerdere mensen met apparaten in Zanderinsti
tuten.*' Hierover werden in deze tijd heftige discussies gevoerd tussen aanhangers van 
de manuele en die van de machinale behandeling in vaktijdschriften en brochures. 
Doordat zich in beide kampen werkende (heilgymnasten) en buitengewone leden 
(medici) van het Genootschap hadden geschaard, bevond het bestuur van het Genoot
schap zich in een benarde positie. Tijdens de 38ste algemene vergadering van het 
Genootschap op 28 april 1901 gaf de voorzitter van het Genootschap E. Minkman dan 
ook op diplomatieke wijze aan wat de beste weg in deze voor de heilgymnast was: 

Het Genootschap beleeft thans moeilijke tijden. De voorstanders van de manueele behandeling en 

die van de Zander-therapie beginnen eenigszins met elkander op gespannen voet te staan, en dat is 

jammer in het belang der zaak. De manueele en de mechanische behandeling moeten elkander aan

vullen, beide behandelingsmethoden hebben zeer veel goeds en daaruit moet door den denkenden 

en practischen heilgymnast datgene genomen worden, wat in het belang der patiënten is. (...) ledere 

heilgymnast, die zelfstandig denkt en handelt, neemt uit de verschillende methoden, wat naar zijne 

meening nuttig en noodig is en vermeerdert dit met hetgeen hij zelf proefondervindelijk als heil

zaam kan achten.*"* 

Afgezien van de veranderde kijk op bewegen en lichamelijkheid en de verschuivende 
interesse onder medici (met name orthopeden) richting operatieve ingrepen, zijn er 
ook economische oorzaken aan te wijzen voor de neergang van de Zanderinstituten. De 
exploitatie van de instituten bleek moeizaam en dat had gevolgen voor de kwaliteit van 
de behandeling van de patiënten. Financieel gezien was het niet gemakkelijk een 
Zanderinstituut draaiende te houden. De kosten van aanschaf, onderhoud en exploitatie 
van het gebouw en de dure apparaten waren hoog en ook de salarissen van personeel 
belast met de bediening en het onderhoud van de apparaten, de geneesheer-directeur(en) 

66 Redactie. 'Eene rede van prof. van Iterson', MH ii (1901) 30-33. 
67 Vgl. de uitlatingen van de medisch adviseur bij de Rijksverzekeringsbank, dr. P. Kooperberg (1849-1917), 

tijdens het Internationaal Geneeskundig Congres voor Bedrijfsongevallen in 1905. Redactie, 'Buitenland. Uit 
het ver,slag van het Internationaal Geneeskundig Congres voor Bedrijfsongevallen', MH 15 (1905) 144-145. 

68 J. van Essen, 'Notulen van de Algemeene Vergadering, gehouden den 28sten April 1901 in Tivoli, 
Coolsingel te Rotterdam', MHu (1901) 82-89, citaat blz. 83. 
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en van de heilgymnast(en) moesten worden opgebracht. Ondanks de hoopvolle blik die 
gericht was op de verwachte effecten van de Ongevallenwet, werd rond 1900 duidelijk 
dat de exploitatie van een aantal instituten tot dusdanige problemen leidde dat voor 
hun toekomst moest worden gevreesd. De secretaris van het Genootschap, J.H. Reijs jr., 
waarschuwde in het twaalfde jaarverslag in 1901: 'de Zanderinstituten zoals zij nu nog 
voor het merendeel ingericht zijn, gaan te gronde of moeten bijtijds de bakens verzet
ten en onder bekwame technische leiding komen.'*' 

