
H E T INSTRUMENTARIUM EN DE BIBLIOTHEEK 

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

II. DE BIBLIOTHEEK 

De catalogus van de boeken in de bibliotheek van de leperse chi
rurgijnsgilde beslaat 9 in-folio bladzijden van het register en vermeldt 
109 titels, tesamen 187 boekdelen uitmakend, daar verschi'Mende wer-
ken uit meerderc volumina bestaan. 

De rangorde gebruikt bij het opmaken van deze catalogus is, zoals 
gebruikelijk in oude boekenlijsten. volgens het formaat van het boek. 
De lijst citeert een in-folio boek (nr. 1). 19 in-quarto boekdelen (nrs. 
2 tot 20), 28 in-octavo boekdelen (nrs. 21 tot en met 48), terwijl 
voor de overigc boekdelen (nrs. 49 tot 187) geen formaat wordt op-
gegeven. Voor zover we konden nagaan zijn het boeiken van het in-
duodecimo formaat. 

De titel van het boek wordt zeer summier aangegeven : enkele 
woorden uit de titelpagina, met of zonder de naam van de auteur, 
soms maar de naam van de vertaler, zonder plaats of het jaartal van 
verschijnen. Het grootste aantal boeken is in de Franse taal gesteld 
en de opgave ervaa in de catalogus is niet vrij van allerlei taalfouten : 
accenten ontbreken. zijn foutief of werden verkeerd geplaatst. de 
eigennamen zijn zonder hcofdletter geschreven, de letter a van vele 
Franse woorden is ^'eranderd in ae (hopitael. medicinael, hipocraete). 
Deze en andere vergissingcn geven de indruk dat de gildebroeder 
die de boekenlijst opmaakte onvoldoende de Franse taal beheerste. 

Voor ieder boek hebben wij getracht de juiste naam van auteur. 
de juiste titelopgave, het jaar en de plaats van uitgifte alsook het 
formaat van het boek te vinden. Op een paar uitzonderingen na is 
ons dit voor ieder boek gelukt. 

Bij het overschrijven van de catalogus hebben we, na de titelop
gave zoals hij in het register van de chirurgijnsgilde voorkomt, deze 
aanvullende gegevens in kleinere letter vcrmeld. Tussen haakjes 
geven we telkens de bron(nen) aan die ons bij de rdentificatie behulp-
zaam waren. Somme werken konden slechts gei'dentificeerd worden 
nadat de titel werd vergelcken met de enigszins anders luidende titel 
uit een der vorige inventarissen van het register. 
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De geraadpleegde werken met de door ons gebruikte siegel waren : 

B.B. BihliC-hcca Bclgica. 

B.M.N. Bibliothccn Mcdica Nccrlandica. Am.stejdani. vol. I 1930, vol. 

II 19-19. supl. 1954 en I960. 

B.P.B. Bibliotheek van de schrijver. 

BROECKX Broeckx C. Es.";ai sur I'histoirc uc la niedecine beige avant le 

XJX' siecle. Gand 1837. 

CHOULANT Ghoislant L. Handbucli der Biichcrkunde fiir die iiltere Medi-

zin. Leipzig 1841. 

DESNOS Dc."ino-s M. E. Hi.stoire de I'urologic. in Encyclopedic Fran^aise 

d'Urologie. Paris. 

DEZEIMERIS Dezeimeris, OUivtcr 6 Raigc-Dclorme. Dictionnairc historique 
de la medccine ancienne et modcrnc. 4 vol., Paris 1828-1839. 

ELOY Eloy N. F. J. Dictionnaire historique de la m-;dccine ancienne 

ct modcrnc. 4 vol., Mons 1778. 

FASBENDER Fa.>ibcndcr H. Gcschichte der Geburt.shijlfe. Jena 1906. 

GUITARD Giiitard E. H. Manuel d'histoire dc la litterature pharmaceuti-

que, Paris 1942. 

GUTHRIE Gttthne Douglas. A history of medccine. London. 1945. 

HAESER Hacscr H. Lchrhuch der Gcschichte der Medizin. 3 Vol.. Jena 

1875-1882. 

HAHN Hahn A. La bibliolhcqnc dc la facultc dc medccine de Paris. 

Paris 1929. 

HIRSCHBERG Hirschbcrg J. Gcschichte der Augenhcilkundc. Leipzig 1908. 
LINDEBOOM Lindeboom G. A. Bibliographia Boerhaaviana. Leiden 1959. 
MONFALCON Monfalcon J. B. Precis de bibliographic mcdicale. Paris 1827. 

BOEKEN 

N" 1 : 

AUe de werken van ambrosias pare Een volume in folio 

Arabroisc Pare, Frans chirurg (1509-1590). 

Dc chirurgie ende alle dc opera, ofte werken van Ambr. Pare. Nii cerst wt de 
franzoy.sche in onzc ghemeyne nederlandtsche sprakc ende wt de vierdc editic 
overghcsct door Car. Battus. Dordrecht 1592. f". 
Of een der latere (olio-uitgaven : Leydcn 1604, Amsterdam 1615, Haerlcm 1627, 
Rotterdam Wed. van M. Bastiaenz 1636, Rotterdam Is. van Wacsberghe 1636, 
Amsterdam C. van Breugcl 1636. Amstelrcdam I. I. Schipper 1649, Amstelrcdam 
G. Willemsz. 16-19, Amstelrcdam J. F. Stan 1655, Rotterdam 1655, (B.M.N.) 
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N" 2 : 

Verhaendeling der vroed-kunde door Willam Smellie Een volume in 
quarto 

William Smellie, Engels vroedkundige (1697-1763). 
Verhandeling over het bespiegelend en bcwerkend deel der vrocdkunde. Na de 
3° dr. (uit het Eng.) in t Hollandsch gebr. en verm, door Matth. Van der 
Haage. Amsterdam 1765, 4". (B.M.N.) 

N' 3 : 

Schat Camer der genees ende nataurkundige Saeken door Joannes 
jacobus Woyt Een volume in quarto 

Johannes Jacob Woyt , Duits geneesheer (18de eeuw). 
Gazophylacum Medtco-Physicum, of Schatkamer der Genees- en natuurkundige 
Zaaken behelzende de meeste kunstwoorden die in de geneeskunde gebruikelijk 
zyn... door den Heer ]. J. Woyt . . . Nu na den Tienden Druk (uit het Hoogd.) 
vert., verm, en met Aanmerkingen verrijkt door Joann. Christ. Schmellentin. 
Amsterdam 1741, 4". - Met titelpl. (B.P.B.) 
of 
idem. Nu naar den Hden dr. (uit het Hoogd.) vert, en verm. 2" dr. Amsterdam 
1746, 4". - Met titelpl. (B.M.N.) 

Traite des accouchemens par Monsieur puzos Een volume in quarto 
Nicolas Puzos, Frans vroedkundige (1686-1753). 
Traite des accouchemens, contenant des observations importantes pour la pra
tique de cet art .. Paris 1759. 4". (Dezeimeris) 

N" 5,6 en 7 -. 

institutions Chirurgicales de Mr heister drije volumen in quarto 
Lorenz Heistei, Duits geneesheer (1683-1758). 
Institutions Chirurgicales... trad, en fran(;ais par Paul. Paris 1771-1773, 4", 
3 vol. (Dezeimeris. Monfalcon) 

N" 8 en 9 : 

Memoires de L'academie royaele de Chirurgie Eersten ende tweeden 
volum in quarto, twee volumen 

Memoires de lAcademie Royale dc Chirurgie. Paris 1743-1774, 4". 5 vol. (Hahn) 
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N" 10 : 

prix de L'academie royaele de Chirurgie de paris Een volume in quarto 
Nadcrc gegevens ontbreken. In dc invenlaris van 1786 staat dit bock vcrmeld . 
rcceuil des pieces qui ont concouru pour Lcs prix de I'Academie etc. 

