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21
Operaties

21.1  Inleiding

Of er in de beginjaren van de Maatschappij van Weldadigheid naast de gebruikelijke 
kleine chirurgische ingrepen zoals wondhechtingen en het incideren van abcessen ook 
al ingrijpende operaties werden uitgevoerd, is niet na te gaan. Hierover ontbreken de 
gegevens. Waarschijnlijk werd er voor de moeilijke gevallen een beroep gedaan op de 
hoogleraren in de chirurgie in Groningen, zoals dit ook later nog regelmatig het geval 
was. 

Van de periode na 1833 is wel een beeld te schetsen, omdat vanaf die tijd het ma-
ken van verslagen van alle operatieve verrichtingen verplicht was. In deze rapporten 
werden, zoals nog aangetoond zal worden, de operaties soms tot in detail beschreven.

Niet alle koloniale geneesheren waren echter bevoegd om grote en risicovolle 
operaties, waarbij vitale organen geraakt konden worden en waarbij veel bloedver-
lies kon optreden, uit te voeren1. Volgens de geneeskundige wet van 1818 was het 
bijvoorbeeld de medicinae doctores verboden om operaties te verrichten, tenzij ze te-
vens tot chirurgiae doctor waren gepromoveerd. Van de zeven universitair geschoolde 
medici, die tussen 1818 en 1859 in dienst waren van de Maatschappij, bezat alleen  
G. H. Amshoff vanaf 1828 deze titel. Uit de gegevens wordt echter niet duidelijk, in 
hoeverre hij tijdens zijn ambtsperiode in Veenhuizen van deze bevoegdheid gebruik 
heeft gemaakt.

De overige koloniale geneesheren waren als plattelandsheelmeesters wel gerech-
tigd om operatieve ingrepen uit te voeren, zij het onder bepaalde voorwaarden. Zo was 
bij ‘gewigtige en met levensgevaar gepaard gaande kunstbewerkingen’, de assistentie 
van een chirurgiae doctor of van een collega vereist2.Waarschijnlijk zal er door het ge-
hanteerde controlesysteem in de koloniën steeds aan deze eisen zijn voldaan. Alvorens 
tot een ingreep over te gaan, wonnen de heelmeesters doorgaans eerst het advies in van 
de chef van de geneeskundige dienst in Frederiksoord en deze was in die hoedanigheid 
en als medicinae doctor dan ook dikwijls bij belangrijke operaties aanwezig.

In Veenhuizen kon bij moeilijke gevallen eventueel een beroep worden gedaan 
op Hendrik Tiddens Folmer uit Assen (1836-1847). In die tijd was hij één van de zes 
in Drenthe aanwezige chirurgiae doctores. Vooral heel - en vroedmeester Schünlau 
maakte graag gebruik van zijn deskundigheid. Om zelf ook de chirurgie in de volle 
omvang te mogen uitoefenen, behaalde Schünlau op 13 december 1844 in Groningen 
het diploma van stadsheelmeester.

Zoals zal blijken, ontwikkelden enkele heelmeesters in Veenhuizen zich tot ervaren 
operateurs. Om deze reden verwezen de minder bedreven geneesheren uit Ommer-
schans en uit de Gewone koloniën de moeilijke gevallen geregeld naar Veenhuizen.



222

21.2  Amputaties

Als laatste redmiddel werden er vooral veel amputaties gedaan. De aanleiding om tot 
het afzetten van ledematen over te gaan, was dikwijls een chronische ontsteking van 
reumatische of tuberculeuze aard, waarbij alle toegepaste middelen hadden gefaald3. 
Dit was ook het geval bij de zeventienjarige Frans Blanke, die afkomstig was uit Am-
sterdam en die sinds 1833 in Veenhuizen verbleef. Deze jongen had als gevolg van 
tuberculose last gekregen van een wit gezwel ( tumor albus ) op zijn knie, waarbij 
vergroeiing, verstijving en pijnklachten van het kniegewricht waren opgetreden. Om 
zeker te zijn van de juiste behandeling, won Schünlau in mei 1843 het advies in van 
chirurgisch doctor H.T. Folmer uit Assen. Deze raadde hem aan om niet tot afzetting 
van het been over te gaan, maar om de knie door middel van insnijdingen te ontlasten. 
Aangezien er na een half jaar nog geen enkele verbetering was opgetreden, maar de 
patiënt verder wel gezond bleef, verzocht Schünlau om met de jongen voor een con-
sultatie naar Groningen te mogen reizen. De hoogleraar A.A. Sebastian zag echter ook 
geen andere mogelijkheid dan een amputatie. Daarop werd het been boven de knie 
door Schünlau afgezet en ondanks enkele nabloedingen genas de wond binnen een 
maand4. Uit deze beschrijving blijkt de betrokkenheid van de arts met de patiënt en 
eveneens het zorgvuldig afwegen van de behandeling. 

