
H E T INSTRUMENTARIUM EN DE BIBLIOTHEEK 

V A N DE CHIRURGIJNSGILDE T E lEPER IN DE 18de E E U W 

In tegenstelling met het betrekkelijk groot aantal studies die zijn 
verschenen over de chirurgijnsgilden in de Noordelijke Nederlanden, 
zijn de inliohtingen in publicaties over de chirurgijnsgilden in de 
Zuidnederlandse provincies vrij schaars. De geschiedenis van de chi
rurgijnsgilden in ons land is nog te schrijven en de voorafgaande 
studie van de plaatselijke gilden van chirurgijns is noodzakelijk voor-
aleer men meer algemene beschouwingen zal kunnen maken over de 
geschiedenis van deze tak van de geneeskunde. Hier ligt nog een 
terrein braak, dat te oordelen naar het groot aantal chirurgijnsgilden 
dat in ons land bestaan heeft (1), zeer uitgestrekt is. 

Een der oudste dezer gilden is voorzeker de chirurgijnsgilde van 
leper. In het oudste Keurboek van leper « C'est li livres de tomes les 
Keures de la ville d'Ypre » uit de jaren 1292 tot 1310 komt een keur 
op de chirurgijns voor (2). Of onze Jan Yperman, de bekende schrij-
ver van het middelnederlands bock over « Cyrurgie » hiervan lid is 
geweest is meer dan waarschijnlijk, daar hij als chirurg aan het gast-
huis Belle aldaar verbonden was en hiervoor een stedelijke bezoldi-
ging ontving. 

Het archief van de stad leper werd in de oorlogsjaren 1914-1918 
vernield, zodat een volledige geschiedenis van het chirurgijnsgilde 
van deze stad wel nooit geschreven zal kunnen worden. Wij waren 
daarom ten zeerste gelukkig in het bezit te komen van het « register 
van hct corpus der vrij meesters in de conste der chirurgie deser 
stadt iper » dat de bescheiden en de rekeningen bevat gaande vanaf 
het jaar 1725 tot en met het jaar 1795, jaar waarin het chirurgijnsgild 
werd ontbonden. Dit register is een lijvig in-folio van 342 genummerde 

(1) P. H. Brans. Chirurgijns en chirurgijnsgilden in dc Zuidclijke Nederlanden. 
Biologisch Jaarboek, 1956, 26, 327-347. 

(2) O. Van Schoor. La plus ancienne legislation medico-pharmaceutique de Bel-
gique. Vortrage Hauptversammlung Gesellschaft fiir Geschichte der Pharmacie. 
Basel 1934. Gccitcerd door Brans o.c. 
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bladen, op recto en verso beschreven, te samen dus 684 bladzijden. 
Daarin zijn te boek gesteld de jaarlijkse rekeningen, de inschrijvingen 
van de leerlingen-chirurgijns, de admissie-getuigschriften van de 
nieuwe meesters, bescheiden nopens rechterlijke vervolgingen tegen 
beunhazen die het waagden zich te begeven op het arbeidsterrein dat 
door de keure beschermd was en andere gegevens die men nuttig 
oordeelde of verplicht was te boeken. Uit het nazicht der rekeningen 
is een vrij goed beeld te vormen van het wel en het wee dat de gilde 
in de 18de eeuw heeft doorgemaakt. De leperse chirurgijnsgilde was 
niet groot : ze telde amper 12 leden in 1725 en daalde tot 8 leden in 
1795. leper dat in de 14de eeuw een bevolking had gekend van 
200.000 zielen, was in de 18de eeuw gedaald tot een kleine stad met 
enkele duizenden inwoners. 

W a t in het register van het gild is opgetekend, mogen we zonder 
voorbehoud als waarheid aanvaarden, vcrmits het register onder-
worpen was aan het nazicht van de magistraat, die er soms de nodige 
correctieven in aanbracht. W e zagen dat reeds in de Hde eeuw een 
keure voor de chirurgijnsgilde te leper werd uitgevaardigd. Vermoe-
delijk zijn er achteraf nog andere keuren geweest, maar het gildeleven 
in de 18de eeuw, de periode die ons thans bezighoudt, werd geregeld 
volgens de ordonnantien uitgevaardigd in 1690. 