N" 11 : 

pharmacopee universelle par Lemery Een volume in quarto 
Nicolas Lemery, Frans geneesheer (1645-1715). 
Phamacopee Universelle, contenant toutes les composition,'; dr pharniacic... Pa
ris 1697, 4", ibid. 1716. 1754 en 1764. Amsterdam 1716 (Eloy). i\mstcrdani 
1717 en La Haye 1729 (B.M.N.). Amsterdam 1748 (B.P.B.). 

N' 12 en 13 : 

traite des accouchemens par Ms Mauriceau twee volumen in quarto 
Francois Mauriceau, Frans Vroedkundige (16)7-1709). 
Traite des maladies des femmes gro.s.ses ct dc ccllcs qui sont nouvcllcmcnt ac-
touchees, enscignant la bonne ct veritable methode pour bien aider les femmes... 
Paris 1668, 4". Andere uUg.iven 4" ; ibid. 1675, 1681, 1683, 1694, 1712, 1718, 
1721, 1740. (Dczcimeri.s) 

N" 14. 15 en 16 : 

hedendaegsche ocffende heelkundc door david van gesscher drije 
volumen in quarto 

David van Gesscher, Ncderlands chirurg (?-1810). 
Hedendaagsche oeffenende heelkundc. Am.sterdam 1781-86. 4". Met pi. 3 vol. 
(B.M.N.) 

N" 17 : 

Traite des hernies par Mons. richter Een volume in quarto 
August Gotdob Richter, Duils chirurg (1742-1812). 
Traite des Hernies. Tiad. en fr.unnis par Rougemoiit, Cologne 1784, 4". (De
zeimeris) 

N" 18 : 

Nieuw Light der vroed-meesters door deventer Een volume in quarto 
Hendrik van Deventer, Nederlands verloskundigc (1651-1724). 
Manuale Operatien. zijnde eon Nieuw Ligt voor Vroed-meesters en Vroed-
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vrouwen. 's Graven-Haqe 1701. 4" (B.M.N.) Latere uitg 4" : Leiden 1734 
(B.P.B.), Leiden 1746 (B.P.B.) en Amsterdam 1765 (B.M.N.), Zie ook : Hen-
drik van Deventer, Levcn en Werken door A. ]. M. Lamcrs. As.sen 1946. 

N" 19 

Tractaet der oogsiekten door johan : palfijn Een volume in quarto 

Jan Palfijn, Vlaams chirurg (1650-1730). 
De Besonderc Heel- En Genecs-konst Der Oog-.sicktcn. In t Frans beschreven 
door de seer ervaren heer Mr. Antoine... En vertaald door Johan Palfyn... 
Leydcn 1714, 4". (B.B.) 

N" 20 

Chirurgie van fclix Wurtz Een volume in quarto 

Felix Wurtz, Zwit.sers chirurg (1518-1574 of 1575). 

Chirurgie Felix' Wurtz Weyland, den bcrocmden chirurgyn tot Basel. ... Uyt 
het 28. Exemplaer in t Hoogduytsch... Nu voor de twcederaael in Nederduyts... 
ovcrgeset, ghecorrigeert en vcrbetcrt door A, Lenertzoon Vos. Amsterdam 1633, 
4" (B.P.B.). Ook Amsterdam 1647, 4". (B.M.N.) 

N° 21 en 22 

pathologic Chirurgicaele door Balthazaar twee volumen in octavo 
Alex. Balthazaar, Nederlands chirurg (18de eeuw). 
Pathologia chirurgicalis of heelkundige ziektekunde, geschikt naar de Pathologia 
medicinalis van H, D. Gaubius. Lcyden 1772-76. 8". 2dln. Ook Leiden 1777, 
8°, 2 vol. en Am.steldam 1783, 8', 2 din. (B.M.N.) 

N' 23: en 24 

heelkundige waernemingen door Balthazaar twee volumen in octavo 
Heelkundige waernemingen, inzonderheid van zwaarc en moeijlijke gevallen. 
Tweede Verzameling. Leyden 1779 en Amsterdam 1783, 8", 2 vol, (B.M,N,) 

N" 25 

mengelwerk van genees ende heelkunde door balthazaar Een volume 
in octavo 

Mengelwerk van genees- en heelkundige stoffcn bestaande in een verzameling 
van kleine stukjes, brieven of verhandelingen. Am.sterdam 1785. 8". (B.M.N.) 
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N" 26; en 27: 

L'art des accouchemens par Ms Baudelocque twee volumen in octavo 
Louis Baudelocque, Frans verloskundigc (1745-1810). 
L'art des accouchemens. Paris 1781. 8". 2 vol. (Dezeimeris). id. 0 ibid. 1789 
(B.P.B.). Ook nog latere uitgaven. 

N" 28 : 29 : en 30 

Traite des maladies Chirurgicales par Mr petit drije volumen in 
octavo 

Jean Louis Petit, Frans chirurg (1674-1750). 
Traite des maladies chirurgicales et des operations qui Icur conviennent, ouvrage 
posthume public par De Lcsne. Paris 1774, 8". 3 vol. (Dezeimeris) 

Â " 31 : en 32 

oeuvres Chirurgicaeles par Mr pott twee volumen in octavo 
Pcrcival Pott, Engels chirurg (17I4-178S). 

Oeuvres chirurgicales de M. Pcrcival Pott. Trad, de I'anglois sur la .seconde 
edition par M... Doct. en Med. Paris 1777, 8", 2 vol. (B.P.B.) 

N" 33 : en 34 

Cours d'operations par Mr dionis twee volumen in octavo 

Pierre Dionis, Frans chirurg (7-1718). 

Cours d'operations de chirurgie demontrees au Jardin-du-Roi. Paris 1765, 8", 
2 vol. (B.P.B.). Dc talrijke andere uitgaven verschencn m een vol. 

N" : 35 : en 36 : 

pathologic et therapeutique Chirurgicaele par Mr hevijn twee volumen 
in octavo 

Prudent Hcvin, Frans chirurg (1715-1789). 

Cours de pathologic et de therapeutique chirurgicale. Paris 1784, 8", 2 vol. 
(Dezeimeris) 

N" 37 

Chymie de Lemery Een volume in octavo 

Nicolas Lemery. Frans geneesheer (1645-1715). 
Cours de Chymie. Paris 1675, 8". Id. c" ibid. 1679. 1681, 1682, 1683, 1690, 
1697. 1701, 1713, 1730. (Dezeimeris) 
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N" 38 

Anatomic par dionis Een volume in octavo 
Pierce Dionis. Frans chirurg (7-1718). 
L'anatomie dc I'hommc. suivant la circulation du sang, ct lcs dcrnieres decou-
vertes. Paris 1690, 8", Id. 6 ibid. 1695. Geneve 1695. Id. & ibid. 1699. Paris 
1701, 8", id, & ibid. 1716 en 1723. (Dezeimeris) Paris 1729, 8", (B,P.B.) 

