Waardevolle
werkelijkheid
in was

De medische moulage in onderwijs
en publieksvoorlichting
*

Mieneke te Hennepe
Hoe herken je een besmettelijke ziekte? Voor
de bezoekers van de tentoonstelling Moeder
en kind een belangrijke vraag. Op deze tentoonstelling, gehouden in de zomer van 1932,
konden de moeders het met eigen ogen zien. In
de tentoonstellingsruimte in de RAI Amsterdam
stond namelijk een aantal moulages – afdrukken
van patiënten in was – opgesteld van infectieziekten bij kinderen. Het grote publiek kon zo leren
hoe ziekten te herkennen en te voorkomen. Het
bekijken van de moulages moest zo de volksgezondheid bevorderen.
Wasmoulages zijn drie-dimensionale reproducties van ziekteprocessen op het lichaam. De term
‘moulage’ is afgeleid van het Frans werkwoord
‘mouler’, wat vormen of gieten betekent. Bij de
vervaardiging van de moulages vormt een tech-

nicus, de ‘mouleur’, eerst een negatief van dat
deel van het lichaam waar een ziekte zich toont
op de huid. Vervolgens dient het gipsen negatief
als basis voor de wassen moulage.
Gedetailleerd inkleuren, het verwerken van
haren of glazen ogen is de laatst stap bij vervaardiging. Hierbij probeert de mouleur zo dicht
mogelijk de eigenschappen van het menselijk
lichaam van de patiënt te benaderen.
* Geïllustreerde handleiding voor het bezichtigen van het Nederlandsch
medisch missiemuseum. Van Turnhout & Co. (1929)
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ingebruikneming van het Instituut voor tropische geneeskunde te
Leiden, Van Doesburgh. (1924)
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De bloeitijd van de medische moulage was
tussen 1850 en 1950. Ook een unieke collectie
van 25 wasmoulages in Rijksmuseum Boerhaave dateert uit die periode. De moulages zijn
afkomstig van de afdeling Tropische Geneeskunde van de Universiteit Leiden en beslaan
een breed palet aan ziekten: van builenpest tot
eczeem en allerlei vormen van syfilis. Recent
onderzoek wijst uit dat de collectie een groot
aantal unieke stukken bevat. Dat maakt deze
collectie bijzonder. Maar welke rol hadden de
moulages precies in voorlichting of onderwijs
en wat is het belang van deze objecten nu?
Daartoe bekijken we enkele voorbeelden uit de
collectie die meer vertellen over een drietal
plekken waar de moulages hun waarde tonen:
de medische context, publieksvoorlichting, en
de artistieke-materiële context.
Tussen 1915 en 1930 is er veel aandacht
voor tropische geneeskunde in Nederland. In
deze tijd van koloniale expansie richtten artsen
in 1917 de Nederlandsche Vereeniging voor
Tropische Geneeskunde op. Een samenwerkingsverband tussen havenstad Rotterdam en
de Universiteit Leiden resulteerde vervolgens
in 1920 in de oprichting van de Vereeniging
Instituut voor Tropische Geneeskunde Rotterdam-Leiden. Drijvende kracht achter het
instituut was directeur prof. Dr. Paul Christiaan
Flu, een vooraanstaande tropische arts en
hoogleraar in de Tropische Hygiëne aan de
Universiteit Leiden van Surinaamse komaf.
Binnen het instituut stonden onderzoek naar
tropische ziekten, onderwijs en de behandeling
van een beperkt aantal patiënten centraal. De
wasmoulages vormden zo onderdeel van de
activiteiten en aandacht voor tropische ziekten,
waarbij de koloniale context van groot belang
was. Tegenwoordig spreken we dan ook over
koloniale geneeskunde, om de sociale en politieke achtergrond van de bestrijding van deze
ziekten in de koloniën te benadrukken.