Dat Schünlau”s beslissingen niet altijd een gunstig resultaat opleverden, blijkt uit 
het volgende geval. Een jongen, die in 1837 vanuit Amsterdam in Veenhuizen was aan-
gekomen, was toentertijd onmiddellijk in de ziekenzaal opgenomen. Door verstijving 
van het kniegewricht was zijn linker been zo sterk vergroeid, dat zijn hiel de bil bijna 
raakte. Als gevolg van tuberculose was het been van de voet tot de lies met zweren 
bedekt. In Amsterdam was van een amputatie afgezien, omdat met de afzetting van het 
been de scrofuleuze oorzaak niet werd weggenomen en dus elders op het lichaam weer 
zou terugkomen. Volgens Schünlau was deze beslissing  ‘gelukkig voor het lijdertje’ ge-
weest, want hij zag kans om het zieke been vrijwel geheel te genezen. Korte tijd later 
ging het rechter been echter dezelfde verschijnselen vertonen. Met voedsel en medi-
cijnen werd getracht om de jongen op krachten te houden, maar hij kreeg waterzucht 
en hoge koorts en stierf uiteindelijk5.

afb.30 Twee tourniquets om een slagader af te knijpen en een brandijzer voor het dichtbranden van bloedvaten
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Soms werd overgegaan tot amputatie, omdat de patiënt veel te lang met zijn klachten 
had rondgelopen. Dan moest bijvoorbeeld vanwege vergevorderde verettering van het 
handgewricht de onderarm worden afgezet6. In andere gevallen was amputatie niet 
meer mogelijk, omdat de gezondheid- toestand van de zieke te slecht was7. 

Het weigeren van deze rigoureuze ingreep kwam ook regelmatig voor. In 1845 stel-
de Schünlau een jongen met gangreen aan de voorvoet vergeefs voor, om de voorste 
teenkootjes weg te nemen, zodat hij weer zonder krukken zou kunnen lopen. Volgens 
de geneesheer zou het gevolg van de weigering zijn, dat de jongen in de toekomst in 
plaats van zijn tenen een gedeelte van zijn been zou moeten missen8.

Bij de patiënten, die buiten de gestichten woonden, werden operaties bij voorkeur 
aan huis verricht. Dit bleek echter niet mogelijk te zijn in de molenaarswoning van 
Hofsté. Zoon Hendrik was met zijn linker arm in het rad van de roggemolen terecht-
gekomen. De arm was zo ernstig beschadigd, dat deze geamputeerd moest worden. 
Het huis was te klein om de operatie uit te voeren en zodoende werd Hendrik naar het 
gesticht gebracht9.

21.3  Het gebruik van chloroform

In Veenhuizen werd in 1849 voor het eerst bij een amputatie chloroform gebruikt. 
Dit narcosemiddel had intussen enige bekendheid gekregen, doordat het al een jaar 
eerder in het Academisch ziekenhuis in Groningen bij het afzetten van een dijbeen 
was toegepast. Ook in Drenthe was er inmiddels mee geëxperimenteerd. In Coevorden 
had de medicinae doc-
tor L.F. de Hartog proe-
ven gedaan met chlo-
roform, dat door de 
plaatselijke apotheker 
C.J. van der Scheer was 
bereid. Daarbij was ge-
bleken, dat chloroform 
als bedwelmingsmiddel 
beter werkte dan zwa-
velaether. Alleen op 
alcoholisten scheen het 
middel geen effect te 
hebben10. In Veenhuizen 
pasten de geneesheren 
Huber en Bakhuis onder 
toeziend oog van Ranneft als chef van de geneeskundige dienst dit ‘sedert ruim een jaar 
bij het doen van operatiën zoo hoog geroemde onschadelijke verdovingsmiddel‘ voor 
het eerst op 23 juni 1849 toe. De betreffende patiënte was een 40-jarige vrouw, waarbij 
een arm moest worden afgezet. Na inhalatie van 120 druppels chloroform raakte ze 
in een gevoelloze toestand, waarbij de polsslag van 120 naar 100 slagen per minuut 
daalde. Vervolgens werd binnen vijf minuten een derde van de arm weggenomen. Na 
afbinding van de hoofdslagader en de aders werd een verband aangelegd. Tien minu-
ten na het toedienen van de narcose kwam de vrouw al weer bij bewustzijn. Ze was 
hoogst verwonderd en erg gelukkig, dat de operatie zo snel was verlopen en de heren 
chirurgen waren des te verheugder over het gunstige resultaat van dit experiment11. 
Sindsdien werd, wanneer de lichamelijke conditie van de patiënt het toeliet, narcose 
vooral bij amputaties toegepast.

afb.31  Narcose-instrumentarium: druppelflesje, mondkapje en tongtang
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Betrokkenheid en medeleven ten opzichte van patiënten, die deze ingrijpende behan-
deling moesten ondergaan, toonde vooral ook Bischoff. Dit blijkt uit een passage in een 
verslag van zijn hand uit 1859. Vanwege een chronische knie-ontsteking had Bischoff 
bij de 59-jarige Willem Noordijk een been afgezet. Ondanks een complicatie, een 
slagader die verhoornd bleek te zijn en moeilijk was af te binden, slaagde de ingreep. 
De patiënt herstelde voorspoedig, want na vier weken was de wond vrijwel dicht en 
ook de gezondheid bleef op peil. De man kreeg toen echter te horen, ‘het zij waar of 
onwaar, dat hij uit de kolonie ontslagen was, en eerlang zijne betrekkingen, zijn vrouw 
en drie kinderen, zoude terug zien, die in hem opgewekte hoop en vreugde, maakte 
dien nadeligen indruk, dat hij in eenen eretischen (prikkelbare (RvdW) toestand ver-
viel en door die overspanning, binnen twee etmalen apoplectisch (door een beroerte 
(RvdW)’, stierf. Bij de lijkopening bleek onder meer, dat de rechter long met het rib-
benvlies vergroeid was en vele knobbels bevatte12. Deze patiënt zal dus waarschijnlijk 
ook tuberculose hebben gehad.

