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DE DOOS VAN PANDORA 

VLIJMSCHERP EN O ZO VERNUFTIG 

K.S. Grooss* 

Tijdens de voorbereiding van een bruikleen dat in 
een ander museum dan het onze ten toon gesteld 
zou worden, stuitte ik op een 'set aderlaatmessen 
in etui', gedateerd 1825-1875. Nu was aderlaten een 
oude en beproefde behandelmethode in de ge
neeskunde, die in de eerste helft van de negen
tiende eeuw langzaam aan populariteit inboette. 
De relatief late einddatering van het voorwerp 
was dan ook enigszins vreemd. 

Toen het voorwerp uit het depot was gehaald, 
bleek het te gaan om een met lichtbruin leer 
bekleed houten doosje, met een voering van 
crèmekleurig fluweel. In de bodem zijn uitsparin
gen gemaakt, die plaats bieden aan twee kleine 
instrumentjes. Een daarvan was een aderlaatvlijm, 
een tweezijdig snijdend scherp mesje, waarmee 
door de wand van een oppervlakkig liggende ader 
geprikt kan worden. Het andere was een zoge
naamde enkelvoudige 'snepper'. Eveneens een 
aderlaatinstrument, maar dan met een iets in
gewikkelder constructie. Het had iets weg van een 
piepklein pistooltje en als we het eens voorzichtig 
openmaken, is te zien dat die gelijkenis zich ook 
in het binnenste van het instrument voortzet. 

Het instrumentje is namelijk hol en in de holte 
bevindt zich een rond gebogen bladveer. Deze 
steekt met zijn ene uiteinde tot ver buiten het 
messing 'huis' en is daar gebogen als een haan, 
zoals bij een pistool of geweer. In rusttoestand 
drukt de bladveer op de steel van een bijltje. Het 
bijltje, dat uiteindelijk door de vaatwand moet 
doordringen, was bij uitwendige inspectie van het 
instrument direct opgevallen en is vlijmscherp. 
Door nu de haan, zeg bladveer, te spannen, wordt 
het bijltje op scherp gezet. Bij het spannen haakt 
de bladveer in het huis achter een palletje, zodat 
je de haan los kunt laten. Dit palletje staat in ver
binding met een constructie op de buitenkant van 
het huis. Deze constructie is qua functie te verge
lijken met een trekker en als je die indrukt, schiet 
het palletje vrij, slaat de bladveer terug in zijn 
rusttoestand en raakt daarbij vol de steel van het 
bijltje. Dat schiet als gevolg daarvan met grote 
kracht naar voren, raakt de plek waarop het 

instrument gedrukt wordt, en doorklieft huid en 
vaatwand. Het oorspronkelijke ontwerp van dit 
instrument komt uit Duitsland en stamt uit het 
midden van de zeventiende eeuw. 

Dat beide instrumenten in een luxe en stevig 
geconstrueerde verpakking zitten is niet zo ver
wonderlijk. Tot in de negentiende eeuw vormden 
aderlaatinstrumenten de kern van het instrumen
tarium dat de chirurgijn ten dienste stond. Het 
was dan ook zaak om het geheel er representatief 
uit te laten zien. Voor een nadere datering van ons 
voorwerp is deze verpakking zeer belangrijk. In 
het bijzonder speelt de versiering van het leer 
daarbij een rol. De vergulde bladerguirlandes en 
de gouden rozetjes, die hier met behulp van een 
leerstempel met bladgoud op zijn aangebracht, 
zijn kenmerkend voor veel klein leerwerk dat in 
de eerste helft van de negentiende eeuw ver
vaardigd is. Het hang- en sluitwerk aan het doosje 
dateren op zijn vroegst van het einde van deze 
periode, daar haakje en scharnieren al machinaal 
vervaardigd zijn en niet, zoals dat in de eerste 
helft van de negentiende eeuw nog vaak gebeurde, 
handgezaagd. 

Kijken we nu naar de instrumenten zelf, dan 
zien we dat zij beide met dezelfde naam gemerkt 
zijn: J. Mössinger. Dit brengt ons al meteen veel 
dichter bij een exacte datering. De naam is in het 
metaal geslagen en niet gegraveerd en er is een 
slagstempel gebruikt. De letters zijn niet stuk voor 
stuk in het instrument geslagen, zoals dit aan het 
einde van de achttiende eeuw gebeurde. De vorm 
van de signering kan een belangrijk hulpmiddel 
zijn bij het dateren van een instrument. ledere 
periode kent immers zijn eigen manier van signe
ren. Tot circa 1750 gebruikten instrumentmakers 
als merk bijna altijd alleen symbolen, die dan iets 
te maken hadden met de naam van hun werk
plaats. Zo sloegen de messenmakers die vanuit het 
atelier Ie Clef d'Or in de rue d'Orleans in Parijs 
werkten altijd een klein sleuteltje in de door hen 
vervaardigde instrumenten, en werden de ampu
tatiemessen die uit een werkplaats met de naam 
Coup d'Or kwamen altijd versierd met een klein 
bokaaltje. In Nederland kende men dit gebruik 
ook. Een goed voorbeeld is het kleine olielampje 
waarmee de bekende instrumentmakersfamilie 
Musschenbroek uit Leiden haar over de gehele 
wereld verspreide producten merkte. De naam 
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Set aderlaatmessen in etui (1825-1875). Museum Boerhaave, nr. 02574. 
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van hun werkplaats was dan ook de Oosterse 
Lamp. 