In 1900 verscheen een brochure Een protest tegen eene onware en onwaardige reclame 
naar aanleiding eener brochure der M.M. Zander-Instituten.'" Hierin protesteerden de 
auteurs, de genootschapsleden J. van Essen (1861-1931), H. van Kreel (1860-1921) en F.L. 
Stumpf (i864?-i954), tegen een eerder dat jaar verschenen geschrift van dr. H.P. Bosscha 
(1860-1926) en W. Jansen J.Hzn., respectievelijk geneesheer en directeur van het Utrechts 
Zanderinstituut. ' ' Steen des aanstoots was dat de laatsten in hun gewraakte brochure 
stelden dat er in Zanderinstituten goedkoper gewerkt kon worden dan in kleine parti
culiere inrichtingen. Heilgymnasten - werkzaam in een zelfstandige praktijk - konden 
volgens hen als 'volleerde vakmannen' slechts één patiënt tegelijk behandelen, wat hun 
tijdrovende handwerk erg duur maakte. In Zanderinstituten konden meerdere patiënten 
tegelijk behandeld worden, hetgeen in lagere tarieven resulteerde. Het Zanderinstituut 
bracht op deze manier de behandeling binnen bereik van hen 'die met de kosten van 
een kuur rekening moeten houden'. Kortom, door de Zanderinstituten werd de genees
wijze gedemocratiseerd: 'zij hebben wat tot nu toe alleen de gegoeden konden verkrij
gen, in het bereik gebracht van iedereen, zij sluiten niemand buiten!' 

Van Essen c.s. waren van mening dat Bosscha en Jansen in hun brochure een 'schette
rende, onwaardige reclame' maakten voor Zanderinstituten ten koste van de kleine 
heilgymnastische praktijk. In hun ogen was een Zanderinstituut een financiële onder
neming met groot kapitaal, die veel winst moet opleveren. De Zanderapparaten zouden, 
in afwijking van alles wat op medisch gebied verscheen, op bijzondere wijze worden 
geëxploiteerd: er was hier sprake van een omzetting van een hulpmiddel der geneeskunde 
in een handelsartikel. Deze omzetting was volgens hen de belangrijkste oorzaak voor de 
hoge exploitatiekosten van het Zanderinstituut. Hierdoor moesten de behandeltarieven 
hoger zijn dan in de kleinere inrichtingen voor heilgymnastiek en diende er op veel 
zaken bezuinigd te worden. Dit zou weer leiden tot vermindering van de kwaliteit van 
de behandeling. De hoge tarieven voor de behandelingen leidden ertoe dat slechts vermo
gende patiënten zich konden aanmelden voor een behandelingskuur.'^ Het ontbreken van 
behandelingen voor min- en onvermogenden in deze instituten was volgens hen een 
duidelijke indicatie voor het winstbejag van de instituten: 

69 J.H. Reijs jr., 'Twaalfde jaarverslag van het Genootschap ter Beoefening van de Heilgymnastiek in 
Nederland, uitgebracht te Utrecht, den 7den September 1901', MH 11 (1901) 137-146. 

70 J. van Essen, H. van Kreel en F.L. Stumpf, Een protest tegen eene onware en onwaardige reclame. Naar aan
leiding eener brochure der M.M. Zander-instituten (Utrecht 1900). Het verschijnen van deze publicatie 
werd in 1901 becommentarieerd door L.D. Labberté in het tijdschrift Nieuw Olympia. Weekblad Gewijd 
aan de Lichamelijke Opvoeding van Jeugd en Volk 2 (1901) nrs. 35, 36,37 en 38. 

71 H.P. Boscha en W. Jansen I.Hzn., De medico-mechanische Zander-Instituten. Hoe ze werken en wie er gene
zing kan vinden (Utrecht 1900). 

72. Aanwijzingen hiervoor kan men ook aantreffen in: redactie, 'Uit eene correspondentie in de 
Geneeskundige Courant', MH 9 (1899) 104. 
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Toch zijn wij van oordeel dat de pat., vooral de minder gegoeden, meer gebaat zijn bij eene financieele 

vergoeding, die evenredig is aan hunne financieele omstandigheden, dan bij een tarief, dat door HH. 

Commissarissen-aandeelhouders vastgesteld wordt en in de eerste plaats rekening houdt met de 

grootte der exploitatiekosten en daarna niet de financieele draagkracht der patiënten.'' 