De in die tijd in de Gewone koloniën werkzame geneesheer J.J.W. Voorhorst had 
aanvankelijk, omdat hij niet de vereiste chirurgische bevoegheid bleek te bezitten, 
voor problemen gezorgd. Directeur J. van Konijnenburg ontving tot zijn ongenoe-
gen declaraties van heelmeesters, waaraan Voorhorst de operaties had uitbesteed. Hij 
deed hierover bij de PC zijn be-
klag, waarop de geneesheer ter 
verantwoording werd geroepen. 
Voorhorst wist zich in deze goed 
te verweren. Hij had bij zijn sol-
licitatie heel duidelijk aangege-
ven, dat hij medisch en verlos-
kundig doctor was. Deze graden 
verleenden hem het recht om de 
kleine heelkunde uit te oefenen, 
zoals het verzorgen van wonden, 
het doen van aderlatingen en het 
openen van zweren en abcessen. 
Hij reponeerde ook zelf gewone 
beenbreuken en luxaties of ont-
wrichtingen. Alleen bij grotere 
ingrepen zoals amputaties, cata-
ract extracties, steensnijden, on-
derbinding van een belangrijk vat of een breuksnijding riep hij altijd de hulp in van één 
of twee anderen. Dit was volkomen gerechtvaardigd, want zijn voorganger Ranneft 
had het ook altijd zo gedaan. Om meerdere redenen wilde hij zich zodoende voortaan 
laten bijstaan door Van Marle, voormalig stadsheelmeester in Amsterdam en zoon van 
de boekhouder van de directeur. Van Marle woonde in Frederiksoord dus in de nabij-
heid, beschikte over veel ervaring en was bereid om gratis hulp te bieden. Dit laatste 
argument gaf bij de PC de doorslag. Voorhorst werd  het gebruik van eventuele hulp 
toegestaan, mits het de Maatschappij niets kostte13. Er werd ook een ander verzoek van 
hem ingewilligd. In het belang van de bevolking wilde Voorhorst namelijk blijvend 
kunnen beschikken over de enige complete set amputatie-instrumenten of het amputa-
tietoestel, dat in de koloniën in omloop was. Dit was nu mogelijk, omdat Bischoff als 
heelmeester een eigen collectie chirurgisch gereedschap bezat, dat in Veenhuizen kon 
worden gebruikt. Bischoff stemde met dit voorstel in, maar stelde wel als voorwaarde, 

afb.32  Amputatieset
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dat zijn instrumentarium op kosten van de Maatschappij geslepen en gerepareerd zou 
worden. De PC ging met deze eis akkoord14.

21.4   Verlies van ledematen 

Ook door bevriezing konden ledematen verloren gaan. Door de kou op de woon- en 
slaapzalen deden zich eind 1829 in het eerste gesticht onder de wezen enkele ernstige 
gevallen van bevroren voeten voor. Bij Jacob de Bruin trad als gevolg van bevriezing 
gangreen op en ontstonden er zweren op de onderbenen, waardoor beide benen onder 
de knie moesten worden afgezet. Bij een andere jongen leek de aandoening aanvanke-
lijk minder ernstig te zijn. Het kind had op een morgen over pijnlijke voeten geklaagd. 
Hoewel ze erg opgezwollen waren, leken ze toch niet bevroren te zijn. Hij werd naar 
de ziekenzaal gebracht en op aanwijzing van Van Steenwijk werden de pijnlijke delen 
acht dagen lang door verbandmeester Van Leer met pleisters behandeld. Twee maan-
den later zou de jongen echter alsnog overlijden. 