N" 39 : 40 en 41 

oeuvres posthumes par Mr pouteau drije volumen in octavo 
Claude Pouteau, Frans chirurg (1725-1775). 
CEuvros posthumcs de M. Pouteau, docteur en medccine, chirurgicn en chef 
de I'Hotel-Dieti de Lyon. Paris 1783. 8". 3 vol. (Dezeimeris) 

N" 42 : 

operations de Chirurgie par Mr Bertrandi Een volume in octavo 
Ambroise Bertrandi, Italiaans chirurg (1723-1765). 
Traite des operations dc chirurgie. Trad, par Sober de La Rouillais. Paris 1769. 
8". Id. fi ibid. 1784. (Dczeiiiieri.':) 

N" 43 

pathologic de gaubius Een volume in octavo 
Jcroom David Gaubius, geneesheer te Leiden (1705-1780). 
Institutions dc pathologic. Trad, du latin de Gaubius par Sue. Paris 1770. 8". 
Id. 6 ibid. 1788. (Dezeimeris. B.M.N.) 

N" : 44 

maladies veneriennes par Mr hunter Een volume in octavo 
John Hunter, Engels chirurg (1728-1793). 
Traite des maladies veneriennes. Paris 1787. 

N" : 45 

observations sur les accouchemens de Mons. Levrct Een volume in 
octavo 

Andre Levrct, Frans verloskundigc (1703-1780). 

Observations .sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens laboricux. 
avec des remarques... Paris 1747, 8". Id. & ibid. 1750, 1762 en 1770. (Dezei
meris 6 Eloy) 
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N" 46 

observations sur les polypes de la matrice par Mr. Levret Een volume 
in octavo 

Andre Levrct. 

Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice, de la 
gorge et du nez, operee par de nouveaux moyens... Paris 1749, 9", Id. & ibid. 
1759 en 1771. (Dezeimeris & Eloy) 

N" : 47 

observations sur les accouchemens laboricux par Mr. Levret Een vo
lume in octavo 

Andre Levrct. 

Suite des observations, ,sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens 
laboricux. Paris 1751. 8". Id. & ibid. 1762 en 1770. (Dezeimeris &• Eloy) 

N' : 48 

nouveaux Elemens d'anatomie Een volume in octavo 
In de inventaris gemaakt in het jaar 1786, staat dit boek vcrmeld als : nouveaux 
Elemens d'anatomie raisonnee. Nadcre identificatie was ons onmogclijk. 

N" 49 

Traite de La Saignee par Mr. Quesnay Een volume 
Francois Quesnay, Frans chirurg (1694-1774). 

Observations sur les effcts de la saignee. Paris 1730, 12". Id. & ibid. 1750. 
(Dezeimeris. Eloy) 

N" 50 I 
! 

Traite de La Suppuration par Mr. Quesnay Een volume j 
Francois Quesnay. < 

Traite de la suppuration. Paris 1749. 12". (Dezeimeris, Eloy) I 

N" 51 : 

Traite de La gangrene par Mr. Quesnay Een volume 

Francois Quesnay. 

Traite de la gangrene. Paris 1749, 12". (Dezeimeris) 
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N" 52 : 

Traite des maladies de L'oeil par maitre jean Een volume 

Antoine Maitre Jan, Frans oogmeester (1650-7). 
Traite des maladies des yeux. Troyes 1707, 2de uitg, 1722. (Hirschberg) 

N" 53 : 54 : 55 : 56 : 57 : 58 : 59 : 60 : 
61 : 62 : 63 : 64 • 65 : 66 : 67 : 68 : 69 : 70 

Memoires de L'academie Royaele de Chirurgie de paris achthien vo
lumen in kleyn format 

Memoires de I'Academie royale de Chirurgie. Paris 1764-1774, 12". 15 vol. 
(Hahn geeft maar 15 vol. aan i. p. v. 18) 

N" 71 : 72 : 73 : 74 : 75 : 76 : en 77 

Aphorismes de Chirurgie d'hermaen Boerhaeve commentes par Mr. 
Van Swieten Seven volumen 

Herman Boerhaave, Nederlands geneesheer (1668-1738). 

Aphorismes de chirurgie. Commentes par Monsieur Van Swieten. Paris 1753-
1765, 12". (B.P.B.) 

N" 78 : 79 : 80 en 81 

pratique moderne de La Chirurgie par ravaton vier volumen 

Hugues Kavaton, Frans chirurg (18de eeuw). 

Pratique moderne dc la chirurgie publiec et augmentee par Sue le jeune. Paris 
1770, 12", 4 vol. (Dezeimeris) 

N" 82 : 83 : 84 : 85 : 86 : 87 : en 88 

Traite des maladies des femmes par Mr. Astruc seven volumen 
Jean Astruc, Frans geneesheer (1684-1766). 

Traite des maladies des femmes. Paris 1761-1765, 12", 6 vol. (Dezeimeris, Eloy). 
Vermoedelijk werd daar aan toegevoegd van dezelfde schrijver : L'art d'accou-
cher reduit a ses principes. Paris 1766, 12° zodat we 7 vol, krijgen. 

N" 89 : 90 : 91 : 92 : 93 : en 94 

Cours de Chirurgie par Mr, Elie Col de Vilars ses volumen 
Elie Col dc Villars, Frans chirurg (1675-1747). 

Cours de chirurgie, dicte aux Ecoles de medecine. Paris 1764, 12°, 6 vol. (Eloy) 
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N" 95 

Alle de werken van paulus barbette een volume 
Paul Barbette, Nederlands chirurg (18de eeuw). 
Alle de medicynale werken. bestaende in de chirurgie en praktyk der nicdi 
cynen, met nooten door F. Decker. Amsterdam 1668, 8" Id. fi ibid. 1688, 1700, 
1723. (B.M.N.) 

N" 96 

Chirurgie complette par Le Clercq Een volume 
Gabriel Lederc, Frans geneesheer (18de eeuw). 
Chirurgie complete. Paris 1694. 12". Id. 6 ibid. 1702 en 1706. Geneve 1699, 
12", Liege 1702, 12". La Haye 1707. 12". (Eloy) 

N" 97 

osteologie par Mr. Tolosain Een volume 
In de inventaris van 1786 staat dit boek vcrmeld als : histoire gcneraelc des os 
du corps hutnain. 

N" 98 : 99 : 100 

operations de chirurgie par Mr. garengcot drije volumen 
Rene Jacques Croissant de Garengcot, Frans chirurg (1688-1759). 
Traite des operations de chirurgie. fonde sur la mecanique de I'homme etc. 
Paris 1748. 12", 3 vol, (Dezeimeris) 

N" 101 

La chirurgie de gai de Chauliac Een volume 
Guy dc Chauliac, Frans heelmeester (I4de eeuw). 
De inventaris van 1786 vermeldt dit boek als : le maitre en chirurgie. Van de 
talrijke uitgaven van de chimrgie van Chauliac dus vermoedelijk : 
Le maistre en chirurgie ou I'abrege complet de la chirurgie de Guy de Chauliac 
par demandes et par reponses par L. Verduc. Paris 1735, 12". (B.P.B.) 

A/" 102 en 103 

Chirurgie d'hopitael par Belloste twee volumen 
Augustin Belloste, Frans chirurg (1654-1730). 
Chirurgicn d'hopital. Paris 1696, !2 ' . Ibid. 1698. 1703, 1708, 8". 
Amsterdam 1707, 12". Paris 1716, 12". 
en 
Suite du chirurgicn d'hopitnl etc. Paris 1725, 8". Ibid. 1732, 12". (Dezeimeris) 
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N" 104 

matiere chirurgique par Mr. Lovis Een volume 
Antoine Louis, Frans chirurg (1723-1792). 
Rccueil dc pieces sur differentes maticres chirurgicales. Paris 1752. 12". (Eloy) 

N" 105 

operations de Chirurgie par Mr. Schaerp Een volume 
Samuel Sharp, Engels chirurg ( ± 1700-1778). 
Traite des operations dc chirurgie etc. Trad, en Fran(;ais sur la troi.sicme edi
tion Anglai.sc de M. Sharp par A. F. Jault. Paris 1741. 12". (B.P.B.) 