Van Essen c.s. wezen er op dat in de grotere inrichtingen al na enkele jaren de vaste medici 
vervangen werden door consulterende medici. Het toezicht op de behandelingen werd 
hierdoor minder. Daarenboven zou ook deskundige begeleiding maar mondjesmaat aan
wezig zijn geweest: het aantal 'goed geschoolde' heilgymnasten zou hoogstens een of 
twee per inrichting bedragen. De zogenaamde 'stelsters', ongeschoolde en goedkopere 
krachten, deden hoofdzakelijk het werk. Allemaal maatregelen om de exploitatiekosten 
te drukken, aldus Van Essen c.s., maar die wel ten koste gingen van de kwaliteit van de 
behandeling in de instituten. 

Van Essen c.s. bekenden dat ze bij hun beschouwingen met name de grotere Zander
instituten op het oog hadden. Ofschoon het resultaat van de behandeling in de kleinere 
Zanderinstituten eveneens atliankelijk was van het aantal patiënten dat in een bepaalde 
tijd door één heilgymnast behandeld werd, waren de schaduwzijden er volgens de 
auteurs geringer en de uitkomsten beter. Dit kwam omdat er toch meer sprake was van 
een één op één situatie, zodat de individualiteit van de behandelaar meer op de voor
grond kon treden. Bovendien was de exploitatie niet zo drukkend, omdat bij kleiner 
bedrijfskapitaal minder winst behoefde te worden gemaakt. Hierdoor konden de tarieven 
laag gehouden worden en kon zelfs worden voorzien in gratis behandelingen voor 
onvermogenden. Deze kleinere instituten, meestal geheel of gedeeltelijk het eigendom 
van de medicus of heilgymnast of van beiden, zouden derhalve veel beter kunnen over
leven.''** Als voorbeeld van zo'n kleiner Zanderinstituut werd dat van de heilgymnast 
J.W.B. Hage te Nijmegen aangehaald."' 

In aanvang werd verwacht dat heilgymnasten ernstige concurrentie zouden onder
vinden van een Zanderinstituut dat in dezelfde stad gevestigd was. Het omgekeerde 
bleek echter waar: de Zanderinstituten zouden de concurrentiestrijd met de kleine 
inrichtingen uiteindelijk verliezen. Het bezwaar van het niet hebben van kostbare 
Zanderapparatuur werd al snel teniet gedaan doordat veel Zanderapparaten werden 
nagemaakt, verbeterd en/of vervangen. Hierdoor kon ook in kleinere heilgymnastische 
praktijken van de voordelen van apparatief behandelen geprofiteerd worden. Belang
rijker was echter dat in de kleinere praktijken het massale en apparatieve behandelen 
juist niet de overhand had. Het is aannemelijk dat meer patiënten zich tot de kleinere 
praktijken wendden teneinde meer persoonlijke aandacht te krijgen; het zogenaamde 
individualiseren van de klacht zal hier beter tot zijn recht hebben kunnen komen. 
Tenslotte konden de kleinere praktijken goedkoper werken waardoor ze voor verzeke
ringsmaatschappijen, waaronder de Rijksverzekeringsbank, aantrekkelijker waren als 
behandelplaats voor hun patiënten. 

Bij de neergang van de instituten speelde ook onbekendheid met de methode een rol. 
Hoewel onder medisch specialisten en heilgymnasten veel te doen is geweest over de 
Zanderinstituten en de Zandermethode, lijkt dit aan veel huisartsen voorbij te zijn 

73. J. van Essen c.a. (n. 70), Een protest, 37 e.v. Citaat 42. 
74. Ibid., 17 e.v. 
75. Zie voor meer informatie over enige financiële aspecten van dit Zander-instituut: Acket (n. 18), Een 

bezoek, 19-20. 
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Boven: Interieur Zander-Instituut te Amsterdam rond 1900. Bron: M. Fournier, De medico-mechanische 
toestellen van dokter Zander (Leiden 1989), 5. Onder: Interieur Zanderinstituut te Amsterdam rond 
1900. Bron: M. Fournier, De medico-mechanische toestelten van dokter Zander (Leiden 1989), 14. 
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gegaan. De voorzitter van het Genootschap, E. Minkman, was zelfs van mening dat dit 
de belangrijke reden was voor het geringe succes van de Zanderinstituten in Nederland. 
Doordat de meeste huisartsen niet goed op de hoogte waren (ondermeer door gebrekkige 
scholing) van de Zandertherapie werden er te weinig patiënten verwezen naar de 
Zanderinstituten.'* 

