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MEDEDELDMGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

IN MEMORIAM DR. MARIA ROOSEBOOM (4 MEI 1909-1 OKTOBER 1978) 

Op 1 oktober jl. overleed Mej. Dr. 
Maria Rooseboom tengevolge van een 
hersenbloeding. Haar plotselinge heen-
gaan moet voor velen als een scliok 
zijn gevoeld. Het is moeilijk, zo niet 
onmogelijk, in enkele regels liaar bete-
kenis voor de geschiedenis der na-
tuurwetenschappen en voor "haar" 
museum, het tegenwoordige Museum 
Boerhaave te Leiden, te schetsen. 

In 1937 kwam zij als volontaire halve dagen op het museum werken, als "meisje 
voor halve dagen", zoals prof, van der Klaauw het uitdrukte. In 1947 werd het 
museum verheven tot Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschap-
pen onder directie van een der oprichters, dr. C.A. Crommelin. In 1949 volgde 
Mies Rooseboom hem op en zij bekleedde de functie van directrice tot zij zich 
eind 1968 noodgedwongen met ziekteverlof moest terugtrekken. 
In 1944 was bij een bominslag een deel van het gebouw verwoest. Met behulp 
van padvinders heeft zij toen de museumcollectie, voor zover die nog over was, 
in veiligheid gebracht. Na de oorlog heeft zij aUe voorwerpen stuk voor stuk door 
haar handen laten gaan en opgetekend wat er nog wel en niet was, en wat bescha-
digd was. Daardoor had zij een ongelooflijke kennis van wat er in de collectie 
aanwezig was. Toen ik eind 1950 als medewerker mijn intrede in het museum 
deed, was dit een 66nmansmuseum, met aan het hoofd een directrice, die tevens 
haar eigen wetenschappelijke assistent en bibliothecaris was. Al heel gauw merkte 
ik, welk een bron van inspiratie deze vrouw was en welk een bezieling zij uit-
straalde. Medewerker zijn betekende ook werkelijk "mede" werken. AUes, wat 
in het gebouw gebeurde en gebeuren moest, zoals tentoonstellingen, veranderin-
gen in de permanente expositie, maar ook gewenste veranderingen aan en in het 
gebouw enz., werd grondig besproken, ook met het technisch personeel. En alles 
werd in volledige samenwerking tot stand gebracht. En waren er al eens tegen-
slagen, zoals met interne verbouwingen door de Rijksgebouwendienst, dan wist 
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zij met haar onverwoestbaar optimisme de moed erin te houden. Als men terug-
blikt op die jaren, dan is het haast niet te geloven, dat er zoveel werk verzet is. 
Temeer, omdat zij zich ook intensief met de bibliotheek bezighield, zowel met 
aankopen, waarvoor zij een ongelooflijk aantal catalogi doorploegde, als met het 
rubriceren van de systematische catalogus. 
En bij dit alles was Mies Rooseboom een bijzonder harteUjke en vrolijke vrouw, 
die belangstelling had voor alles en iedereen, een vrolijke gezellin op feestelijke 
bijeenkomsten, bv. op verjaardagen, en die, als dat nodig was, vocht voor haar 
personeel. Haar verdiensten voor het museum en voor de wetenschapsgeschiede-
nis vonden erkenning door haar benoeming tot Officier in de Orde van Oranje 
Nassau. 
Van het Genootschap was zij penningmeesteresse van 1949 tot 1969. Ook in 
deze functie trachtte zij de band van de leden met "haar" museum met zijn unieke 
bibliotheek te versterken. Zolang ik haar medewerker was, gingen we samen naar 
de Genootschapsvergaderingen. Al gauw gingen we per auto, omdat we dan een 
vracht boeken konden meenemen voor een uitstalling tijdens de vergadering. 
Maar dan gingen we op Zaterdagochtend uren te vroeg weg om onderweg langs 
landweggetjes en soms zandwegen rond te dolen. Ze wist dan onderweg van land-
schappen, landgoederen e.d. allerlei verhalen en anekdotes te vertellen, zodat de 
tijd omvloog en we ons ten slotte nog moesten haasten, om op tijd op de verga
dering te arriveren. Van dergelijke tochtjes kon zij bijzonder genieten. 
Voor Mies Rooseboom bestond geen 8-urige werkdag. Ze werkte tot diep in de 
nacht en was dan om 10 uur weer vol energie in het museum aanwezig. Zelfs 
haar vakanties leken soms meer op dienstreizen. Ze bezocht dan in het buiten-
land diverse verwante musea om oude relaties te versterken of nieuwe aan te 
knopen. Helaas wreekte deze roofbouw op haar lichaam en geest zich. Door haar 
enorme wilskracht hield zij vol tot de voltooiing van de Boerhaave-tentoonstel-
ling in 1968. Tijdens de Boerhaave-herdenking in november stortte zij echter in. 
Door haar wilskracht kwam zij er geestelijk weer bovenop en behield zij haar be
langstelling voor de wetenschap en het wereldgebeuren. Maar lichamelijk kwam 
zij de klap helaas niet meer te boven. De acute rheumatiek maakte de eens zo 
beweeglijke vrouw tot een invalide. 