Er werden nu maatregelen genomen om het vallen van nog meer slachtoffers te 
voorkomen. De kachels moesten voortaan bij vorst ook ‘s nachts blijven branden. 
Vooral bij de zwakke kinderen diende er op toegezien te worden, dat ze niet alleen een 
kruik mee naar bed kregen, maar dat ook de voeten voor het slapen gaan met linnen 
of met wollen lappen werden ingezwachteld. Bij het ontwaken moesten alle voeten 
gecontroleerd worden en konden deze eventueel met sneeuw warm worden gewreven. 
Het werd afgeraden om de kinderen overdag bij de kachel te laten zitten, omdat het 
veel beter was om ze in beweging te houden15. Kennelijk waren deze voorzorgsmaat-
regelen ontoereikend of slechts van tijdelijke aard, want ook in 1837 kwamen er in dit 
gesticht weer meerdere gevallen van bevriezing voor. Een viertal wezen verloor één of 
meerdere tenen, terwijl een vijfde kind alle tenen moest missen16. Toen dit verschijn-
sel zich een jaar later opnieuw voordeed, werd er naar de oorzaken en naar eventuele 
oplossingen gezocht. Bevriezing leek vooral voor te komen tijdens aanhoudende vorst 
en vooral de zwakste kinderen waren dan de dupe. De reden hiervan werd gezocht 
in het gebrek aan vitaliteit bij deze kinderen. Onvolwaardig voedsel en het slapen in 
hangmatten, waardoor de voeten veel hoger lagen dan de rest van het lichaam, zouden 
daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. De voeding werd aangepast en in de twee 
zalen met de zwakste kinderen werden kribben neergezet. Deze aanpassingen leken te 
helpen, want bij de vijftien kinderen, die hierin te slapen werden gelegd, verdwenen de 
klachten. Van Konijnenburg hoopte dan ook, dat de PC ertoe zou besluiten om deze 
voorzieningen voor alle zwakke kinderen te laten gelden. Het slapen in kribben zou 
namelijk ook het ontstaan van scrofuleuze ziekten kunnen tegengaan. In het Hospital 
des enfants in Parijs werd immers beweerd, dat het zich ontwikkelen van teringziekten 
grotendeels kon worden toegeschreven aan de gewoonte om met het hoofd onder de 
dekens te slapen. Op die manier ademden de kinderen elke nacht onzuivere lucht en 
koolstofzuur in17. Toch bleken ook deze voorzieningen geen einde aan de problemen 
te kunnen maken. In januari 1841 werden er vanwege de strenge vorst weer veel tering-
achtige kinderen met ‘wintervoeten‘ in de ziekenzalen opgenomen. Echte bevriezingen 
kwamen nog niet voor18.

Het werk in de stoomfabriek leverde door de jaren heen bij velen het verlies van 
één of meerdere vingers op. Om de inkomsten van de Maatschappij van Weldadig-
heid te vergroten was er in 1837 met het verwerken van ruwe katoen begonnen. In 
de Gewone koloniën en in Ommerschans werd dit product tot stof geweven en in 
Veenhuizen verrees een fabriek voor de fabricage van katoenen garens. Deze bij het 
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derde gesticht gebouwde stoomspinnerij, die in 1841 van start ging, zou tot 1853 de 
enige fabriek in Drenthe blijven, waarin van stoom gebruik werd gemaakt19. Na de 
opening werden er onder meer 81 wezen te werk gesteld. In deze voor die tijd dus 
zeer moderne fabriek waren de machines echter nog niet beveiligd, waardoor er in het 
eerste jaar al een slachtoffer viel. In augustus kwam er een wees met de hand tussen de 
lopende radertjes, waardoor de voorste kootjes van drie vingers werden verbrijzeld, 
met als gevolg dat alle drie vingers werden geamputeerd20. Een jaar later vond er een 
ongeluk plaats, waarbij vier meisjes waren betrokken. Twee van de kinderen kwamen 
er ongeschonden af, een derde verloor een vingertopje en de vierde kreeg een groot 
stuk ijzer in haar arm21. Dit voorval zou te wijten zijn geweest aan onvoorzichtigheid 
van de kinderen22

Ook nadien deden deze ongelukken zich regelmatig voor23. Kennelijk werden ze 
als een beroepsrisico afgedaan. In het gecorrigeerde jaarverslag van Bischoff over 1858 
is de mededeling over de gevolgen van de verwondingen, die acht personen aan de 
vingers hadden opgelopen, namelijk doorgestreept24.

Na de overname van Veenhuizen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
werd de stoomspinnerij gesloten en daarmee behoorden ook deze ongelukken tot het 
verleden.

21.5  Kunstledematen

Het gebruikelijke hulpmiddel voor personen, die benen misten, was een paar krukken. 
Het vervaardigen van kunststukken als vervanging voor ontbrekende ledematen werd 
te onpraktisch en vooral te kostbaar gevonden, zoals uit het volgende blijkt.

Hamer had als geneesheer in Ommerschans bij D. van Leeuwen de rechterarm 
afgezet. Van een gulle onderwijzeres had Van Leeuwen tien gulden gekregen voor de 
aanschaf van een kunstarm. In een met de linkerhand geschreven brief vroeg hij de PC 
toestemming om deze prothese te mogen laten maken. Hij vermeldde daarbij, dat hij 
nog jong was en dat het om een eenvoudige kunstarm ging, die door de plaatselijke 
timmerman kon worden vervaar-
digd. Alvorens dit verzoek in te 
willigen werd de behandelend 
geneesheer om advies gevraagd. 
Hamer bleek van mening te zijn, 
dat de man weinig baat bij een 
prothese zou hebben, omdat hij 
er toch niet mee zou kunnen 
werken. Zijn voorganger S. de 
Goede had ook eens voor f.25 
twee kunstbenen laten maken 
en die waren volkomen nutte-
loos gebleken. Hamer vreesde 
trouwens ook, dat wanneer het 
nu werd toegestaan er in de toe-
komst veel meer vraag naar deze voorzieningen zou komen. Deze overwegingen in 
aanmerking nemende wees de PC het verzoek af25. 

A. Wage, die portier bij het eerste gesticht was, slaagde er enkele jaren later wel in 
om toestemming te krijgen. Als veteraan of oud-militair wendde hij zich rechtstreeks 
tot de koning. Hij verzocht in een brief om vervanging van zijn houten stelt door een 

afb.33  Kunstarm met hulpstukken
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kunstbeen. Dit verzoek werd bij koninklijke dispositie van 5 september 1854 ingewil-
ligd. De PC werd opgedragen om te zorgen voor een ‘kunstbeen van middelmatige 
hoedanigheid ‘en om de rekening alvast te betalen. Voor teruggave van de gemaakte 
kosten, die f.55 zouden gaan bedragen, kon de nota worden ingediend bij J.W. van 
Stralen, ‘de staatsraad toegevoegd aan de thesaurier des Konings’26.