Ook de tegenvallende resultaten van de behandelingen met specifieke apparaten van 
slachtoffers van ongevallen lijken een rol te hebben gespeeld bij het niet tot bloei 
komen van de Zanderinstituten. Van Iterson J.Az. zei hierover in zijn eerder aangehaalde 
rede uit 1901: 

De sociale beteekenis van gestoorde verrichtingen na ongevallen bij den arbeid verkregen, heeft 

geleid tot het oprichten van medico mechanische instituten, navolgingen der Zander-inrichtingen 

door den Staat en door verzekeringsmaatschappijen, daar in ziekeninrichtingen geen voldoende tijd 

en gelegenheid tot oefeningen bestaan. De verwachtingen zijn in dat opzicht teleurgesteld, daar de 

geschiktheid tot uitoefening van het vroegere beroep niet altijd verkregen werd, zelfs met terugkeer 

tot de normale kracht en beweeglijkheid.''' 

In tegenstelling tot De Smitt was Van Iterson duidelijk sceptisch over de financiële en 
therapeutische voordelen van behandelingen in Zanderinstituten. Een goed fysiek herstel 
was volgens hem geen garantie voor een reïntegratie in het werk.'** 

Het reeds door Van Essen c.s. in 1900 gesignaleerde probleem van het nagenoeg ontbre
ken van ervaren heilgymnasten in de instituten zal eveneens een rol hebben gespeeld bij 
het minder goed functioneren van de Zanderinstituten met als gevolg een wegblijvend 
publiek en teleurstellende behandelingsresultaten. Uit de lijsten met heilgymnastische 
inrichtingen die vanaf 1898 in het Maandschrift Gewijd aan de Heilgymnastiek verschenen, 
kan worden afgeleid dat er slechts enkele mensen werkzaam waren in de Zander
instituten. In toenemende mate waren dat mensen die niet behoorden tot het Genoot
schap. In verband met de hoge exploitatiekosten zijn veel (ervaren) heilgymnasten, 
allen lid van het Genootschap, verdwenen uit de Zanderinstituten in de periode 1900-
1910: E. Minkman uit het Arnhemse;'^ H. van Kreel,*" W.J. Jansen J.Hzn.'̂ ' en Th. Potma 
(?-i934)*^ uit het Utrechtse; W.J. Jansen J.Hzn."" en P.H. Bondam*** uit het Haagse; en W. 
Visser'5 uit het Haarlemse Zanderinstituut. Te weinig kennis en ervaring bij de overge
bleven of nieuw aangestelde helpers(sters) heeft er toe kunnen leiden dat er weinig 

76. Minkman, 'Iets over de Zander-instituten ten onzent en ervaringen opgedaan in het Zander-instituut te 
Arnhem', MH 12 (1902) 48-49. 

77. Redactie, 'Eene rede van prof van Iterson' (n. 66), 32-33. 
78. Dit wordt bevestigd in het verslag van de Rijksverzekeringsbank over 1905, waarin valt te lezen dat de 

behandelingsresultaten in de Zander-Instituten dat jaar gering zijn geweest. Volgens 'deskundigen' uit 
deze inrichtingen zou dit geweten moeten worden aan het te laat onder behandeling komen van patiënten. 
Redactie, 'Binnenland', MH 17 (1907) 59. 

79. Redactie,'Binnenland'. MHu (1901) 78. 
80. J.H. Reijs jr., 'Notulen van de huishoudelijke en algemeene vergadering, gehouden den 7den Januari 1900, 

ten huize van den heer H. van Kreel, Kromme Nieuwe Gracht 33, Utrecht', MH 10 (1900) 58-70, i.h.b. 60. 
81 Redactie, 'Binnenland', MH 12 (1902) 41. 
82 Ibid. 19 (1909) 26. 
83 Ibid. 12 (1902) 236. 
84 P.H. Bondam,'Ingezonden', MH 15 (1905) 234-235. 
85 Redactie, 'Binnenland", MH 15 (1905) 50. 
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integratie van de verschillende heilgymnastische behandelingsvormen heeft plaatsge
had en dat er onvoldoende deskundig toezicht was bij de behandeling. 