N- 106 

avis aux femmes enceintes par Mr. White Een volume 
Charles White, Engels chirurg (1728-1813). 
Avis aux femmes enceintes, traduit en francais par M.. docteur en medecine. 
Paris 1774, 12". (Dezeimeris) 

N" 107 

Composition de remede de Mr. daran Een volume 
Jacques Daran, Frans chirurg (1701-1784). 

Composition de remede de M. Daran, publiec par lui meme. Paris 1770, 8", 
Ibid. 1780, 12". (Dezeimeris) 

N" 108 en 109 

Traite des maladies de la peau par Mr. turner twee volumen 
Daniel Turner, Engels geneesheer en chirurg (ISde eeuw). 
Traite des maladies de la peau. Trad, en francais. Paris 1743. 12", 2 vol. 
(Dezeimeris) 

N" 110 

Traite des playes d'armes a feu par Mr. ravaton Een volume 
Hniiues Ravaton, Frans chirurg (ISde eeuw). 
Chirurgie d'armce, ou traite des plaies d'armes a feu et d'armes blanches. Paris 
1767. 8". (Dezeimeris) 

N" 111 

Traite des playes d'armes a feu par Mr. desport Een volume 
Francois Desport, Frans chirurg (...-1760). 
Traite des plaies d'armes a feu. Paris 1749, 12". (Dezeimeris) 
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N" 112 

Traite de la gangrene par Mr. quesnay Een volume 
:ie nr, 51, 

N" 113 

Traite de la Suppuration par Mr. quesnay Een volume 
zie nr. 50. 

N" : 114 

principes de chirurgie Een volume 

Georges de la Fayc, Frans chirurg (...-1781). 
Principes dc chirurgie. Paris 1739, 12". Herhaaldelijk hcrdrukt. (Haeser) 

N" : 115 

L'art de faire lcs rapports en Chirurgie Een volume 
Jean Devaux, Frans chirurg (1649-1729). 
L'art de faire des rapports en chirurgie oii 1 on enseigne la pratique, les formules 
ct le style Ic plus en usage pnrmi lcs chirurgiens commis aux rapports etc, 
Paris 1703. 12". Id. & ibid. 17.30 en 1743. (Dezeimeris en Haeser) 

N" 116 

Traite de fractures et Luxations par Mr. Lassus Een volume 
Pierre La.s.sus, Frans chirurg (1741-1809). 
Nouvclle methode de traiter lcs fractures ct les luxations. Paris 1771, 12". 
(Dezeimeris) 

N" 117 

Description de la vessie par Mr. parson Een volume 
Jack Parson, Engels geneesheer (1705-1770). 
Description de la vcssic urinaire dc Ihommc ct des parties q'.ii en dependent. 
Trad, de r.inglais. Paris 1742, 8". ill. (Dezeimeris) 

N" : 118 

formules medicinaeles de L'hotel dieu Een volume 
Formules raedicinalc: Je I'Hotel-Dieu de Paris... par M. M. Paris 1753, 12". 

(Guitard) 
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N" : 119 en 120 

Chirurgicn dentiste par Mr. fauchaerd twee volumen 
Pierre Fauchard, Frans tandarts (1678-1761). 
Le chirurgicn dentiste. ou traite des dents, oil Ion enseigne les moyens dc les 
entretenir propcs ct saines etc... Paris 1728. 12". 2 vol. Id. & ibid. 1746. (De
zeimeris) 

N" : 121 en 122 

abrege d'anatomie par Mr. verdier twee volumen 
Cesar Verdier, Frans chirurg (1685-1759). 
Abrege d'anatomie du corps humain. Paris 1725, 12", Id. 6 ibid. 1729, 1739. 
1759 en 1764. (Dezeimeris) 

N" : 123 en 124 

histoire de La Chirurgie en france twee volumen 
Francois Quesnay, Frans chirurg (1694-1774). 
Histoire dc I'origine ct des progres dc la chirurgie en France. Paris 1749, 12", 
2 vol. (B.P.B.) 

N" : 125 en 126 

Traite des instruments de Chirurgie par Mr. garengoet twee volumen 
Rene Jacques Croissant de Gareageot, Frans chirurg (1688-1759). 
Nouveau traite des instruments de chirurgie les plus utiles, et de plusieurs nou-
vclles machines propres pour les maladies des os. Paris 1723, 12". 2 vol. (De
zeimeris) 

N' 127 

Dissertation sur les maux veneriens par guisaerd Een volume 
Pierre Guisard, Frans geneesheer (...-1746). 
Dissertation pratique, en forme de lettres, sur les maux vSneriens. Paris 1743, 
12". Id. f> ibid. 1750. (Dezeimeris) 

N' 128 

instructions sur les accouchemens par Mdd. de La marche Een volume 
Marguerite de Terlre, Veuve du Sieur de La Marche, Franse vroedvrouw 
(17de eeuw). 

Instruction touchant les choses qu'une sage-femme doit savoir pour I'exercice 
de son art. Paris 1677, 12". Nieuwe uitgave bezorgd door Louise Boursier, 
Paris 1710, 12°. (Eloy) 
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N" 129 

Dissertation sar le cancer des mamelles par Air. vacher Een volume 
N. Vacher, Frans chirurg (...-1760). 
Dis.scrtation sur le cancer des mamelles. Besan(;on 1740, 12", (Eloy) 

N" 130 

Dissertation sur les signes de la mort par Mr. Winslouw Een volume 
Jacob Benignus Winslow, Deens geneesheer (1669-1760). 
Dissertation sur I'incertitude des signes de la mort. Paris 1742, 12". (Dezeimeris) 

N" 131 

aphorismes d'hipocraete par Mr. du four Een volume 
Kippokrates, Gricks geneesheer (5de eeuw v. K.). 
Jean-Frangois Dufour, Frans geneesheer en chirurg (18de eeuw). 
Les Aphorismes d'Hippocratc rangez scion I'ordrc des parties du corps liumain. 
2dc edit. Paris 1703, 12". (B.P.B.) 

ZV' 132 

Traite des playes d'armes a feu par Ledran Een volume 
Henry-Francois Ledran, Frans chirurg (1685-1770). 
Traite ou reflexions tii'ces de l.i pratique sur les PL;yes d'armes a leu. Paris 
1737. 12". (B.P.B. & Dezeimeris) 

N" : 133 en 134 

Traite des maladies par Mr. helvetius twee volumen 
Adricn Helvetius, Nederlands-Frans geneesheer (1661-1727). 
Traite des maladies les plus frequentes et des reraedcs prcipres ,T les guerir. 
Paris 1724, 12". 2 vol. Id. & ibid. 17.59. (B.P.B. & Dezeimeris) 

N" : 135 en 136 

Remede sur la picire par Mdd. Stephens twee volumen 
Jeanne Stephens, Engclsc dame die circa 1730 bewcerde een litholytisch iiiiddel 
te hebben uitgevonden. 
Rcceuil d'cxpcrienccs et d'observations sur la pierrc et sur lcs cffels des remedes 
de Mile. Stephens. Paris 1740-1743. 8". 2 vol. (Eloy) 

N" : 137 en 138 

observations de Chirurgie par Mr. Ledran twee volumen 
Henry-Francois Ledran, Frans chirurg (1685-1770). 
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Observations de chirurgie auxquelles ou a joint plusieurs ictle\ions en favour 
des etudiants. Paris 1731. 12". 2 vol. (Dezeimeris) 

N" : 139 en 140 

Traduction de Celse sur la medecine twee volumen 
A. Cotneiius Celsus, Roraeins geneesheer (Istc tot 2de eeuw na K.l. 
Traduction des ouvrages de Celse, sur la medecine et la chirurgie, par M, Ninnin. 
Paris 1753, 8", 2 vol. Ibid. 1754, 12", 2 vol. (Choulant) 

N" : 141 

accouchemens des femmes par guillemeau Een volume 
Jacques Guillemeau, Frans chirurg (c. 1550-1609). 
L'hcureux accouchement des femmes. Paris 1609, 8". Id. & ibid. 1643. (Dezei
meris f- Elov) 

N' 142 

Traite de I'evocnacion ordinaire au-x femmes par Mr. devaux Een 

volume 

Jean Devaux, Frans chirurg (1649-1729). 
John Frcind, Engels geneesheer (1675-1728). 
Emmenologie on traite de 1 evacuation ordinaire aux femmes etc. p,ir M. Frcind... 
Traduction fran^ai.se par M. Devaux. Paris 1730. 12". (B.P.B.) 

