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KORTE MEDEDELINGEN
"MUSEUM BOERHAAVE" 50 JAAR
Op 30 augustus 1978 was het juist 50 jaar geleden, dat het Museum Boerhaave
werd gesticht. Zo'n halve-eeuw-jubileum brengt museummensen dan een ogenblik tot bezinning en ook voor de buitenstaander, de bezoeker, is het wellicht
interessant een ogenblik stil te staan en een blik te werpen op het verleden,
heden en toekomst. We worden ons dan wear eens te meer bewust, waar wij mee
bezig zijn.
Het verleden
Hoe begon het en hoe groeide het?
Exacte antwoorden zijn het duidelijkst:
30 augustus 1928 werd gesticht „Het Nederlandsch Historisch Natuurwetenschappelljk Museum" te Leiden. Deze stichting werd in 1947 een rijksinstelling,
tegenwoordig genoemd "Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde "Museum Boerhaave", genoemd naar de
beroemde en veelzijdige Nederlandse geleerde Herman Boerhaave (1668-1738).
Bijeengebrachte verzamelingen waren afkomstig van wetenschappelijke instellingen en particulieren en bevatten veelsoortige zaken, zoals microscopen, planetaria, apothekerspotten, chirurgische instrumenten. Maar ook boeken, handschriften, prenten, schilderijen, persoonlijke souvenirs en documenten. Een bewaarplaats, een "archief dus, van wetenschappelijke oudheden, die er bovendien ook
konden worden geconserveerd, soms zelfs voorzichtig gerestaureerd. Ten tweede
ontstond er een studiecentrum met een belangwekkend apparaat, sinds vooral
het rijke boekenbezit kon worden verworven van het Instituut GeWiNa.
Tenslotte werd het, en niet in de laatste plaats, een publiek museum, ingericht
in het voormalig "Boerhaave Laboratorium" van het Academisch Ziekenhuis te
Leiden.
Bijzonderheden voor de insider: een instituut met een aanvankelijk zeer kleine
staf, waaronder uiterst bekwame restaurateurs, een te klein gebouw tot uitbreiding ongeschikt, een vitaal museum, groeiend tegen de druk in en bekend tot
over de grenzen.
Maar hoe begon het nu werkelijk? Hoe sticht men een museum?
Welnu, men begint met de interesse, met de noeste inzet, jarenlang, van een aantal liefhebbers, die ononderbroken speuren en verzamelen en de verzameling tot
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inspiratiebron maken voor zichzelf en een groot aantal anderen.
Dr. C.A. Crommelin, de eerste directeur, beschreef iemand eens de ideale werkwijze: „KJein beginnen, maar met kennis van zaken beginnen, zorgen voor goede
wetenschappelijke werkzaamheid en pubUcatie en dan zien of de vlieger opgaat.
Zoo ja, dan verwerft zij zich zonder reclame en groote woorden de waardering
van autoriteiten en belangstellenden". De waardering kwam, werd in 1928 geformaliseerd, men vond een gebouw en in 1931 kon het publiek komen kijken. Veel
werd gedaan o.m. door Crommelin, diens mede-stichter en adjunct-directeur
prof. dr. J.C. van der Klaauw en zeker ook door de opvolgster Dr. Maria Rooseboom, die het museum op energieke wijze hielpen ontwikkelen. Zo werd het museum zoals we dat tot voor kort kenden.
Het heden
Men vindt, in bonte uitstalling in het eerwaardige gebouw, een klein deel van het
bezit in expositie, de sterrekundige en natuurkundige instrumenten, de electriseermachines, de heliumliquefactor, soms onbegrijpelijke zaken. Hier en daar
onderscheidt een opvallende, blauwe, kleur een bepaald stuk, wat beduidt: namaak of werkend model, waardoor veel kan worden verduidelijkt.
En het publiek? Dat bewondert de oude toesteUen en verwondert zich over het
toeimialige geduld en de precisie van de oude instrumentmakers. Het ziet ook
hoe instrumenten een grote schoonheid kunnen bezitten zonder zelf kunstwerk
te zijn, en ook, dat mooie instrumenten de harmonie weergeven van intellect en
technisch kunnen. Vanzelfsprekend kan men dan ook nog leren hoe de instrumenten gebruikt werden. Maar de spanning van verwondering is hoofdzaak en
nuttiger, vooral bij onze jonge tijdgenoten. Later roept die verwondering dan wel
vragen op, die deels beantwoord kunnen worden in een reeks kleurrijke brochures in een mapje, elk met een afgerond hoofdstuk: "Knal en vonk rond 1800",
"Van cirkel tot ellips", "Wegen en meten", "Nederlandse Nobelprijswinnaars",
"Herman Boerhaave", enzovoort. Wie nog meer wU weten komt in de bibliotheek terecht.
Op deze gedachten is de expositie ingericht, waardoor de kermer-Uefhebber
helaas vaak wat tekort wordt gedaan, behalve bij de nieuwste opstelling van de
microscopen, waar getracht is het verhaal van de microscopie en de variabiliteit
van de individuele voorwerpen zoveel mogelijk recht te doen. Een experiment,
waarvan de reacties nog worden ingewacht!
Het verzamel- en expositie program is in de laatste jaren sterk verschoven. Niet in
de laatste plaats omdat de vervreemding met oud instrumentarium tegenwoordig
zo snel gaat. Museum Boerhaave dreigt, evenals de technische musea, een museum van oudheden te worden, met voorwerpen, die nauweUjks meer een relatie
met de huidige technieken hebben.
1968 was het laatste werkzame jaar van Maria Rooseboom. Haar verdiensten zul-
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len hier niet breed worden uitgemeten, omdat dat reeds elders gebeurt. Haar vertrek was tragisch: geruime tijd voor haar pensioen moest zij, door overwerktheid het werkterrein aan anderen overlaten. Door ziekte en vertrek van andere
oudere medewerkers ontstond een gevaarlijk vacuum, althans een discontinuiteit in het bedrijf. Gelukkig kan nu, na tien jaren, geschreven worden hoezeer
alles weer gezond is en hoe groeizaam telkens weer de bodem blijkt te zijn die
door Crommelin en Rooseboom is gelegd.
In die tien jaar is, het is al enigszins aangeduid, veel veranderd. Met behulp van
enige gekwalificeerde medewerkers legden Crommelin en Maria Rooseboom
vooral door hun wetenschappelijke talenten, het museum hun persoonlijke stempel op; nu is de vergrote wetenschappelijke staf geworden tot een hechte werkgroep, die de ideeen en de museum presentatie ontwikkelt en veel initiatief
toont.
De directie, door ondergetekende gevoerd, heeft hoe langer hoe meer een administratief-ambtelijke inhoud.
Een en ander is tevens een gunstige voorwaarde tot de verdere verwachte uitgroei
van dit museumbedrijf.
De toekomst
Maar nu? Waar moet het been, als de verzamelingen steeds worden aangevuld, de
boekerij steeds "up to date" blijft? Waar gaat het been als de belangstelling
steeds toeneemt? De ruimte is al jarenlang als heel klein ervaren. Een studieverzameling buiten het gebouw is noodzaak, maar een kwade zaak voor degene, die
deze wil raadplegen: moeilijke bereikbaarheid, afstand, tijdverlies.
Maar gelukkig is er een hoopvol vooruitzicht: in het geheel van de rehabilitatie
van "De Camp" te Leiden, de te lang vervallen wijk achter de Haarlemmerstraat
past het zg. „Caecilia-project".
Het voormalige CaeciUa Gasthuis zal worden gerestaureerd, waamiee een typisch
stukje medische wereldliistorie te Leiden kan worden gered! Want het uit 1600
daterende ziekenhuis, dat oorspronkelijk alleen voor pestlijders en krankzinnigen
was bestemd, werd sinds 1636 de bakemiat voor de academische ziekenhuizen in
de wereld, sinds vooral Boerhaave er zijn toen befaamde en inspirerende klinische demonstraties heeft gegeven. Een gerestaureerd monument dient een bestemming te hebben en dit Caecilia Gasthuis nu zal huivesting gaan bieden aan
het Museum Boerhaave, daannee zichzelf als medisch curiosum binnen de collectie brengend. Deskundigen menen te weten, dat over minstens vier jaar de verhuizing kan plaatsvinden. Het jubilerend museum staat dus een goede toekomst
te wachten en dat is meer, dan men van vele instituten zeggen kan.
Sinds enige tijd bestaat de "Caecilia Stichting", die als doel heeft de bloei van
Museum Boerhaave in alle opzichten te bevorderen. Men kan er begunstiger van
worden, zodat van financiele bijdragen kan worden geprofiteerd. Het Museum
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heeft veler steun wel nodig, omdat daardoor veel aan het publiek kan worden geboden.
Maar dat zal de toekomst nog moeten leren.
'

