
Jeanne Muller- Vermaas  ( 1874 – 1973 ) 

Ridder in de orde van Oranje Nassau 

 

Dochter uit een predikanten-gezin. 

Wil al jong gymnastieklerares worden, tegen de zin van haar ouders. 

Een meisje dat gymnastiekles wil geven is iets ongehoords in die tijd. 

Toch zet zij door en volgt een opleiding in Utrecht.  

Omstreeks de eeuwwisseling krijgt ze een aanstelling bij de Hogere 

Burgerschool in Hilversum. Verder werk ze op de Godelindeschool en het 

meisjesinternaat Hill House. 

In 1904 gaat zij voor de eerste keer naar Zweden voor bijscholing in de 

Zweedse gymnastiek, de voorloper van de Heilgymnastiek. Ook bezoekt 

ze in Nääs de school van August Abrahamson waar les gegeven wordt in 

handenarbeid en lichamelijke oefeningen (the Swedisch educational 

sloyd). 

 

 Zij heeft een praktijk aan de Vaartweg 53- 55 te Hilversum (haar 

ouderlijk huis ) 

 

 



 
In 1932 krijgt zij het officiële diploma van bekwaamheid voor 

heilgymnastiek en massage. 

Later komt daar de physische therapie bij zoals te zien is op het 

wandbord, waar ze als directrice genoemd wordt. 

 In deze praktijk zijn vaak Zweedse assistenten, waarvan er twee in de 

familie trouwen. 

Een daarvan is Brita Berggren uit Lund,  waar Pehr Hendrik Ling aan de 

universiteit gewerkt heeft. 

In 1920 doet zij op het onderdeel turnen mee aan de olympische spelen 

in Antwerpen. Ze werkt een jaar in Brussel bij het “Institut de 

Gymnastique medicale” van Leon du Pont. 



!8-06-1921 komt ze werken bij het “instituut voor Heilgymnastiek en 

Massage” van Jeanne Vermaas. 

In 1926 trouwt ze met de broer van Collega Vermaas. 

Na het overlijden van haar man, gaat ze weer werken in de praktijk van 

Jeanne Vermaas. Zij houdt dit vol tot de dood van Jeanne in 1973. 

Zij erft dan de praktijk, maar voelt zich te oud ( ze is dan in de 70) 

Bovendien wordt het pand Vaartweg 55 verkocht en vervolgens 

afgebroken. 

 

In 1932 behaalt Jeanne Muller- Vermaas (inmiddels op 52 jarige leeftijd 

getrouwd met de heer Muller een Wijnhandelaar) 

het diploma van bekwaamheid voor Heilgymnastiek en massage. 

 

 

 

 
   

 



 

De praktijkruimte ziet er als bijgaande foto uit: 

 

Rechts  apparaat voor cervicale tractie en wandrek en 2 apparaten voor 

spierversterking. 

midden UKG apparaat in kooi van Faraday 

links in de hoek een elektrotherapie apparaat ws. een iono-modulator. 

En aan de kapstok 2 andere apparaten ter spierversterking. 

Op de bank een Vibrax 3D massage apparaat, en achter de stoel (niet 

geheel zichtbaar een apparaat voor galvanische stroom (?). 

Links naast de spiegel 2 gewichten. 

 

 

 

 

 

 

 



 In het kantoortje, op het bureau een agenda 1970, 1971 en 1972 en het 

boekje “Wie helpt wie ?” 

,  

 

In 1954 op 80 jarige leeftijd kreeg zij van patiënten en verwijzend artsen 

een brommer cadeau, omdat haar oude versleten was. 

Ze heeft er tot haar 88e op gereden. 

 

 

 

 



Op 90 jarige leeftijd stond deze foto in “Het Utrechts Nieuwsblad” 

 

Tot heel lang is ze blijven werken in 1973 stonden grote artikelen in de 

Gooi en Eemlander (24 mei)  en de Telegraaf(aug. 1973) over de 

Physiotherapeute die op de leeftijd van 98 jaar nog steeds haar vak  

uitoefende.  



 

 

 

 

Nog net op tijd werd ze ridder in de orde van Oranje Nassau. 

Tegen de burgemeester zei ze toen dat hij niet veel later had moeten 

komen, anders had hij de orde op haar kist moeten spelden. 

Op 27 september 1973 overleed ze 99 jaar oud. 

 


