
Breukbanden 
Niet alle BAM-dochters zijn gebruiksvoor- 
werpen of fragmenten daarvan. Ook aller- 
lei kledingonderdelen en zelfs intiemere 
hulpstukken behoren hiertoe, zoals twee 
fragmenten van breukbanden. Ze zijn in 
1984 aangetroffen bij de opgraving van de 
bouwput van dat gedeelte van het Sint- 
Janskerkhof, waar toen de huidige bouw- 
loodsen zijn opgetrokken. 
De publicatie over de restanten van de 
middeleeuwse bebouwing onder de begra- 
vingen van het kerkhof, is in 1997 uitgeko- 
men. Een historische studie van het kerk- 
hof verscheen in 2000. Op dit ogenblik 
werken medewerkers van de BAM aan de 
publicatie van het archeologisch onder- 
zoek. Het antropologisch onderzoek van 
het skeletmateriaal van de begravingen 
wordt uitgevoerd door prof. dr. C.J.R. 
Maat van de Rijksuniversiteit te Leiden. 
Op het opgegraven gedeelte van het Sint- 
Janskerkhof konden ongeveer 250 begra- 
vingen worden geborgen. Vrijwel al het 
skeletmateriaal dateert uit de eerste helft 
van de 19e eeuw. Bij twee skeletten 
(G 174 en G 184) kwam ter hoogte van 
het bekken een voor ons op het eerste 
gezicht vreemd ijzeren voorwerp, voorzien 
van gespen, aan het licht. Beide voorwer- 
pen bestaan uit twee ijzeren plaatjes, over- 
dekt met leer en voorzien van messing ges- 
pen aan leren bandjes (zie afb.). Het zijn 
liesbreukbanden. 
Een liesbreuk is een breuk in de buikwand, 
die kan leiden tot het uit~uilen van de dar- 

maar kan levensgevaarlijk worden door de 
daarbij optredende afknelling. Tegenwoor- 
dig grijpt men bij deze kwaal meestal ope- 
ratief in. In het verleden was het echter 
behelpen met breukbanden, die uitpuiling 
van de darmen moesten voorkomen. 
Breukbanden zijn waarschijnlijk al door de 
Romeinen toegepast. We kennen ze ook 
uit 1 Ge-eeuwse beschijvingen. Advertenties 
in 18e-eeuwse kranten, waarvan er hier 
één is afgedrukt, tonen aan dat er een gro- 
te behoefte bestond aan dit product. Toch 
zijn breukbanden pas algemeen toegepast, 
nadat Petrus Camper in 1774 een anato- 
misch sterk verbeterde versie had voorge- 
steld en beschreven. 
Petrus Camper (1722-1789) was één van 
de veelzijdigste geleerden uit de 18e eeuw 
met een grote, internationale bekendheid. 
Behalve arts, veearts, chirurg, anatoom, 
orthopeed, plantkundige, waterbouwkun- 
dige, filosoof en politicus, was hij ook nog 
een verdienstelijk schilder, graveur en 
beeldhouwer. Hij maakte een glansrijke 
academische carrière: van 1751-1755 
hoogleraar in de filosofie en ontleedkunde 
te Franeker. van 1755-1763 hoogleraar in 
de geneeskunde, anatomie en chirurgie te 
Amsterdam en van 1763-1773 hoogleraar 
in de theoretische geneeskunde, ontleed-, 
heel- en plantkunde te Groningen. Na 
1773 trok hij zich terug op zijn landgoed te 
Franeker om een stortvloed aan weten- 
schappelijke traktaten, waaronder die over 
de breukbanden. de wereld in te sturen. 
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