A.J.F. Gogelein

IJteratuur.
l~.l. Duparc, Een eeuw strijd voor Nederlands cultured erfgoed ('s-Gravenhage 1975),
p. 300-304.
Maria Rooscboom, "Musea", In: Vijftig jaren beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen (1963), p. 89-108.
WIE IS DIT? III.
Nevenstaande foto is een geschenk van prof.
H. Snellen aan het Museum Boerhaave, gemaakt door Georges "Statutaire Photographc" te Utrecht. De identiteit van de afgebeelde is onbekend; inlichtingen zijn welkom.

Naar aanleiding van de in de rubriek "Wie is dit" gepubliceerde gravure (nr. 2, p.88) ontvingen wij van prof. dr. A. Geus (Marburg, B.R.D.) het bericht, dat dit een portret is van Johann
Ernst Immanuel WaJch. Walch (1725-1778) studeerde theologie en filologie aan de Universiteit van Jena, aan welke universiteit hij later verbonden was als hoogleraar. Op het gebied
van de natuurwetenschappen interessecrde hij zich vooral voor de paleontologie. Hij publiceerde o.a.Die Naturgeschichte der Versteinerungen zur Erlauterung der Knorrischen Sammlung von Merkwiirdigkeiten in der Natur (Niirnberg, 1762-1774; 3 delen). Zie: Dictionary
of Scientific Biography, vol. XIV (New York, 1976), p. 119-120.