N" 143 

aphorismes dc Boerhaeve Een volume 
Herman Boerhaave, Nederlands geneesheer (1668-1758). 
Aphorismes sur la connaissance et la cure des maladies, trad, en francjais, Rcnncs 
1738. 8". Id. Paris 1739 en 1745. (Lindeboom) 

N" 144 

Recueil de la vcrolc par Mr. helvetius Een volume 
Jean Adrien Helvetius, Nederlands geneesheer (c. 1661-1727). 
Mothode pour trailer !a vO;olc par les frictions ct par lcs .sucurs. La Haye 
1710. 12". (Eloy. Dezeimeris) 

N":145 

oeuvres charitables de guybert Een volume 
Philibert Guybert, Frans geneesheer ( 17de eeuw). 
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N" : 146 

grond-beginselen der vroed.konst door Bradechal Een volume 
Philippe Bradechal, chirurgijn uit Heneyouwcn (18de eeuw). 
Grond-beginzelen der vioed-konst verdeeld in veertig les.sen... opgestelt... door 
bevel der Staeten v.in... Henegauw. Van het Fransch in het Vlacmsch vertaelt. 
Tot Brrigge (1778). 12". (B.P.B.) 

N" : 147 

anatomic van verheijen Een volume 
Philip Vcrhcycn, Vlaams geneesheer (1648-1710). 
.Anatomic oft ontleed-kundigc beschryvinge van het menschen lichaem... uyt het 
Latyn vert.ielt door And. Domon. Sassenus. Briisscl 1711, 8". (B.P.B.) 

N" : 148 : 149 : 150 en 151 

Traite des maladies veneriennes par M. astruc 
Jean Astruc, Frans geneesheer (1684-1766). 
Traite des maladies veneriennes. Paris 1743. 12". 4 vol. Id. <:•' ibid. 1755, 1773 
en 1777. (Dezeimeris) 

N" .- 152 

hand Boek der Chirurgie door Battum Een volume 
Carolus Battus, Vlaams gencoshecr (16de eeuw). 
Handbocc der chirurgyen. V7aer in veci exquisite, ende secrete remedyen tegens 
alle wtv.vcndige ghcbreken... verhaelt .staen. Dordrecht 1590. 8". Id. & ibid. 
1606, Amsterdam 1620 en 1631, Rotterdam 1632, Amsterdam 1634, 1653 en 1662. 
alien 8". (B.M.N.) 

N" : 153 

Exaemen der Chirurgie door herls Een volume 
Cornells Herls, Zccuws chirurg (17dc ^cuw). 
Exaenicn der chirurgie. Amsterdam 1645, 8°. Id, 6 ibid. 1648, Middelburg 1660 
en 1663, Antwerpcn 1672, Amsterdam 1680, Antwerpen 1700. Am.sterdam 1703 
en 1723, alien 8", (B.M.N.) 

N" : 154 

Traite des accouchemens par herbiniaux twee volumen in een gebon-
den 

Herbiniaux G., Brussels s-erloskundige (1740-17...). 
Traite sur di\ers accouchemens laboricux et sur les polypes de la matrice. 
Bruxclles 1782. 8". 2 vol. (Dezeimeris & Fasbender) 
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N" : 155 

genees-konst door abraham titsing Een volume 
Abraham Titsingh, Nederlands geneesheer (18de eeuw). 
Genecskonst der heelmcesters, tot dienst der zeevaart. Amsterdam 1752, 8". 
(B.M.N.) 

N" : 156 

Biblioteque der genees-konst door tersier drije volumen in Een ge
bonden 

Barthol. Tersier. 
Nieuwe natuur- en genecskundige biblioiheek of zakelijk inhoud der nieuwe 
buitenlandsche werken. die tot de geneeskunde... betrckkclijk zijn. 1" deel (3 
stukken). Amsterdam 1774-1775, 8", (B,M.N.) 

N" : 157 

Leger Siekten door jan pringhlc Een volume 
Sir John Pringlc, Schots geneesheer (1707-1782). 
VerhandeUng over de legerziektcn... Uit het Eng. vertaald door L, Bicker, 
Am.sterdam 1785-1788. 8", 3 vol, (B.M.N.) 

N' : 158 

oeiivrcs de Chirurgie door gowlaerd twee volumen in Een gebonden 
Thomas Goul£U'd, Frans chirurg (18de eeuw). 
Oeuvres de chirurgie. Paris 1763, 12", 2 vol. Id. 6 ibid. 1767. Liege 1779, 8", 
2 vol. (Dezeimeris) 

N" : 159 

Traite des maladies veneriennes par Mr. fabre twee volumen in Een 
gebonden 

Pierre Fabre, Frans chirurg (1741-?). 
Traite des maladies veneriennes. Nouv. edition corrigee ct con,sidcrablement 
augmentee par I'auteur. Paris 1765. 12", 2 vol, (Dezeimeris) 

N" : 160 en 161 

maladies des femmes par Mr. Chambon de montaux twee volumen 
Nicolas Chambon-Dc-Montaux, Frans geneesheer (1748-1826), 
Maladies des femmes en couches et a la suite des couches. Paris 1784, 12", 2 vol, 
(Dezeimeris) 
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N' : 162 

Progres de Chirurgie par Mr. thcden 
Johan Kristian Anton Thcden, Duits chirurg (1714-1797). 

Progres ultericiirs do l,i (.hirurgie. ou remarques et observatic^ns nouvcllcs dc 
M. Thcden. Ti-ad. dc I'All. par M. Clinyron. Bouillon 1777. 12". (B.P.B.) 

N" 163 en 164 

Traite complet d'accouchcmcns par Mr. de La motte twee volumen 
in octavo 

Guillaumc Matiqucst dc la Mottc, Frans verloskundigc (1655-1737). 

Traite complet des accouchcinens naturcls, non nalurcls et contre nature, ex-
plique dans un gr;ind noiiibr,- d'observations ct de I'cflexior.s sur I'arl d'accou-
chcr. Prids 1771, 8", 2 \ol . (Dc-eimeris) 

N" : 165 

Nouvclle mcthoJc de nratiqtier L operation Cesarienne par Mr. Laii-
verjat Een vohtme ingebonden Een werktie van Levret met figueren 

Theobald Edenne Lauvcrjat, Frans verlcjkundiqe (--1800). 

Nou\'el!o mctliode dc pratiqucr I'oper.ition cesarienne, et parallele de cette ope

ration et de la section des o; pubis. Paris 1788. 8'. (Dezeimeris. Fa.sbender) 

N" 166 en 167 

La medccine pratique par Mr. Cullen twee volumen 
William Cullen, Engels qenceshoer (1710-1790). 