De financiele toestand van de chirurgijnsgilde van leper was in 
het begin der eeuw niet schitterend en de kas ging gebukt onder een 
schuld van 1800 gulden, waarvoor jaarlijks rente moest betaald 
worden. Van waar die zware schuld kwam, hebben we niet kunnen 
achterhalen. De rente, en wanneer de kastoestand het toeliet ook een 
afkorting op de schuld, werden uitbetaald aan een zekere heer Cobbe, 
priester. Daar het hier een schuld op lange termijn betrof, die aan 
een priester werd uitbetaald, is de mogelijkheid niet uitgesloten dat 
het een schuld betreft tegenover de kerk gemaakt. Gold het een 
uitgave in verband met de chirurgijnskapel of lets dergehjks, we blijven 
het antwoord schuldig. 

Tot het delgen van deze schuld nu, had men zijn toevlucht ge-
nomen tot twee finantiele maatregelen. Vooreerst moesten de gilde-
leden « seven groote te weke » (3) betalen. Dit bracht echter weinig 

(3) 1 groote = 16 penningen — 1/12 ons zilver. 
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ontlasting mee om de schuld te delgen. Het was amper voldoende 
om de rente te dekken. 

Een tweede maatrcgel. die meer effectief bleek te zijn, was het 
admissiegeld, dat de aspiranten-chirurgijns moesten betalen bij hun 
toetreding tot het gild voor dit doel te gcbruiken. Volgens art. 1 
van hun Keure betaalden zij, wanneer zij vreemd waren aan het 
gild, een som van 25 ponden Vlaams, wat overeenkwam met 150 
gulden, en wanneer de aspirant-chirurgijn de zoon was van een 
meester bedroeg het admissiegeld maar 100 gulden. Het was voor 
de tijd een vrij hoog bedrag. 

Het zijn in hoofdzaak deze gelden geweest die er toe hebben bij-
gedragen dat in 1755 de schuld van 1800 gulden geslonken was tot 
400 gulden en de vercffening van een drukkende last in het vooruit-
zicht kon gesteld worden. 

Daarin nu vonden de leerlingen, toekomstige chirurgijns, een gun-
stige gelegenheid om ontslagen te worden van de zware bijdrage, 
waarmede hun opname in het gild belast was. Vermits het motief, 
waarom dit admissie-geld geind wordt nu gaat wegvallen, redeneerdcn 
zij, bestaat er ook geen reden meer om nog langer deze bijdrage te 
betalen, en ze gingen « pvetendevcn exempt te wesen in het betaelen 
ten proffyte van het geseyde corpus de vooren gestatueerde somme ». 

Maar de meesters bezagen het met een ander cog. Op 17 oktober 
1755 kwamen zij bijeen in « extraordinaire vergaederynghe » en er 
« wiert gheresolveert met alle voysen » een rekwest te sturen naar 
de Voogd en de Schepenen van de stad leper, waarin gevraagd werd 
het « eerste article hunlieder keure in zijn vigeur ende observantie te 
laeten continueren ». Zij betoogden in dit rekwest dat het onrecht-
vaardig zou zijn de aspiranten te ontslaan van het admissiegeld, 
wanneer zij zelf en hun voorzaten ieder door het betalen van 25 
ponden Vlaams en zeven grooten per week er haddcn toe bijgedragen 
de schuld in kwestie af te lessen. Zij hadden bovendien dit gcid 
nodig want het was « seer noodt saekelyck dat het selve hun corpus 
voorsien wiert van alle soorten van chirurgicale instrumenten ende 
boecken dese konste aengaende ten gerieve » van hare leden. Ze 
vroegen dus dat het bestaande admissiegeld zou behouden blijven en 
dat de gelden die aldus ontvangen werden, besteed zouden worden 
tot de aankoop van heelkundige instrumenten en boeken. Als bewaar-
plaats voor dit alles stelden de chirurgijns de fourierscamer op het 
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stadhuis voor, 
Vooraleer echter een antwoord te geven vroeg de magistraat het 

voorleggen van de kwittanties ter aflossing van de nog resterende 
te betalen som van 400 gulden. Nadat deze kwittanties konden voor-
gelegd worden, verkreeg het gild een ampliatie van keure waarin 
de betaling van het admissiegeld behouden werd en waarin toelating 
gegeven werd met de aldus verkregen gelden instrumenten aan te 
kopen en een bibliotheek op te richten. 