Ter afsluiting van de opsomming van factoren die een rol speelden bij de neergang van 
de Zanderinstituten wordt gewezen op enkele praktische nadelen van een behandeling in 
een Zanderinstituut zoals genoemd in een artikel van E. Minkman.** Door de onrustige 
omgeving in zo'n instituut zouden mensen sneller afgeleid zijn en minder geconcentreerd 
kunnen oefenen. Ook zou er meer dan eens gewacht moeten worden op het vrijkomen 
van een apparaat hetgeen de continuïteit in de behandeling schaadde. Vaak ging men dan 
eerst maar wat anders doen, waardoor de volgorde in de oefenstof werd verstoord. Een 
ander probleem dat hij constateerde was dat er vaak geen mogelijkheid bestond mannen 
en vrouwen gescheiden te laten oefenen, waardoor patiënten gekleed moesten blijven. 
Vooral bij de behandeling van scoliose achtte hij dat een groot nadeel. 

In het eerste decennium van de twintigste eeuw verschenen in het Maandschrift Gewijd 
aan de Heilgymnastiek berichten over financiële problemen van Zanderinstituten en de 
gedwongen sluiting van sommige als gevolg daarvan. Zo heeft het Zanderinstituut te 
Haarlem in een diepe crisis verkeerd in de periode 1903-1905, maar kon het door een 
intensief subsidiebeleid van burgers en gemeente nog enige tijd behouden blijven.*' Het 
Arnhemse instituut is opgeheven in 1905.** Eveneens in 1905 werd het Utrechtse Zander
instituut per advertentie te koop aangeboden,*' maar het heeft het nog volgehouden tot 
1930. De steeds hoger oplopende exploitatiekosten waren reden voor sluiting.''" Ook het 
Haagse instituut werd te koop aangeboden in 1906, maar werd door de Maatschappij 
Zeebad Scheveningen aangekocht en overgebracht naar het Kurhaus, alwaar het 'her
opend' werd op 7 januari 1907.'' Sluiting van het Zanderinstituut in het Kurhaus volgde 
in 1911, waarna de Zanderapparaten zijn overgedaan aan een plaatselijk ziekenhuis.'-
Nederlands eerste Zanderinstituut in Groningen werd opgeheven in 1909 na de dood 
van een van de oprichters, dr. S.B. Ranneft.'-' Het Amsterdamse instituut sloot in 1917 
zijn deuren, na de dood van J. Nieuwenhuis in 1916.'*** De apparatuur ging naar het 
Binnengasthuis.'^' De instituten te Leeuwarden, Utrecht, Nijmegen, Leiden en Rotter
dam functioneerden door tot respectievelijk 1923, 1930, 1933, 1935 en 1939, zij het vaak 

86 E. Minkman (n. 76), 'Iets over de Zander-instituten', M H 12 (1902) 46-50,83-86, 229-234. 
87 Redactie, 'Binnenland", MH 14 (1904) 65-67, 89, 148, 15 (1905) 50. Het instituut in Haarlem werd in 1920 

opgeheven en de toestellen zouden zijn overgedaan aan een plaatselijk ziekenhuis. S. Douma. 'Dr . Gustav 
Zander en zijn onfeilbare toestellen. Museum Boerhaavc wijdt tentoonstelling aan IJzeren Therapeuten', 
FysioPraxisy (1994) 28-31; Fournier (n. 8), De medico-mechanische toestelten, 12-13. 