Dat bij de aanschaf van kunstledematen de kosten het grootste probleem vormden, 
blijkt ook uit het verhaal van een kolonist uit de Gewone koloniën. In 1856 had de 
76-jarige hoevenaar J.C. van Klaveren in Veenhuizen een beenamputatie ondergaan. 
Er was een kniestelt voor hem gemaakt, maar die beviel niet. Hij was daarom naar zijn 
voormalige woonplaats Amsterdam gereisd in de veronderstelling, dat het gasthuis hem 
wel gratis een kunstbeen zou willen verschaffen. Nadat dit niet het geval was gebleken, 
had de plaatselijke commissie van Weldadigheid zich het lot van de man aangetrokken. 
In opdracht van deze commissie had een instrumentmaker de maat genomen, waarop 
Van Klaveren naar de kolonie was teruggekeerd. Toen het op betalen aan kwam, bleek 
deze subcommissie hiertoe echter niet genegen te zijn. Van Klaveren deed een beroep 
op Van Konijnenburg om druk uit te oefenen. Zijn houten been was inmiddels kapot 
gegaan en de burgemeester van Amsterdam had hem persoonlijk verzekerd, dat deze 
kwestie in orde kwam27. Of de man zijn been uiteindelijk toch heeft gekregen, blijft 
een vraag.      

21.6  Fracturen en luxaties

Het reponeren of terugplaatsen van ontwrichte of gebroken gewrichten en ledematen 
behoorde ook tot het werkterrein van de heelmeesters. Fracturen en luxaties kwamen 
veel voor en dus zal het de geneesheren in het algemeen niet aan ervaring hebben 
ontbroken. Soms konden deze ingrepen wel onvoorziene problemen opleveren. Dit 
was ook het geval bij een kolonist, waarbij Schünlau in 1842 een ontwrichte elleboog 
moest reponeren. Dit bleek moeilijk te zijn, omdat de man erg gespierd was. Om de 
contractie, het samentrekken van de spieren, te verminderen, verrichtte Schünlau een 
grote aderlating. Daarna lukte het hem wel om de elleboog weer terug te zetten. Er 
ontstond echter een ontstekingsreactie, die veroorzaakt zou zijn door het te ver uitrek-
ken van de spieren en het scheuren van de zijbanden en de slijmbeurs. Ondanks dat 
herstelde de patiënt voorspoedig en kon hij zijn arm weer gebruiken28. 

Inventiviteit was de geneesheren ook niet vreemd. In 1858 brak het vierenhalfja-
rige dochtertje van de veteraan Bartels het dijbeen op twee plaatsen. Het kind werd 
zes weken lang met een door Bischoff  zelf ontworpen ‘uitrekkingstoestel‘ behandeld. 
Met dit apparaat werd met succes voorkomen, dat het kind een beenverkorting aan het 
ongeluk overhield29.

21.7   Breukbanden en breukoperaties

In de koloniën kwamen vooral bij de bedelaars veel lies- en scrotumbreuken voor. 
Gewoonlijk werden de uitstulpingen, die deze breuken veroorzaakten, gereponeerd, 
waarna om verergering te voorkomen breukbanden werden aangelegd. Vooral in Om-
merschans, dat als centrum van de eerste opvang van bedelaars dienst deed, waren 
veel breukbanden nodig. Aanvankelijk werden deze banden in Den Haag besteld en 
vandaar per schip naar de verschillende koloniën verzonden30. Door de toenemende 
vraag naar dit artikel ging de lange levertijd een bezwaar vormen, terwijl er ook kri-
tiek kwam op de kwaliteit en de prijs. Als geneesheer in de Gewone koloniën vroeg C. 
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D. van der Velde in 1834 of hij in plaats van de gebruikelijke zeemleren exemplaren, 
breukbanden van schapenleer mocht gebruiken. Deze waren niet alleen veel sterker 
en dus duurzamer, maar ook beter van vorm. Die uit Den Haag moesten te dikwijls 
worden vermaakt. Ook waren ze veelal te hoog of niet plat genoeg, hadden te weinig 
gaten of de proppen zaten niet op de juiste plaats. Omdat ze in die gevallen vermaakt 
moesten worden, waren ze in feite even duur als die van schapenleer. Van der Velde’s 
verzoek werd afgewezen, want eventuele veranderingen konden worden opgegeven en 
schapenleer was te hard, waardoor de banden zouden gaan drukken of knellen31. On-
danks deze afwijzing werd er daarna in de koloniën toch overgegaan op  productie ter 
plaatse. Op aanwijzing van de geneesheren gingen smeden en zadelmakers de banden 
fabriceren32. Soms werden, om de kosten te drukken, breukbanden van overledenen 
gereinigd en daarmee voor hergebruik geschikt gemaakt33.