Moulage meisje met mazelen
Deze moulage toont een 13-jarig meisje met
mazelen. Haar rode ogen, snot en de rode
vlekken op haar huid laten de gevolgen van de
virusziekte zien. Soms verloopt mazelen ernstig
met een oorontsteking, longontsteking of een
hersenvliesontsteking. In de jaren 30 van de
vorige eeuw sterven nog 200-300 kinderen
per jaar aan mazelen. De meeste kinderen in
Nederland zijn ingeënt tegen mazelen met de
BMR-prik. Die beschermt naast mazelen ook
tegen de bof en rode hond.

Moulage lepra, 1900-1930
Pathoplastisches Institut GmbH, Dresden
Hier zie je het beginstadium van de ziekte lepra, rond
de neus. Lepra is een besmettelijke ziekte die wordt
veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium leprae.


Moulage meisje met mazelen, 1900-1930
Pathoplastisches Institut GmbH, Dresden
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In het Instituut voor Tropische Geneeskunde
aan het Rapenburg 33 in Leiden stond een collectie moulages opgesteld. Aangenomen kan
worden dat de 25 moulages uit de collectie van
Rijksmuseum Boerhaave onderdeel waren van
deze opstelling. Bezoekers en patiënten konden
anno 1924 de moulages zien liggen tijdens hun
bezoek aan de polikliniekkamer. Zo vervulden de
moulages twee rollen: informeren van het brede

publiek en patiënten over tropische ziekten, en
het gebruik van de moulages in onderwijs. Rond
1930 verhuist de collectie wasmodellen vervolgens naar een gebouwtje achter het instituut,
waar dan een permanente tentoonstelling over
tropische geneeskunde te zien is. In de tentoon
stelling komt onder andere de ziekte lepra aan
bod: ‘Moulages van patiënten van de in de West
veel voorkomende lepra doen zien, welke verwoestingen deze ziekte aan het menschelijk
gelaat aanbrengt.’*
* ‘Permanente tentoonstelling op het
gebied der tropische geneeskunde te
Leiden’, Het Vaderland, 15-12-1930,
pagina 3.


Moulage pestpustel
1910-1930
Pathoplastisches Institut GmbH, Dresden


Moulage Miltvuur
1900-1930
Pathoplastisches Institut GmbH, Dresden
Deze moulage toont de huidvorm van antrax, oftewel
miltvuur. De huidvorm komt in 95 procent van de gevallen
voor en is de minst ernstige vorm. Maar zij is zonder
behandeling met antibiotica alsnog dodelijk in 10 tot 20
procent van de gevallen. Antrax wordt veroorzaakt door
de miltvuurbacterie: Bacillus anthracis. De ziekte is al heel
lang bekend bij mens én dier: het was een van de tien
plagen van Egypte uit het Bijbelverhaal.
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Onderwijs en publieksvoorlichting gingen vaak
hand in hand. Een ander voorbeeld van het
gebruik van moulages van infectieziekten ligt
binnen de religieuze context van de missie in
de jaren 1930. Om het Nederlandse publiek te
overtuigen van de noodzaak van de medische
missie organiseerde het Nederlandsch Medisch
Missie Comité (na 1948 bekend als Memisa)
in 1925 een tentoonstelling. Dit leidde tot het
Nederlandsch Medisch Missie-museum waar net
als op de tentoonstelling een aantal moulages
van ziekten te bezichtigen was. Het gebruik van
de moulages was tweeledig. Enerzijds moesten

missionarissen aan de hand van de wasmoulages
cursisten onderwijzen over ziektebeelden die
zij mogelijk tegen zouden komen. Anderzijds
moesten de moulages ook het lichamelijke leed
van de vele ‘vreeslijke plaagen’ tastbaar maken
voor de bezoeker, zodat die meer genegen was
om de missie te steunen. Een moulage van de
gevreesde pest, een ‘menschenvernietiger’ aldus
de handleiding bij het museum, was daarbij een
sprekend voorbeeld.
Na de Tweede Wereldoorlog verloren wasmoulages langzaamaan hun rol binnen het medisch
onderwijs. Onder meer de opkomst van kleu-