88 Redactie,'Binnenland", MH 15 (1905) 50. 
89 Ibid., 109. 
90 Redactie, 'Zander-Instituut", M H 4 0 (1930) 216-217 en Fournier (n. 8), De medico-mechanische toestellen, 12. 
91 Redactie, 'Binnenland". MH 16 (1906) 115 en 17 (1907) 59. 
92 Fournier, De medico-mechanische toestellen, 12-13. 
93 Redactie, 'Binnenland", MH 19 (1909) 138. In Groningen zou in 1924 wederom een Zander-Instituut zijn 

geopend. Dit was verbonden aan het Academische Ziekenhuis te Groningen. R. Thierens, 'Iets over de 
Zander-inst i tuten in Groningen", Groningse Stadsalmanak (1943) 174-184. Het Academisch Ziekenhuis 
Groningen zou in 1923 de Zanderapparaten van het in liquidatie verkerende Zandcrinst i tuut te 
Leeuwarden hebben overgenomen. Vgl. R. Thierens, 'Groningen en zijn Zander-instituten", Nederlands 
Tijdschrift voor Heilgymnastiek en Massage 54 (1944) 88-91. 

94 Fournier (n. 8), De medico-mechanische toestellen, 12-13. 
95 L.F. Bakker, Nederlandse Orthopaedische Vereniging 1S98-1998. De geschiedenis van de orthopedie in 

Nederland (Nijmegen 1998) 51. 
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met financiële problemen.*** Het is echter de vraag of er in deze gevallen nog gesproken 
mag worden van Zanderinstituten. Er zal in deze inrichtingen gedurende deze periode 
weliswaar nog gebruik zijn gemaakt van Zanderapparatuur, maar waarschijnlijk voor
namelijk als aanvulling op andere therapeutische behandelingsmethoden die inmiddels 
de voorkeur genoten.'" 

Met de neergang van de Zanderinstituten, die inzette kort na 1900, ging ook de door 
het Genootschap zo positief aangemerkte institutionalisering van de samenwerking tussen 
heilgymnast en medicus in deze instituten ten onder. Er zou weer een verwijdering optre
den tussen heilgymnasten en medici, waardoor de kans op het verkrijgen van de gewenste 
wettelijke erkenning voor de eersten afnam. Medewerking van de zijde van de medici, de 
machtigste beroepsgroep op het terrein van de gezondheidszorg vanwege hun wettelijk 
gelegitimeerde monopoliepositie, was hiervoor onontbeerlijk. Het zouden nog zware 
jaren worden voor de genootschapsleden tot het beroep heilgymnast eindelijk wettelijk 
werd geregeld. Met name van de zijde van de zich in de orthopedie specialiserende artsen, 
die zich in 1898 hadden verenigd in de Nederlandsche Orthopaedische Vereeniging. 
Vereeniging van Artsen ter Beoefening van Orthopaedie, Mechanotherapie, Geneeskundi
ge Gymnastiek en Massage, zouden de genootschapsleden veel tegenwerking ondervinden. 

De onduidelijke, gespannen en volgens sommigen onhoudbare en ontoelaatbare situatie 
op het terrein van de heilgymnastiek bleef bestaan tot 1938. In dat jaar werd er een 
wetswijziging doorgevoerd waarbij de werkzaamheden van de heilgymnast-masseur tot 
niet-geneeskundige handelingen werden verklaard, mits ze uitgevoerd werden op aanwij
zing van en in geregeld overleg met een geneeskundige.'* Kort daarna, in 1942, werd een 
meer positieve wettelijke regeling van kracht met de afkondiging van het Basisbesluit 
voor de paramedische hedrijven.^'^ Het beroep van heilgymnast-masseur werd als eerste 

96 Op 15 augustus 1923 werd het instituut van Hk. Albers te Leeuwarden te koop aangeboden. Voor ƒ 2.500 
werd de apparatuur overgedaan aan het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Thierens (n. 93), 'Iets over 
de Zander-Instituten', 182. De toestellen van het instituut te Utrecht zijn overgebracht naar het Groote 
Gasthuis aldaar. Bakker, Nederlandse Orthopaedische Vereniging, 56. Het instituut te Nijmegen schijnt een 
uitzondering te zijn geweest waar het de exploitatie betreft. In een artikel in het Maandschrift Gewijd aan 
de Heilgymnastiek in 1930 wordt gemeld dat deze inrichting nog steeds een bloeiend bestaan kende. 
Redactie, 'Zander-instituut' (n. 90), 217. De toestellen van het Rotterdamse Zanderinstituut werden in 1939 
overgenomen door het Physico-Therapeutisch Instituut aldaar. Na sluiting van dit instituut in 1970 zijn de 
toestellen overgebracht naar Museum Bocrhaave. Fournicr (n. 8), De medico-mechanische toestellen, 12-13. 