Er bleef kritiek bestaan op de leveringen uit Den Haag. Deze zachte en soepele 
zeemleren breukbanden waren uitsluitend geschikt voor vrouwen en voor mannen, die 
lichte werkzaamheden moesten verrichten34. Van Konijnenburg stelde in 1845 de PC 
dan ook voor, om voortaan alle in de koloniën benodigde breukbanden in de fabriek in 
Ommerschans te laten vervaardigen. De hier gefabriceerde banden waren van uitste-
kende kwaliteit, gingen tenminste drie jaren mee en konden vervolgens na  eventuele 
reparatie nog lange tijd gedragen 
worden. Als bewijzen stuurde hij 
monsters op van enkele, dubbele 
en slappe breukbanden. Daarbij 
benadrukte hij, dat deze banden 
25% goedkoper waren dan die 
uit Den Haag en dat van die prijs 
ook nog 33% aan arbeidsloon 
afgetrokken kon worden. Verder 
verzocht Van Konijnenburg de 
PC om regels voor de uitgifte 
van breukbanden op te stellen. 
Voorheen waren de zelfgemaak-
te exemplaren meestal niet op de 
halfjaarlijkse lijsten voor de verantwoording van gereedschappen terecht gekomen. 
Ook was er niet bijgehouden aan wie ze werden uitgereikt, hoe lang ze werden ge-
bruikt en of ze wel tegen betaling werden vervangen. Dit verzuim had aanleiding tot 
misbruik gegeven. Op deze manier had de voormalige geneesheer van Ommerschans 
De Goede de Maatschappij weten te benadelen. Hij had breukbanden op bonnen 
aan gegadigden uitgereikt en overtrad de voorschriften door deze hulpmiddelen ook 
buiten de kolonie te verkopen35. Aan het laatste verzoek van Van Konijnenburg kon 
worden voldaan, maar voor het overige bleef alles bij het oude. Naast de exemplaren 
uit Den Haag bleven in de koloniën de plaatselijke ambachtslieden deze breukbanden 
maken. In het Reglement van 25 januari 1848 nr. 29 werd namelijk vastgesteld, dat 
breukbanden naar behoefte in de koloniën mochten worden vervaardigd. De genees-
heren waren daarbij wel verplicht om de uitgifte ervan te registreren en deze lijsten 
bij de adjunct-directeuren in te leveren. De banden werden gratis aan de kolonisten 
verstrekt. Wanneer de drager echter binnen drie jaren een nieuwe nodig had en niet 
kon aantonen op welke wijze de band onbruikbaar was geworden, moest het nieuwe 
exemplaar door hem zelf worden bekostigd36. 

afb.34  Een dubbele breukband
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Aan het opereren van lies- of balzakbreuken om de afwijking weg te nemen, durfden de 
geneesheren zich niet te wagen. In 1841 had Schünlau nog wel overwogen om een der-
gelijke operatie uit te voeren volgens de nieuwste en eenvoudig te verrichten methode 
van de Franse geneeskundige Sotteau. Hij had hier echter van afgezien, nadat hem uit 
lijkopeningen was gebleken, dat een operatieve ingreep weinig nut zou hebben. De 
‘vliezen‘ werden toch steeds losser en nog afgezien van een dodelijke afloop was het 
gevaar, dat de ontsteking zich zou uitbreiden, te groot37.

Operatief ingrijpen was ondanks alle risico’s wel noodzakelijk, wanneer de situatie 
voor de patiënt levensbedreigend werd. Om deze reden voerden Schünlau en Hoden-
pijl in 1840 een operatie uit bij een 65-jarige veteraan. Deze patiënt, die al jaren een 
breukband droeg, was gaan hoesten en braken en kreeg last van obstipatie. In zijn lies 
had hij een uitpuilend groot en hard gezwel, dat onmogelijk teruggedrukt kon worden. 
Aangezien de man zeer fors was gebouwd, wat zeker problemen ging geven, werden 
er eerst voorbereidingen getroffen. Er werd een grote aderlating van liefst ‘14 ons‘ 
gedaan en hij kreeg poeders van kwik en opium toegediend. Voorts werd de buik in-
gewreven met kwikzalf en opiumwijn en bedekt met een kompres van kruiden, terwijl 
hij ieder uur een clisma kreeg. Hoewel deze maatregelen geen enkel resultaat hadden 
opgeleverd, werd er ‘s middags toch met de operatie begonnen. Al spoedig bleek, dat 
het gezwel te vast zat en dat het gedeelte van de darm, dat beklemd had gezeten, was 
afgestorven. De enige mogelijkheid om de man in leven te houden, was het aanleggen 
van een kunstmatige anus. De patiënt werd op zijn zij gelegd en met de wondlappen 
werd een opening naar de darm gevormd, zodat de faeces door de wond naar buiten 
kon komen. De man zou deze ingreep uiteindelijk niet overleven. Hij stierf ruim twee 
weken later38. Overigens was eerder dat jaar de operatie van een beklemde breuk ook al 
geen succes geweest. Deze ingreep bij de veteraan Mulder, die ook aan toevallen leed, 
was door Schünlau, Hodenpijl en Folmer uit Assen gezamenlijk uitgevoerd. Hoewel de 
operatie voorspoedig was verlopen, vreesden de heren, dat de man aan een darmont-
steking zou overlijden, wat ook inderdaad gebeurde39.    