Het ingeslagen merkje was een kwaliteitsgaran
tie. De ambachtsman was trots op hetgeen hij 
gemaakt had en verbond er maar al te graag zijn 
naam aan. Maar het mes sneed aan twee kanten. 
Als een product niet deugde was de maker aan de 
hand van het merkteken snel gevonden. Zo kon 
de teleurgestelde koper zijn verhaal halen. In de 
tweede helft van de achttiende eeuw gingen steeds 
meer instrumentmakers ertoe over om naast het 
symbool ook hun naam of de plaats waarin ze 
werkten in het instrument te slaan. Aan het begin 
van de negentiende eeuw was het zelfs al zover, 
dat er nauwelijks symbolen meer werden gebruikt 
en dat de naam, alleen of in combinatie met een 
plaatsnaam, voldoende was. Pas aan het einde van 
de negentiende eeuw kwam het symbool weer 
terug en in onze op logo's gerichte tijd is het weer 
zo dat bekende fabrieken zoals letter en Esculap 
alleen nog maar hun beeldmerk gebruiken op de 
door hen geproduceerde Instrumenten. Dat maakt 
de cirkel dus weer rond. 

Het feit, dat de instrumenten alleen de naam J. 
Mössinger dragen, plaatst ze in de negentiende 
eeuw. Maar wie was nu eigenlijk deze J. Mös
singer? Enig speurwerk in onze database leverde 
op dat de ]. voor Joseph stond en dat deze Joseph 
Mössinger zich in 1842 als chirurgisch instru
mentmaker in Groningen gevestigd had. Hij 
kwam oorspronkelijk uit Duitsland en was in 1815 
in Reutingen, in VVürttemberg, geboren. De zaak 
in Groningen werd geopend in de Oude Kijk in 't 
Jatstraat. Daar zat de zaak nog toen Joseph in 1879 
overleed. Pas tien jaar later verhuisde de zaak naar 
de Heerestraat. 

Als we de gegevens die we over de instrumen
ten en hun verpakking verzameld hebben nu eens 
op een rijtje zetten, kunnen we misschien voor
zichtig iets zeggen over de datering van het voor
werp. Het is zeer aannemelijk, dat de mesjes in 
ieder geval niet voor 1835 gemaakt zijn; op zijn 
twintigste kon Mössinger net meester-instru
mentmaker zijn. Het jaar 1842 is een plausibeler 
begindatering, aangezien dat het jaar is waarin 
Mössinger zich ook werkelijk als instrumentma
ker vestigde. De bewerking van het leer wijst ook 
in de richting van de eerste helft van de negen
tiende eeuw. Vanaf circa 1S75 werden er geheel 
andere materialen gebruikt bij het afwerken van 
doosjes met medische instrumenten. Leer wordt 
steeds meer naar de achtergrond verdrongen door 
linnen of papier. Als we alles bij elkaar optellen, 
mag de conclusie getrokken worden dat voorwerp 
V02574 op de volgende wijze te dateren valt: 1842-
1875. 

Aangezien er bij het dateren in het Museum 
Boerhaave bij niet voldoende duidelijkheid over 
exacte jaartallen altijd gewerkt wordt in periodes 
van vijfentwintig jaar, zou in dat geval de datering 
1850-1875 moeten zijn. Beduidend nauwkeuriger 
dan de aangetroffen datering 1825-1875. Nu is de 
uiteindelijk gekozen periode 1842-1875 natuurlijk 
langer dan een arbitrair gekozen periode 1850-
1875, waardoor een leek zou kunnen denken dat 
de door ons gekozen periode onnauwkeuriger is. 
Maar het feit dat hier de begindatering niet op 
een kwart eeuw is afgerond, wil zeggen dat er over 
dit onderwerp meer gegevens bekend zijn. Dit 
maakt het voorwerp, binnen een groep gelijk
soortige instrumenten die verder allemaal 'run of 
the mill' lijken te zijn, tentoonstellingstechnisch 
beduidend interessanter. 

Maar er is nog iets dat we ons af kunnen vragen: 
waarom werden dergelijke luxe aderlaatsets nog 
geproduceerd in een periode waarin het aderlaten 
als therapie langzaam aan betekenis inboette? Het 
is bekend dat gelijksoortige instrumenten gebruikt 
werden bij de koepokvaccinatie. Zou het niet zo 
kunnen zijn dat we hier met een setje vaccinatie
instrumenten te maken hebben in plaats van met 
een aderlaatset? Om op die vraag een antwoord te 
kunnen geven zouden we moeten kijken naar de 
herkomst van het kistje, aangezien in bepaalde 
takken van de geneeskunde, bijvoorbeeld bij 
plattelandsartsen, het aderlaten nog lang in zwang 
is geweest. Volgens ons registratiesysteem waren 
de instrumenten at"komstig van een huisarts in 
Leeuwarden, beslist geen plattelandspraktijk dus. 
Toch zou het zo kunnen zijn dat deze het instru
ment van een voorganger heeft overgenomen 
voordat hij zich in Leeuwarden vestigde. Hier 
houdt het spoor helaas op en de vraag waarom dit 
kistje zich in het bezit van de zojuist genoemde 
huisarts bevond blijft onbeantwoord. Om een 
antwoord op deze vraag te kunnen vinden zal 
men zich op de lokale archieven moeten storten, 
waar misschien meer informatie te vinden is over 
deze medicus, zijn voorgangers en hun activi
teiten. Maar ook al komen we op dit moment niet 
verder waar het gaat om het uiteindelijke doel 
waarvoor het instrument gebruikt werd, vacci
neren of aderlaten, verbazingwekkend blijft het 
dat de enkelvoudige snepper, die al in de 17e eeuw 
ontworpen is, eeuwen lang onveranderd werd 
geproduceerd. Het ging hier blijkbaar om een zeer 
vernuftig apparaatje, dat bijna niet te verbeteren 
viel. 
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