rendia’s en patiënt-demonstraties maakten de
fragiele moulages wellicht minder handzaam als
onderwijsmateriaal. Toch behielden de wassen
objecten hun plek in verzamelingen en tentoonstellingen. Zo belandde de collectie moulages
van infectieziekten in de jaren 1980 in de collectie van het huidige Rijksmuseum Boerhaave.
Inmiddels blijkt hoe bijzonder het is dat deze
bewaarde moulages van Duitse makelij de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Dat heeft
alles te maken met de verwoestende gevolgen
van het bombardement op Dresden. Bijna alle
moulages uit de collectie in Rijksmuseum Boerhaave zijn vervaardigd in het Pathoplastisches
Institut in Dresden. Deze onderneming gold in
de eerste helft van de 20e eeuw als een van de
meest vooraanstaande ateliers op het gebied van
medische moulages voor publieksvoorlichting.
Naast de verkoop van de moulages aan binnenen buitenlandse (medische) instellingen, vonden
de meeste moulages uit dit atelier een plek in het
Deutsches Hygiene Museum. Echter, tijdens het
bombardement op Dresden werden veel originele moulages in het museum vernietigd. Onder
de 25 moulages in de collectie van Rijksmuseum
Boerhaave bevinden zich 20 originele en unieke
afdrukken die niet meer in Dresden te vinden
zijn. Bijzonder is dat deze collectie voor een deel
direct te herleiden is tot de maker. Ten minste
negen moulages zijn handgesigneerd door vooraanstaand mouleur Ella Lipmann (1892-1967). Zij
was tussen 1912 en 1959 hoofd mouleuse in het
Dresder atelier, waar zij leiding gaf aan een team
van tien assistenten.
Omdat moulages kwetsbaar zijn, ontstaat er
op langere termijn vaak enige schade. Zelfs
moulages die in een museale collectie terecht
zijn gekomen hebben vaak enige schade opgelopen. Dit komt omdat het wasmengsel waaruit
de moulages bestaan in de loop der tijd bros
wordt. Hierdoor kan de moulage sneller breken,
waarbij soms ook de gegoten lagen zichtbaar

worden. De wasmoulages van de collectie van
Rijksmuseum Boerhaave hebben ook in meer of
mindere mate schade. Ze hebben kleine deukjes,
soms breuken, wat verloren haren, verkleuringen,
of enkel wat vervuiling van oppervlakken. Om dit
te verhelpen zijn in 2020 vanwege de aanloop
naar de tentoonstelling Besmet! vijf moulages
uit de collectie gerestaureerd door een expert in
wassen objecten. Bij de aanpak van deze restauratie is gekozen voor een actieve conservering,
waarbij losse delen zijn vastgezet, vuil en stof
zijn verwijderd en de moulage gestabiliseerd is.
Daarnaast zijn in sommige gevallen kleine actieve restauraties uitgevoerd door bijvoorbeeld
minieme missende delen reversibel en neutraal
in te vullen.
Zijn deze bijzondere objecten nog altijd van
belang? De tentoonstelling Besmet! toont het
antwoord. Een aantal gerestaureerde moulages
trekt in deze tentoonstelling over epidemieën
de aandacht. Zeker binnen de context van de
COVID-19 pandemie levert het bekijken van de
wasmoulages een bijna tastbare ontmoeting met
slachtoffers van infectieziekten uit het verleden
op. Ze tonen het gezicht van ziekten uit het verleden die we eronder kregen, zoals de pokken.
In de tentoonstelling tonen ze hoe betekenisvol
wassen objecten kunnen zijn om te begrijpen
over vroeger en daarmee meer te weten te
komen over onszelf. Zo zijn we weer terug bij de
RAI, waar de moulages, net als nu, nieuwe kennis
over besmettelijke ziekten tonen. De herkenning
blijft.
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