Edo-.uird F. M. Bo.quillon, Frans q.-iicesheer (17-H-18I81. 

Elemens de medccine pr.itiquc de M. Cullea, traduits sur l;i 4" ci dcrnierc edi
tion ,ivcc dc^ riote.s p.u- M. Bo.sqailloiv.. P.iris 1785-1787. ,S" 2 \ol . (Dezei-
iiK ris.l 

N- 168 

Cure radicaele de L hi/drocclle par Mr. jmbert dc Lonnes Een volume 
ingebonden Een werktie van pott 

Imbert Delonnes, Frans chirurg (ISdc eeuw). 

Traite de I'hydrocelc : cure radicale de cctte maladie et traitemcnt de plusieurs 
aut.-cs qui attaquent les parties de la generation de I'homme. Paris 1785, 8". 

(Dezeimeris) 
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A '̂ 169 

de wonde heel-kunde door daniel Schlichtig Een volume 
J. Daniel Schlichting, Nederlands geneesheer en verloskundigc (18de eeuw). 

Traumatologia nov. antiqua ofte vernieuwde wondheelkunde... Amsterdam 1748. 

4". 2" dr. verm, met aanmerk. op verbrugs Land- en zec-chirurgie. Antwerpen 

1775. 8". (B.M.N. & B.P.B.) 

N" 170 : 171 : en 172 

verhaendeling der root-koorts ende roodeloop door van Baveghem 
drije volumen in octavo 

P. J. Van Baveghem. Vlaams geneesheer (1745-1805). 

VerhandeUng over de Koortsen in t algemeen. dog bezonder over de Rotkoorts 
en Roodeloop. welke sedert de ticn a twaalf laetste jaeren alom in de Neder-
landen de .schrikkelykste verwoesting hebben aengercut. Dendermorde 1788-
1790, 8". (Broeckx) 

N" 173 

Enfant de nature par foucroix Een volume 
Antoine Francois, Comte de Fourcroy, Frans geneesheer (1755-1S09). 

Wij hebben bovengenoemd werk niet kunnen identified en. In de inventaris van 

1785 staat dit boek vcrmeld als : de opvocdinge der kijnderen volgens de wet 

der nature door fourcroy. 

A "̂ ; 174 

heelkundige Berichten door huaert Een volume 
J. C. Huart, Vlaams chirurg (18de eeuw). 

Korte verhandeling over de heelkundige berigten. in twee deeltjens verdeeld, 
het eerste hoe men over de doodelykheid der wonden oordeelen zal, het tweede 
van zekere ziektens ende bezondere gevallen, waer over het berigt der heel-
meesters door d'overheyt gemeynelyk gceyscht word. Mechelen 1774. 8". 
(Broeckx. B.P.B.) 

iV" -• 175 

abrege des maladies des armes par Mr. van Swieten Een volume 

Gerard van Swieten, Nederlands geneesheer (1700-1772). 

Description abregee des maladies qui rcgneiit le plus communement dans les ar-
mees, avec la methode de les traiter, Vienne 1759, 8" : Id. f-i ibid. 1760 (Dezei
meris). Paris 1760, 12". (B.P.B.) 
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N" : 176 en 177 

Traite des maladies des os par Mr. petit twee volumen 
Jean Louis Petit, Frans chirurg (1674-1750). 
Traite des maladies des os, dans lequel on a represente les appareils et les 
machines qui conviennent a leur guerison. Leiden 1709, 8°, 2 vol. Id. Paris 1723, 
12°. Id. & ibid. 17.36 en 1759. (Dezeimeris) 

N" : 178 

Abrege de L'art des accouchemens par Madame du Coudray Een 
volume 

Madame Le Boursier du Coudray, Franse vroedvrouw (18de eeuw). 
Abrege de l'art des accouchemens. Paris 1759, 12". (B.P.B.) 

N" : 179 

Essai des accouchemens par Mr. Levret Een volume 

Andre Levret, Frans verloskundigc (1703-1780). 
Observations sur les causes 6 les accidens de plusieurs accouchemens laboricux. 
Paris 1747, 8". Id. 6 ibid. 1750. 1762, 1770, (Eloy) 

N" 180 : 181 • 182 : 183 .- en 184 

Expositions anatomique par Mr. Winslow vijf volumen 
Jacob Benignus Winslow, Deens anatoom (1669-1760). 
Exposition anatomique dp la structure du corps humain. Paris 1766, 12". De
zeimeris en andere autcurs geven slechts 4 vol. aan. Waarschijnlijk werd door 
de opsteller van de catalogus een ander van de talrijke werken van Winslow 
aan dit lot toegevoegd. 

N":185 

Bibliothcque de Chirurgie du noord par Rougemont Een volume 
Jacques Claude Rougemont, Frans geneesheer (1756-1818). 
Bibliothcque de chirurgie du Nord. ou extrait des meilleurs ouvrages de chi
rurgie publics dans le Nord. Bonn 1788, 8". (Dezeimeris) 

N" : 186 

Traite Theorique et pratique par Mr. bell : traduit de L'Anglois par 
Bousquillon Een volume 

Benjamin Bell, Schots chirurg, 

Traite theorique et pratique des ulceres, par B. Bell, trad, par Bosquillon sur 
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la 4" edit., augmente dc quelques recherches sur la teigne, Paris 1788, 8', (De
zeimeris) 

N" : 187 

dissertations par Mr. Lovis Sur Les naissances tardives, Sur Les 
Signes du Suicide Et de L'assasinat vier dissertatien in Een 'Volume 
gebonden 

Antoine Louis, Frans chirurg (172.3-1792). 
Memoire contre la legitimitS des naissances pretcndues tardives. Paris 1764, 8". 
Supplement a ce memoire. Paris 1764, 8" (Dezeimeris). Memoire sur une ques
tion anatomique relative a la jurisprudence, dans lequel on etablit les principes 
pour distinguer a I'inspection d u n corps trouve pendu les signes du suicide 
d'avcc ceux de l'assasinat. Paris 1763, 12°. (Dezeimeris) 

Dczc catalogus is dc enigc ons bckcnde boekenlijst van ccn chi
rurgijnsgilde in de Zuidelijke Nederlanden (8), Deze boekenlijst en 
het reglement dat opgemaakt werd voor het gebruik der biblio
theek (9) zijn niet enkel van belang voor de geschiedenis van de 
geneeskunde maar ook voor de geschiedenis van het bibhotheekwe-
zen in ons land. Al kan men 187 boekdelen geen omvangrijke biblio
theek noemen, toch is deze poging van niet universitair gediplomeer-
den om een meer wetenschappelijke background te verwerven niet 
zonder verdienste. Dat het aanschal'fen van instriunenten en boeken 
gebeurde ten gerieve van de gildeleden getuigt tevens van een be
staande gemeenschapszin. 

De meeste werken waren voor hun tijd van recente datum. Ze 
dateerden meestal uit de tweede helft van de ISde eeuw en waren 
dus voor de chirurgijns van actueel belang, er rekcning mede houdend 
dat in de 18de eeuw de geneeskundige vooruitgang niet met reuzen-
.sprongen gebeurde en dat boeken die twintig jaar vroeger versche-
nen, nog steeds actueel bleven. 

De aankoop der boeken gebeurde deskundig en oordcelkundig zo
dat de bibliotheek eian het doel was aiangepast waarvoor ze dienen 
mocst. 

(8) Voor dc Noordclijke Nederlanden beschikken we over de catalogus van de 
Middclburgsc Chirurgijnsgilde die 145 boekwerken vermeldt in 1746, Zie Dr. 
D. Schoute. Schets van het Middelburgsche Chirurgijnsgilde, z. j . biz. 34. 