21.8   Kanker

Hoewel de ervaring had geleerd, dat de prognose van kanker slecht was en dat er 
meestal een recidief optrad, aarzelden de koloniale geneesheren niet om zo nodig ope-
ratief in te grijpen. Dit gold zeker voor mamma carcinomen en er werden dan ook 
geregeld borstamputaties uitgevoerd.

Op 1 maart 1843 werd door Schünlau en Folmer bij vrouw Lijsten de rechter borst 
afgezet. Het weggenomen weefsel had al in een vergevorderd stadium van afsterving 
verkeerd. Om die reden en vanwege haar levenswijze werd gevreesd, dat de kanker 
elders in haar lichaam zou terugkeren. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. De oksel-
klieren, die al aangetast waren geweest, vergrootten zich en ontaardden in een bloe-
derige massa. De aandoening verspreidde zich daarna in de borstholte en ging over in 
zweren. Uiteindelijk overleed de vrouw aan algemene uitputting40.

Dat er wel sprake was van onderling overleg, alvorens tot deze operaties over te 
gaan, blijkt uit de volgende casus. De heel- en vroedmeester J.C.C.C. Meens, die sinds 
kort werkzaam was als geneesheer van het eerste gesticht in Veenhuizen, vroeg in 
1857 een consult aan bij Voorhorst als chef van de geneeskundige dienst.  Het ging 
om een 60-jarige vrouw, die beweerde al elf jaar kanker te hebben. In het verleden was 
ze al bij diverse geneesheren onder behandeling geweest. Ze had nu Meens geraad-
pleegd, omdat er steeds meer knobbeltjes verschenen en ze vermoedde, dat hierdoor 
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haar krachten afnamen. Voorhorst onderzocht de patiënte en kwam tot de conclusie, 
dat een operatie om meerdere redenen moest worden afgewezen. Niet alleen haar leef-
tijd vormde een bezwaar, maar ze wilde het zelf eigenlijk ook niet. Daarbij verliep het 
ziekteproces tot nu toe zeer langzaam en zou veel bloedverlies haar conditie stellig nog 
meer doen afnemen41.   

Bij andere vormen van kanker werd er meestal de voorkeur aan gegeven om eerst 
te rade te gaan bij één van de professoren in de chirurgie van de universiteit in Gro-
ningen. Maar deze specialistische hulp kon ook vaak een recidief niet voorkomen. Dit 
bleek onder meer uit een geval van tongkanker. In 1845 werd Schünlau geconsulteerd 
door de winkelier bij het derde gesticht. Deze bleek een gezwel zo groot als een dui-
venei op zijn tong te hebben. Voor zijn naasten had hij dit geheim weten te houden. 
Aangezien er in de familie van de man meer  kanker voor kwam, betwijfelde Schünlau 
of een operatie wel zin zou hebben. Hij raadde de winkelhouder aan om eerst eens 
advies in Groningen in te winnen. Samen bezochten ze professor Sebastian, die bereid 
bleek om te opereren. Geassisteerd door Schünlau nam deze een groot gedeelte van de 
tong weg. Al spoedig na hun terugkeer gingen de hechtingen echter loslaten. Schünlau 
wist de schade te herstellen, maar negen dagen later kwamen naast de wondranden de 
kankergezwellen in alle hevigheid terug. Het grootste gedeelte van de tong werd er nu 

door in beslag genomen en ook 
de halsklieren waren aangetast en 
verhardden zich. Schünlau, die er-
van overtuigd was, dat de man een 
ellendige dood te wachten stond, 
trachtte het leed nog enigszins te 
verzachten. Maar middelen als jo-
duretum hydrargyri ( een jodium-
kwik verbinding ), zoutzuurgoud 
en galvanisatie of het toedienen 
van electrische prikkels brachten 
geen enkele verlichting. Deze in 
feite zinloze behandelingen de-
den de geneesheer dan ook ver-
zuchten ‘de patiënt is en blijft een 
offer den dood gewijd’42.

Dat de in Groningen geboden 
hulp niet altijd het gewenste re-
sultaat opleverde, had Schünlau  
ook al eerder ondervonden. Wijk-
meester Roelof Oost, die werk-
zaam was bij het eerste gesticht, 
had een carcinoom op zijn on-
derlip. Omdat de behandeling na 

anderhalf jaar nog geen enkele verbetering te zien gaf, raadde Schünlau hem in 1841 
aan, om het gezwel door Sebastian te laten verwijderen. De operatie, die in het bijzijn 
van Schünlau plaats vond, leek geslaagd te zijn. Alleen de rekening van de operatie, die 
f.25 bedroeg, vormde wel een probleem. Oost kon dit bedrag, ook omdat zijn vrouw 
kortgeleden een zesde kind had gekregen, onmogelijk zelf betalen. De koloniale ver-
zekering vergoedde echter het grootste gedeelte van de gemaakte kosten43. De kanker 
keerde helaas terug. Naast het litteken ontwikkelde zich opnieuw een gezwel. Omdat 

afb.35  Galvanisatie-apparaat
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Oost beslist niet weer naar Groningen wilde, besloot Schünlau om hem nu zelf te 
opereren. In mei 1842 voerde hij geassisteerd door Hodenpijl de ingreep uit. Er werd 
een groot driehoekig stuk tot aan de onderkant van de kin weggenomen. Nadat alle 
vaatjes ‘door omdraaijing‘ waren gesloten, werden ter ondersteuning twee naalden in 
de wond gestoken en de hechtingen verstevigd met twee pleisters. Na een maand was 
de wond volkomen genezen. In het jaarverslag van 15 januari 1843 kon Schünlau tot 
zijn grote voldoening meedelen, dat het er op leek, dat de aandoening voorgoed zou 
wegblijven44.

