
e misvormde baby was op 29 februari 
1684 geboren én overleden in het 
stadje Heisagger, nabij Hattersleben 

in Zuid Jutland, Denemarken. Het kindje had, 
na de geboorte, nog tweemaal een gilletje 
gegeven. De vader was soldaat in kolonel 
Gambs regiment. Het lijkje werd tentoon-
gesteld in de kerk, waar meer dan honderd 
mensen uit de omgeving kwamen kijken.

Staart
Aan het linkerbeentje was een uitgroeisel 
van vlees te zien, bruinblauw van kleur. Aan 
de rechtervoet had het kind zes gewone 
tenen en de zevende zag eruit als een  
musketkogel. Aan de handjes waren 
meerdere vingers zichtbaar. Het gezicht was 
ouwelijk, als van iemand van 35 tot veertig 
jaar oud. Aan het achterhoofd was een hoed 
van vlees zichtbaar. Het zag eruit als een 
hoed zoals vrouwen die in die tijd droegen. 
Opvallend was verder dat het kind een buik 
had als een uitgedroogde pruim, een zeer 
klein penisje en een circa vijftien centimeter 
lange staart. Een lokale kunstenaar tekende 
het kind nauwkeurig na. 

Gravure
Het kind werd door Christopher Krane in 1684 
beschreven in de Philosophical Transactions 
of the Royal Society of London. Een gravure 
gebaseerd op de gedetailleerde tekening van 
de lokale kunstenaar is bij het artikel gevoegd.

Het was in die tijd populair om pasgebo-
renen met ernstige afwijkingen in weten-
schappelijke tijdschriften te beschrijven en 
af te beelden. Meestal kost het niet veel 
moeite om een moderne diagnose aan een 
dergelijke oude beschrijving te verbinden.
Andere keren, zoals bij het monster van 
Krane, was dit niet zo gemakkelijk. Maar 
uiteindelijk wezen de belangrijkste afwijkin-
gen, de hoed van vlees, de overtallige tenen 
en vingers, de ‘pruimenbuik’ en het kleine 
penisje, in een onmiskenbare richting.

Meckel-Gruber syndroom
138 jaar later, in 1822, beschreef Johann 
Friedrich Meckel twee zusjes met ernstige 
aangeboren afwijkingen. 250 jaar na het 
artikel van Krane, in 1934, deed een andere 
Duitser, de arts Georg Gruber, hetzelfde 
over misvormde pasgeborenen met cyste-
nieren, een uitstulping aan het achterhoofd, 
meerdere vingers en tenen en bij jongetjes 
een zeer kleine penis. In 1969 stelden twee 
Amerikaanse artsen het eponiem ‘Meckel-
Gruber syndrome’ voor. Noch Meckel noch 
Gruber haalde het artikel van Krane aan. 
Toch zijn de afwijkingen van de pasgeborene 
uit 1684 typisch voor dit syndroom.
Het enige wat niet klopt, is de staart. Hoe-
wel er heel af en toe een kind geboren wordt 
met een staartje, is het niet beschreven 
bij het Meckel-Gruber syndroom. Ook is de 
staart met vijftien centimeter wel erg lang. 

Een plausibele verklaring is dat de tekenaar 
de navelstreng heeft aangezien voor een 
staart.

Inbeelding moeder
Krane, die overigens geen arts was, had in 
1684 een verklaring voor sommige van de 
afwijkingen. De bulten op de beentjes van 
de pasgeborene leken op musketkogels. 
En wat wil het toeval: de vader was tijdens 
gevechten op dezelfde plaatsen aan zijn 
benen geraakt door dergelijke kogels. Door 
inbeelding van de moeder waren volgens 
hem afwijkingen die daar op leken bij haar 
kind zichtbaar geworden.
Alle fantasie daargelaten, de eerste beschrij-
ving van het Meckel-Gruber syndroom is uit 
1684. 
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Musketkogels  
en een hoed  
van vlees
Erasmus MC’er Erwin Kompanje verzamelt antieke 
medische boeken. Daarin stuit hij soms op de  
eerste beschrijving in de historie van een  
specifieke ziekte. Ditmaal: het monster van Krane. 
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