(9) Zie bijlage. Ampliatie van Kcure. 
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Op de 109 titels zijn er 92 die betrekking hebben op de ontleed-
kunde, de heelkunde, de verloskunde en de gyiiaecologie m,a,w. het 
vakgebied der chirurgijns. Men kan ze onderverdelen als volgt : 

anatomic ; 5 werken. 
heelkunde : 66 werken, waarvan 34 handboeken of werken die al-

gemene heelkundige onderwerpen behandelen en 32 werken met meer 
cjespecialisecrde chirurgische onderwerpen of over ziekten die toen 
tot het arbcidsterrein van de chirurgijn behoorden : geschiedenis der 
chirurgie (1), heelkundige instrumenten (1), breuken (2), frakturen 
en lu.xaties (2), oogziekten (2), aderlating (1), infecrie, ettering en 
gangreen (5), tandheelkiinde (1), venerische ziekten (5), ziekten van 
de blaas (3), huidziekten (1), schotwonden (3). gerechtelijke genees
kunde (4), onbepaald onderwerp (1). 

Op het gebied van de verloskunde en de gynaecologie tellen we 
21 werken. waarvan 17 werken over verloskunde en 4 werken over 
vrouwenziekten. 

De niet-heelkundigc werken, ten getalle van 17, zijn als volgt te 
verdelen : 

werken van gemengde inhoud (5), werken over pathologic (3), ge
neeskunde (3), legerziekten (2). pharmacologic en scheikunde (4). 

Samenvattend mag men zeggcn, dat naast een aantal werken van 
meer algemene heelkundige inhoud, de chirurgijn ook werken ter 
zijner beschikking had voor de speciale gevallen waarmede hij kon 
geconfronteerd worden. 

De bijna bestendige militaire garnizoenen waarmede leper gepiaagd 
is gewcest. zal er niet vreemd aan geweest zijn dat we een aantal 
werken aanwezig vinden over schotwonden, legerziekten en venerische 
ziekten. 

Bekijken we de namen van de verschillende autcurs die in de bi
bliotheek vertegenwoordigd zijn, dan bemerken we dat deze afkom-
stig zijn van eigen bodem. uit Nederland, uit Engeland. uit Duits-
land. uit Zwitserland, uit Italic maar voornamelijk uit Frankrijk en 
meer bepaald uit Parijs. Dit hoeft ons niet te verwonderen. In Frank
rijk was de oude strijd tussen geneesheren en chirurgen ten gunste 
dezer laatsten uitgevallen. De chirurgen waren daar niet langer de 
mindere der geneesheren. Ze moesten niet meer voor de deken van 
de medische faculteit de eed afleggen, waarin de suprematie van de 
geneeskunde over de chirurgie werd herkend, ze hadden hun eigen 
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rijkelijk gebouwde paleis gekregen waar de Academic Royale de 
Chirurgie haar zittingen hield en ze gaven « Memoires » uit, waarin 
ze hun bevindingen publiceerden. Onder de stuwende kracht van 
Jean Louis Petit, Antoine Louis e,a, was de chirurgie haar opgang 
begonnen die de voorbode zou worden van de snelle opmars die de 
heelkunde in de 19de en de 20ste eeuw zal maken. De glans van de 
Franse chirurgie straalde tot over de grenzen en ook de leperse chi
rurgen hebben hiervan de invloed ondergaan. Dit bHjkt duidelijk uit 
de bibliotheek die ze hebben aangelegd. Maar dit heeft hun niet belet 
ook oog en oor te hebben voor wat elders werd gepubliccerd, want 
al de toonaangevende heelkundigen uit de 18de eeuw zijn ook ver
tegenwoordigd, zonder dat de grootmeesters uit het verleden, zoals 
Hippokrates, Celsus, Guy de Chauliac, Ambroise Pare enz. werden 
vergeten. 

Als we nu de werken rangschikken naar de taal waarin ze ge
schreven zijn, dan krijgt men een verhouding van 21 Nederlands-
talige werken tegenover 88 Franstahge, een verhouding dus van 1 
Nederlandstalig werk voor 4 Franstalige. Het zou echter verkeerd 
zijn hieruit conclusies te trekken over het taalgebruik der leperse 
chirurgijns. Bij het bespreken van het opmaken van de catalogus heb
ben we er reeds op gewezen dat de talrijke taalkundige fouten er 
voldoende op wijzen dat het Frans zeker niet de gebruikelijke taal 
was van de leperse chirurgijn. Ten andere het ganse register van het 
gilde wijst op een uitsluitend gebruik van de Nederiandse taal. « De 
getrouwheid der medici aan de Vlaamse taal », zegt J. Smeyers in 
zijn « Taalkennis en taaltoestanden in en rondom de XVIIIe-eeuwse 
Keizerlijke en Koninklijke Academic van Brussel » (10), « is een 
opvallend feit, en zulks niet alleen in de academische geschriften, 
maar in de ganse geneeskundige boekenproductie » en hij geeft hier
van enkele voorbeelden. « Het geringe gebruik van het Frans in de 
geschriften der geneesheren », zegt dezelfde schrijver lets verder, « is 
des te meer opvallend, omdat de Franse werken in hun bibliotheken 
doorgaans een grote plaats innemen », en ook hiervan haalt hij voor
beelden aan. De toestanden in de leperse chirurgijnsgilde en de sa-

(10) Verhandeling nr. 419 van dc K.V.H.U. Standaard-Boekhandel, Antwerpcn 
1951. 

33 



menstelling van haar bibliotheek doen ons ten voile dc stelling door 
dhr. Smeyers vooropgezet, onderschrijven. 

De reden van het groot aantal Franse werken in de leperse chi-
rurgijnsbibliotheek schijnt ons voornamelijk te liggen in de toonaan
gevende faam die de Franse chirurgie, en in bizonder de Parijse Ecole 
de Chirurgie in de 2de helft van de 18de eeuw genoot, Ook de ro! 
van de boekhandel zal hierin een rol hebben gespeeld. Zouden we 
durven conclusies trekken over het taalgebruik onzer huidige Vlaam
se medici omdat we in hun bibliotheek talrijke Engelse en Ameri-
kaanse werken aantreffen ? 

Naast het instrumentarium en de bibhotheek bestond het bezit van 
het chirurgijns-gilde verder nog uit 
« ... een squelet 
twaelf stoelen. twee taeffels met schraegen 
drije jalousien om aen de vensters 
een intepot. intekannetie. pennemes, 
een coeffcr ivacr in de registers ende archiven van ons corpus bc-
rusten 
de twee beelden van onse patroonen St. Cosmas ende damianus 
dc biblioteque planken met dependentien. » 

Dit alles was « berustcnde in onse Camer ». W e weten dat deze 
kamer de fourierskamer op het stadhuis was. W a t er in 1790 de oor-
zaak van is geweest dat de ganse inboedel, instrumenten, boeken en 
meubels, plotseling verhuizen naar de woning van een zekere Pieter 
Cazier, « Baes bakker ». zijn we niet te weten gekomen, maar op 18 
november 1790 vinden we een ontvangstbewijs van Cazier, waarin 
hij verklaart dat de ganse inboedel is « geplaceert in den voor camer 
van mijn ende mij belast van voor alles te sorgen ende rcsponsabel te 
sijn om alles het gonne te kort bevonden te vergoeden ». Volgens de 
rekeningen ontving hij hiervoor een vergoeding van jaarlijks 36 gul
den, Vermoedelijk zijn het de op gang zijnde politieke gebeurtenissen 
die het gild er toe deed besluiten alles in vedligheid te brengen. 