97 Redactie,'Zander-Instituut'. 
98 Aan artikel 1 van de Wet regelende de uitoefening der geneeskunst van 1 juni 1865 {Staatsblad nr. 60, 1865), 

zoals die wet bij latere wetten is gewijzigd, werden twee nieuwe leden toegevoegd: 'Onder het vcrlcenen van 
raad of bijstand, in het vorig lid bedoeld, wordt begrepen het als bedrijf onderzoeken van een orgaan of een 
deel van het menschelijk lichaam, welk orgaan of welk deel in zijne werking te kort schiet of een ander 
gebrek vertoont, zoomedc het als bedrijf aanraden van een middel om aan een zoodanig tekort of gebrek 
tegemoet te komen.'en 'Het toepassen van heilgymnastiek en massage op aanwijzing van en in geregeld over
leg met een geneeskundige wordt, voor zoover zulks volgens het eerste en tweede lid van dit artikel wel het 
geval zou zijn, niet geacht te behooren tot de uitoefening der geneeskunst, evenmin als het verstrekken van 
brillen en brilleglazen uitsluitend hetzij op voorschrift van een geneeskundige hetzij door het met behulp 
van letterproevcn en brillendoos uitzoeken van verlangde glazen.' Staatsblad 4 augustus 1938, nr. 801. 

99 'Besluit van den Secretaris-Generaal van het departement van Sociale Zaken betreffende de paramedi
sche bedrijven', Nederlandsche Staatscourant 6 mei 1942, nr. 87. 
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paramedisch beroep geregeld volgens dit basisbesluit.'"" Hiermee was er een einde geko
men aan het honderd jaar durende onduidelijkheid over het domein der heilgymnastiek. 

SUMMARY 

The rise and fall of Zander-Institutes around igoo in The Netherlands. 
Around i860 the Swedish physician dr. Jonas Gustav V. Zander (1835-1920) set himself 
to devise different sorts of contraptions. He believed that people who needed medical 
gymnastics could be treated better and more efficiently with the help of machines. His 
mechanistic approach can be understood in the context of the upcoming industrialisation 
that rapidly got a hold on Europe in this period. After a very successful presentation at 
the World Exhibitions in Philadelphia (1876) and in Paris (1878), the Zander-method 
soon caught on in the medical world and many so-called Zander-Institutes (which are 
very similar to the fitness-centres these days) emerged in the bigger cities of various 
European countries. In the nineties of the nineteenth century Zander-therapy became 
very popular in The Netherlands as well. In 1894 the first Zander-Institute opened its 
doors in Groningen. Within four years another eight Zander-Institutes would follow in 
the major cities throughout the nation. In these institutes physical education teachers, 
who engaged themselves in medical gymnastics, and physicians worked closely together. 
This was considered to be a good development, since the domain of medical gymnastics 
was a heavily contested area in the field of labour in the last quarter of the nineteenth 
century. After a short flourishing period almost all of the Zander-Institutes had great 
difficulty to survive in the first decade of the twentieth century. Both rise and fall of the 
Zander-Institutes can be ascribed to a combination of factors of a scientific (with 
regard to the method), social (viz. legislation concerning the care of the crippled) and 
professional (with regard to the different strategies of the involved professions) nature. 
In this article these factors and the relations between them will be described. 

100 'Eerste uitvoeringsbesluit van den Secretaris-Generaal van het departement van Sociale Zaken tot uitvoe
ring van zijn besluit van 6 mei 1942 (Nederlandsche Staatscourant van 6 mei 1942, nr. 87) betreffende de 
paramedische bedrijven', Nederlandsche Staatscourant 31 augustus 1942, nr. 168. In dit besluit zijn voor
namelijk regelingen opgenomen die betrekking hebben op de opleiding en de examens van heilgym
nasten en/of masseurs. 
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