Haar vriendinnen, vrienden en kennissen zullen zich Mies Rooseboom altijd blij-
ven herinneren als een hardwerkende vrouw, haast bezeten van haar museum, 
maar bovenal als een hartelijke, vrolijke en goedlachse kameraad. Hopelijk heeft 
zij nu de rust gevonden, die zij zichzelf tijdens haar leven niet gunde. 

P. van der Star 

Promoties: 

Op 6 September 1978 promoveerde drs. H.S. Verbrugh aan de Erasmusuniversi-
teit te Rotterdam tot doctor in de geneeskunde op een proefschrift over Para-
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digma's en begripsontwikkeling in de ziekteleer. Promotores waren prof. dr. 
M.J. de Vries en prof. dr. J.P.M. Geurts; als co-referenten traden op prof. dr. 
P.J. Thung en prof. dr. H.A. Valkenburg. 

Op 24 oktober 1978 promoveerde onze hoofdredacteur, drs.G.T. Haneveld, aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht tot doctor in de geneeskunde op een proefschrift 
over Pathologische anatomie in Utrecht, circa 1800-1850. Promotores waren 
dr. D. de Moulin en prof. dr. G. Bras. 

AGENDA: 
(De met een * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen; zie 
ook p. 45-47, p. 89-90 en p. 150-151) 

1978 

tot eind 1978: Herdenkingstentoonstelling Linnaeus. Zoologisch Museum, Plan-
tage Middenlaan 53, Amsterdam. 

tot 25 maart 1979: Zuchten en zweten, de methode Zander. Museum Boerhaave, 
Steenstraat 1 A, Leiden, (zie biz. 185). 

1979 

25 januari: Inaugurele oratie prof. dr. H.A.M. Snelders; Landbouwhogeschool 
Wageningen. (N.B.: gewijzigde datum) 

*30 januari: Medisch-Historische Club, "Huize Heyendael", Geert Grooteplein 
Noord 9, Nijmegen. 
20.00 uur: Drs. J. Slenders, Het theatrum anatomicum in de Noorde-
lijke Nederlanden (1550-1800). 

*20 februari: Medisch-Historische Club, Nijmegen. 
20.00 uur: Dr. G.T. Unne\eld, De pathologische anatomie in Utrecht 
circa 1800-1850. 

*27 maart: Medisch-Historische Club, Nijmegen. 
20.00 uur: Drs. A. Koning, De kindergeneeskunde in de vroege lite-
ratuur. 

20-21 aprU: Conferentie over maatschappijgeschiedenis: Techniek als centrale 
factor in maatschappelijke verandering. Kerk en Wereld, Driebergen. 

*24 april: Medisch-Historische Club, Nijmegen. 
20.00 uur: Drs. W. Dekkers. 

*28 april: Voorjaarsvergadering GeWiNa, Breda. 
22-25 augustus: Symposium Huygens (zie biz. 154-155). 



ZUCHTEN EN ZWETEN, DE METHODE ZANDER. 

De bovenstaande titel slaat op de zweetdruppels die rijkelijk vloeiden, en de 
zuchten die geslaakt werden, wanneer mensen aan de Zander-apparaten moesten 
oefenen. Hoewel nu misschien een angstaanjagend beeld wordt opgeroepen, ging 
het hier toch om een serieuze methode om ziekten met behulp van bewegings-
therapie te genezen. 
Deze gymnastiekapparaten werden rond 1860 door de Zweedse arts Jonas 
Gustav Wilhelm Zander ontworpen. Hij ging daarbij uit van de basisprincipes van 
de Zweedse- of heilgymnastiek: tijdens een bepaalde oefening mag slechts een 
spier of spiergroep samentrekken en de kracht die tijdens de oefening uitge-
oefend wordt moet groter of kleiner zijn, naarmate de patient over meer of min
der kracht beschikt. 
Op grond van deze principes kwam Zander tot een reeks van niet minder dan 70 
toestellen, die elk geschikt zijn voor een soort beweging, bijvoorbeeld het heffen 
van de armen of het roUen van de voet. Het vraagstuk van de hoeveelheid kracht 
tijdens de beweging loste hij op door de toepassing van een verzwaarde hefboom, 
die de patient tijdens de oefening moest verplaatsen. 
In 1894 werd in Groningen het eerste Nederlandse Zander-lnstituut geopend. In 
een tiental andere plaatsen werden ook Zander-Instituten ingericht, als laatste in 
1904 het Nijmeegse Instituut. Enkele Zander-Instituten hebben tot in de dertiger 
jaren bestaan, maar de apparatuur werd dan soms elders nog gebruikt. Zo is de 
verzameling Zander-apparaten, die in het Museum Boerhaave opgesteld staan, af-
komstig van het Rotterdamse Zander-lnstituut. Dit instituut werd in 1937 geslo-
ten, maar de apparatuur bleef bij het Physico-Therapeutisch Instituut in dezelfde 
stad tot in 1971 in gebruik. 
"Zuchten en Zweten, de methode Zander" is tentoongesteld in het Museum 
Boerhaave vanaf 26 oktober a.s. tot en met 25 maart 1979. 

Museum Boerhaave, Steenstraat lA, 2312 BS Leiden (071-123084), openings-
tijden: dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur; 's zondags van 13.00 tot 16.00 uur. 