21.9   Ziekenhuisopnames

Volgens de koloniale geneesheren was voor bepaalde onderzoeken of  behandelingen 
soms een opname in het ziekenhuis noodzakelijk. In die gevallen bleek de Maatschap-
pij best bereid te zijn om de verpleegkosten te betalen. De 56-jarige A.C. van Doorn 
was in 1858 enkele maanden in het hospitaal in Ommerschans verpleegd. Hij had 
een blaasfistel en kennelijk wist de behandelend geneesheer Hamer hier geen raad 
mee. De patiënt werd naar Veenhuizen overgeplaatst, waar Bischoff hem onderzocht. 
Zijn oordeel luidde, dat de aandoening ongeneeslijk was. Toch wilde Bischoff graag, 
waarschijnlijk louter uit wetenschappelijke belangstelling, met deze patiënt naar Gro-
ningen, waar ‘een proef‘ zou kunnen worden gedaan. Omdat de opname in het Stads-
ziekenhuis in Groningen kosten met zich meebracht, wendde Van Konijnenburg zich 
voor toestemming tot de PC. Een verblijf in het ziekenhuis kostte 50 cent per dag en 
Bischoff ging er vanuit, dat de opnameperiode vier tot zes weken zou duren. Het ant-
woord uit Den Haag luidde, dat er eerst geprobeerd moest worden om de patiënt gratis 
te laten opnemen. Indien dit niet lukte, was de Maatschappij bereid om voor de tijd van 
vier weken de verpleegkosten te betalen45.

Zo wist Bischoff een jaar later ook Baukje de Lange voor een operatie in Groningen 
opgenomen te krijgen. Ze was een patiëntje van Voorhorst, geneesheer in de Gewone 
koloniën. Baukje had een gezwel op haar rechter wang van ‘schrikbarende grootte’. 
Deze aandoening was kennelijk zo uitzonderlijk, dat Voorhorst een gezelschap van 
geneeskundigen, dat in het logement in Frederiksoord verbleef, er naar liet kijken. 
Deze heren waren het er unaniem over eens, dat een operatie zelfs voor een bekwaam 
chirurg een bedenkelijke opgave zou zijn. Voorhorst besloot daarop, om Baukje naar 
Veenhuizen over te laten plaatsen en haar onder behandeling van Bischoff te stellen. 
Bischoff reisde met het meisje naar Groningen en op 15 augustus 1859 bezochten ze 
professor J.H. Jansen, de opvolger van Sebastian. Jansen bleek wel kans te zien om het 
gezwel te verwijderen. Als voorwaarde stelde hij echter, dat ze alvorens geopereerd te 
worden eerst een maandlang profylactisch in Veenhuizen moest worden voorbereid46.       

21.10   Een opmerkelijke operatie van een dijbeenslagaderbreuk

Achteraf zou Ranneft deze succesvolle ingreep ‘eene voor de wetenschap zeer belang-
rijke en slechts zelden met eenen gunstigen afloop bekroond wordende operatie‘ noe-
men47. Voor die tijd waren namelijk alle patiënten met slagaderbreuken naar Groningen 
doorverwezen48. Het afbinden van een slagader had tot gevolg, dat de bloedtoevoer 
naar de rest van het lichaamsdeel stagneerde, waardoor er afsterving optrad. Wanneer 
dit bij ledematen gebeurde, volgde er dan ook onherroepelijk een amputatie.

In het derde gesticht in Veenhuizen liet geneesheer T.K. Prakken in 1854 een jonge 
man opnemen, die een aneurysma popliteum of slagaderbreuk in de knieholte had. 
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Deze patiënt, die aan tering leed en door onanie zwakzinnig zou zijn geworden en daar 
ook een zwak gestel aan over zou hebben gehouden, had lange tijd gewacht alvorens 
hulp in te roepen. Prakken probeerde op allerlei manieren om het in de knieholte ont-
stane gezwel te doen afnemen. Maar zowel strikte bedrust en inwendige middelen als 
een drukverband en een hiervoor gemaakte drukboog deden de groei van het gezwel 
niet afnemen. Het werd zelfs zo groot, dat de knie niet meer gebogen kon worden. 
Omdat het gezwel spoedig dreigde te barsten, werd afbinding nu een noodzaak. Na 
uitvoerig overleg met Huber en Ranneft over de voor- en nadelen, volgde de beslissing 
om een operatie te wagen. Om afsterving te voorkomen werd bij de ingreep gebruik 
gemaakt van een speciaal vervaardigd instrument om de slagader te sluiten en er voor te 
zorgen, dat het bloed collateraal of via de kleine zijtakken zou gaan lopen. Vervolgens 
werd het been om de bloedsomloop nog extra te stimuleren aanhoudend in een warm 
zandbad gestoofd. Deze behandeling had het gewenste resultaat, want het gezwel ver-
dween en de patiënt genas geheel49.
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