Deze beslissing van de leperse magistraat gebeurde bij arrest van 
27 oktober 1760, dus vijf jaar nadat het gilde haar eerste rekwest 
had ingediend. De fourrierskamer van ihet gemeentehuis werd ter 
beschikking gesteld om alles te bergen en ook werd toelating verleend 
aan het gilde om daar te vergaderen. Het antwoord dat de stad aan 
het rekwest van het gild had gegeven werd haar in een schrijven, 
samen met de ampliatie van keure, medegedeeld met de verplichting 
dit in het register te enregistreren « op pene van nulliteyt ». Deze 
teboekstelling werd gedaan op fol. 200 recto tot en met fol. 201 verso 
(voor oorspronkelijke tekst zie bijlage). 

De « ampliatie van keure ende constitutie » is in wezen niets anders 
dan een reglement dat het beheer en de werking van de bibliotheek 
en het instrumentarium regelt. 

In 9 artikels wordt alles gestipuleerd over ihet bewaren en in goede 
staat houden, over het uitlenen en de boeten verschuldigd bij het te 
lang achterhouden, over het toezicht en het opmaken van de inven
taris, de aankoop van boeken en instrumenten, de vergoeding te be
talen aan de deken en de gouverneur voor de door hun besteedde 
zorgen enz. 

De opeenvolgende klerken-gouverneurs waren gehouden, zoals be-
paald in het artikel 4 van de amplificatie van de keure, een inventaris 
op te maken van de aangeworven instrumenten en boeken en de 
nieuwe aanwinsten te vermelden bij het opmaken van de jaarlijkse 
rekening. De gelden die voor de aankoop van boeken en instrumenten 
beschikbaar waren, kwamen zoals hoger gemeld van de contributie 
die nieuwe meesters-chirurgijnen betaalden bij hun opname in de 
gilde. 

De klerken hebben zich van deze taak met een betrekkelijke regel-
maat gekweten, alhoewel het tot 1774, dus 14 jaar nadat daartoe door 
de magistraat machtiging was verleend, zou duren vooraleer de eerste 
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inventaris te bock werd gesteld. 
Deze eerste inventaris, in dato van 27 September 1774 gemaakt, 

vermeldt enkel chirurgische instrumenten, nml. « een houtten casse 
met groen saey van binnen bekleedt » en bevattende al de instru
menten nodig voor de amputatie, verder « alle de instrumenten noodigh 
tot het trepaneren » en enkele kleinere heelkundige instrumenten, waar-
onder « flwee silveren stiletten, dienende tot de operatie van de fis' 
tula ani ». In de rekening eindigend op Cosmas en Damianusdag, 
i.e. op 27 September van het jaar 1764 vinden we dat voor de aan
koop van instrumenten was uitgegeven geweest de som van 106 gul
dens, 6 stuivers en 6 deniers. Van boeken is er in deze eerste inven
taris nog geen sprake. 

Tien jaar later en wel op 1 oktober 1784 vinden we een tweede 
inventaris opgemaakt. Deze vermeldt nu 17 boekdelen, waarvan 15 
boekdelen behoren tot de « memoiren der KoninkUjke Academie der 
Chirurgie van paris ». Blijkbaar heeft men met de aankoop van dit 
omvangrijk werk, zich een meer cncyolopedisch werk willen aan-
schaffen, waarin voor « elck wat wils » wat te vinden was. 

Het volgende jaar, op 3 oktober 1785, « derden inventaris ofte 
vervolg van de boecken ende instrumenten toebehoorende aen het 
Corpus der Chirurgie ». Deze lijst vermeldt een nieuwe aanwinst van 
instrumenten waaronder een forceps van Levret, en een verraeerde-
ring van 40 boekdelen, zodat « de bibliotheque van ons Corps bestaet 
jejenwoordig volgens desen ende den voorgaenden inventaris in seven 
en vyftigh volumen » (fol. 293 verso - 295 recto). 

Een vierde inventaris, opgemaakt op 27 September 1786, vermeldt 
weer een toename van chirurgische instrumenten en een vermeerde-
ring van 73 boekdelen, zodat de bibhotheek nu uit 130 volumina 
bestaat (fol. 298 verso - 301 verso). 

Een vijfde en laatste inventaris •— want de gilde, zoals we verder 
zullen zien, beleeft haar laatste jaren — wordt opgemaakt in 1789. 
Deze laatste lijst vermeldt al de boeken en instrumenten die op dat 
ogenblik in het bezit zijn van dc gilde, waaraan nog is toegevoegd 
een « inventaris van de voorder effecten die aen ons Corps compe-
teren » (fol. 316 recto - 322 verso). 

In de jaarlijkse rekeningen vindt men bij tussenpozen de prijs die 
aan boeken en instrumenten werden betaald. Men kocht ze in de 
boekhandel of van collegae en ook wel eens op de « venditie » in het 
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sterfhuis van een overleden coliega. Van giften wordt in het register 
geen melding gemaakt. 

In de rekeningen vindt men telkens terug een som van 3 gulden, 
die betaald wordt aan de klerk-gouverneur voor « t'examineerende 
boecken en t'schoonmaecken d'instrumenten ». Verder vindt men in 
de uitgaven vergoedingen betaald aan de knaap van de glide, voor 
het aan huis brengen van boeken en instrumenten, uitgaven betaald 
voor het inbinden van boeken, en betalingen gedaan aan de zilver-
smid voor het herstellen van instrumenten : alle zaken die er op wijzen 
dat het instrumentarium en de bibliotheek een levendige rol speelden 
in de activiteit van het gilde. 

Laten we nu, steunend op de laatst geraaakte inventaris, dus deze 
opgesteld in 1789, nagaan welke instrumenten onze chirurgijns nodig 
achtten ter beschikking van haar leden te moeten aanschaffen en 
welke boeken hun belangstelling hadden. 

I. H E T I N S T R U M E N T A R I U M 

(fol. 316 recto en verso) 
Generaelen ende pertinenten inventaris van generaelijk alle de boecken 
ende instrumenten competerende aen het Corpus der Chirurgie deser 
stad Ipre in gevolge d'ordonnantie van het vierde artikel van de 
ampliatie van Ceure verleent door mijnheeren voogd ende schepenen 
met raeden ende hooftmannen in daete 27 Ocbre 1760 door mij onder-
schreven Clercq gouverneur als volgt 

Instrumenten 
alvooren alle de instrumenten om d'amputatien te weten een zaege, 
een crom mes een separatorium drije cauterien met een handhaeve 
en vier cromme naelden dit in een houtten casette besloten 
alle de instrumenten om de operatie van de trepaene te weten een 
vierbrequin (4) drije couronnen twee perforativen een tirfond een 
trekker om den diamant uyt te nemen twee elevatorien drije ruginen 
en een couteau lenticulair ook in een kaske besloten 
acht silver mans sonden een idem flexible ende een silver vrauwe 
sonde met twee etuy tot de selve 
vier silver stilletten dienende om de operatie van de fistula ani 

(4) = vilebrequin. 
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vier troiquaerts met silver canuelen drij om de parasentesis ende eene 
om d'hydrocelle in etuy 
twee silver seringuen een groote ende een kleyne 
een pharingotome in silver besloten met etuy 
een forceps van Levret 
een crochet 
een levier fenetre 
een levier in spatule van roonhuyse 
een tourniquet volgens d'heer petit 
een ambij (5) 
een rookbusse met haere dependentien 
een pincette om de polype 
een erine (6) ende vijf deschaussoirs om te dissequeren met een groot 
lancet t'saemen in een etuy besloten 
een groot recht mes om d'amputatien in een etuy 
een forceps alf Smellie alf Levret 
een forceps Smellie 

Bij het overlopen van de lijst van chirurgische instrumenten valt 
het dadelijk op dat hier een aantal instrumenten aanwezig zijn waar
van men bezwaarlijk kan zeggen dat ze tot de dagelijkse praktijk 
behoorden. Men amputeert niet iedere dag en een schedelboring zal 
wel tot de grote zeldzaamheden behoord hebben in de activiteiten 
van een meester-chirurgijn. De bedoeling die bij de aankoop van 
instrumenten heeft voorgezeten is wel geweest aan de leden van het 
gild instrumenten ter beschikking te stellen die, juist doordat ze 
dienen moesten voor heelkundige ingrepen die niet tot de lopende 
praktijk behoorden, verondersteld werden niet aanwezig tc zijn in 
het instrumentarium van het gildelid of die wegens hun struktuur te 
kostbaar waren voor individuele aankoop. Door hun aanwezigheid in 
de gilde waren ze in het bereik van ieder lid, dat er naar gelieven 
kon over beschikken. 

Opmerkenswaardig is ook het grote aantal verloskundigc instri* 

(5) ambi ; nom donne par les Grecs a une machine qui servait a reduire la luxation 
de I'humerus. (Littre) 

(6) erigne : espece de crochet dont les chirurgiens ct les anatomistes se servent 
pour saisir, rctcnir, soulever et ccarter certaine.'s parties dans le cours dune 
dissection on dune operation. (Littre) 
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menten : 3 verschillende verlostangen, een verloskundigc haak en twee 
hefbomen. 

Uit andere bronnen weten we dat de verloskunde te leper in de 
18de eeuw in het brandpunt der belangstelling stond. 

Had het gild niet onder haar leden getcld Gilles Ledoux, de chi-
rurgijn die beweerde dat hij de verlostang had uitgevonden die Pal
fijn in 1721 te Parijs aan de « Academie des Sciences » was gaan 
dcmonstreren en had Ledoux niet hiervan het auteurschap voor zich 
opgeeist ? Men weet dat Palfijn gedurende twee jaar lid was geweest 
van het leperse chirurgijnsgilde. In hoeverre de revendicaties van 
Ledoux gerechtvaardigd zijn blijft voor de gesohiedkundigen nog 
steeds een open twistvraag (7). 

Had ook leper niet mee de stoot gegeven aan de vernieuwing van 
het vroedkundig onderwijs in Vlaanderen ? Op verzoek van de 
leperse magistraat was de vermaarde Franse vroedvrouw, Madame 
Le Boursier du Coudray, in 1775 naar leper gekomen om er gedu
rende zes wcken les te geven in verloskunde en dit met behulp van 
een fantoom of kunstmatig bekken. Om deze lessen aan te moedigen 
had het leperse stadsbestuur zowel aan de lesgeefster als aan de 
leerlingen een vergoeding betaald. Deze lessen die in 'het Frans 
werden gegeven, werden ter plaatse vertaald door de leperse ge-
neesheer E, Van Dacle, die ze daarna te leper in boekvorm uitgaf. 

Enkele jaren later, nml. in 1789, werden de leperse chirurgijns ook 
gemachtigd « meester te worden in de konsten van de chirurgie ende 
de van de vroedkunde ». Deze laatste tak der geneeskunde was tot 
dusver aan vroedvrouwen voorbehouden geweest. 

Uit deze belangstelling voor de verloskunde is, dunkt ons, vol
doende te verklaren het betrekkelijk groot aantal verloskundigc in
strumenten in de instrumentenkas van het leperse chirurgijnsgild, in 
een tijd dat de operatieve verloskunde nog in haar kinderschoenen 
stond. 

Ook in de catalogus van de bibliotheek van het gild zullen we zien 
dat de verloskunde een belangrijk deel inneemt. 

(wordt vervolgd) 

(7) Gilles Ledoux overleed in 1736. Het register vermeldt, fol. 772, dat er een 
zielmis voor hem werd gedaan en fol. 780 vermeldt dat hij zijn wekelijkse 
contributie betaalde tot St. Jansdag 1736. 
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