Achttien maanden later gebeurt er een nieuwe verhuis. Alles gaat 
nu naar de woonst van « confrater gargan », die de jongste chirur
gijn van het gild was. Hij tekent voor ontvangst op 16 meij 1792. De 
vergoeding die hij ontvangt voor het herbergen van het bezit van het 
chirurgijnsgilde is nu bepaald op de helft of 18 gulden per jaar, 
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In november van hetzelfde jaar rukken de Franse legers, herauten 
van de politieke Franse vernieuv.'ing, de Oostenrijkse Nederlanden 
binnen en wordt de strijd aangebonden tegen het oude politieke en 
sociaal apparaat dat radikaal wordt afgebroken. Dit is het einde van 
het gildeleven. 

De gilden worden ontbonden en hun bezittingen verbeurd ver-
klaard. De laatste rekeniaigen in het register gaan tot September 1794. 
Voor 1795 wordt niets meer opgetekend behalve het verslag van de 
laatste gildevergadering, die gehouden werd op 26 September, daags 
dus voor het feest van Cosmas en Damianus. Dit verslag is duidelijk 
en geeft een verklaring van wat er met instrumenten en boeken ge
beurt : 

« Dc ondcrschreven gouverneurs deser ende supposten van het 
corps der chirurgie deser stad. ipre, hedent bij een geroepen ende 
vergaedert geconsidereert dat het besit van een camer tot huysen 
hunne boeken ende instrumenten onderworpen is aen verscheyde 
moeijlijkhcden ende swaere oncosten hebben geresolveert soo sij doen 
bij desen dat alle boeken ende instrumenten aen de gemeensacmheijd 
toe behoorende sullen geseparcert ende geleijd worden door de gou
verneurs, in acht ten besten mogelijk sijnde gelijke deelcn, wan of 
ijder suppost bij lotte sijn deel sal genieten. aldus geresolveert t'on-
ser vergaederinge binnen ipre desen 26 7bre 1795. » 

Volgen dan de handtekeningen van de acht resterende gildeieden. 
Misschien hebben zij gedacht dat de ontbinding van het gild niet on-
herroepelijk zou zijn en heeft ieder gildelid door een gedeelte van 
het gildebezit te bewaren, onder het voorwendscl van de grote on-
kosten, getracht te redden wat te redden viel (11). 

Het was een roemloos einde op een tijdstip dat zich voor het gild 
zo beloftevol aankondigde. De ontleding van het bezit aan instru-

(11) Deze oplossing is heel wat deugdelijker dan wat er rond dezelfde tijd te Ant
werpen gebeurde met het bezit van het Collegium Medicum, De heren doc-
tores medicinae van dit genootschap hadden er niets beter op gevonden om 
hun steigend geldelijk deficit te dekken — gcdeeltelijk veroorzaakt door de 
traktatics op koekjes en witte wijn, pro lagcnis vini albi gallic! ct pane bis-
cocto heet het in hun verslagboek, waarmede zij hun vergaderingen opluis-
terden ~ dan hun twee ceuwen oude bibliotheek te verkwanselen voor de 
spotprijs van 101 gulden brabants. De koper kreeg nog als toemaat zoveel 
rekken als hij nodig had om de boeken te kunnen plaatsen. Zie hierover C. 
Broeckx. Histoire du Collegium Medicum Antverpiense. Anvers 1858. pag. 353. 
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menten en boeken dat het leperse chirurgijns-gild toebehoorde, bc-
wijst ten duidelijkste dat er bij onze chirurgijns uit de 18de eeuw een 
ernstig streven bestond om uit de bescheiden plaats waarin ze tot dan 
waren verwezen een betere plaats te gaan innemen in de geneeskun
dige samenleving. Dit verhoogde standsbcwustzijn heeft het gild er 
toe gebracht, naast de zorg voor de materiele belangen van haar le-
den, waarmede het zich steeds had onledig gehouden, ook het weten-
schappelijk peil van het chirurgijnsambt te verhogen. Daarin volgde 
het gild het voorbeeld van wat er over de grenzen gebeurde. Uit de 
routine van een betrekkelijk eenvoudig handwerk groeidc de chirurgie 
naar een doelbewust en zaakkundige, m.a,w, naar een meer weten
schappelijke richting in haar arbeidsterrein. Des te meer is dit spre-
kend, dat we dit mogen besluiten uit de gegevens geput uit het ar-
chief van een bescheiden gilde — acht leden bij haar ontbinding .— 
in een betrekkelijke kleine stad. 

Opvattingen als zouden de chirurgijns behoord hebben « meer tot 
den stand der handwerkheden dan tot die der ontwikkelden en ge-
studeerden » (12) of « de chirurgijnsmeester,,, was een doodgewoon 
man, die zonder wetenschappelijke opleiding, doch met veel behen-
digheid, kon tanden trekken, gezwellen open snijden, baardscheren, 
aderlaten, kraamvrouwen verlossen en in de ergste gevallen ook arm 
of been afzetten » (13), stroken niet helemaal met de waarheid. De 
hernieuwing van de chirurgie, die gesitueerd wordt in de 19de eeuw, 
heeft zich reeds aangekondigd in de 18de eeuw, ten tijde van de nog 
bestaande chirurgijns-gilden, 

Onze opvatting over de chirurgijns van de 18de eeuw moet meer 
genuanceerd klinken, Zij hebben de verdienste de chirurgie tot een 
wetenschappelijk onderdeel van de geneeskunde te hebben voorbe-
reid en de hoge bloei die de chirurgie op het einde der 19de eeuw, 
dank zij narcose, antisepsis en asepsis, heeft gekenmerkt, te hebben 
ingeluid. Geen enkele historische periode staat los van wat is vooraf 
gegaan of van wat daarna gebeurt, 

P, Boeynaems. 

(12) Dr. E. D. Baumann. Dc dokter en dc goneeskinide. Maatschappelijk levcn. 
Amsterdam, 1915. 

(13) H. Ballien. De geneeskimdiac dicnsten der st.id Tongeren in vroeger eeuwen. 
Het oude Land van Loon. 1950, 
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SAMENVATTING 

In de 18de eeuw vroeg en verkreeg de chirurgijnsgilde te leper de toclating 
vanwege de stedelijkc magistraat om ten gcrleve van haar leden een instrumenta
rium aan te leggcn en een bibliotheek op te richten. De lijst der aangekochte in
strumenten wordt nagegaan en voor dc catalogus van de bibliotheek, die betrek
kelijk summier is opgesteld, wordt getracht van ieder boek de juiste auteur, de 
juiste titelopgave en het jaar van uitgifte aan te geven. Uit dit onderzock bUjkt dat 
de chirurgijns van leper er naar streefden vakkundig op dc hoogte te blijven van 
de vooruitgang van de medische wetenschap van hun tijd. De meermaals geuitte 
mening dat de chirurgijns dc minderen zouden zijn geweest van de academisch-
gediplomcerde geneesheren. is vatbaar voor kritiek en mag niet veralgemeend 
worden. 

RESUME 

Au cours du ISicme siecle la corporation des chirurgiens dc la ville d'Ypres 
demanda et obtint des autoritcs communales le droit de sc procurer une instru
mentation necessaire a ses mcmbrcs ct de se constituer une bibliothcque. Une ana
lyse est faitc des instruments acquis et pour le catalogue de la bibliothcque, qui 
est redige sommairement, on a tf.che dc retrouver pour chaque livre le nom de 
I'auteur, le titre exact et I'annee de la pa-mtion. De cet cxamen il resulte que les 
chirurgiens de la ville d Ypres s'effor?aient dc rester a la hauteur du progres des 
sciences mcdicales. L'opinion souvent emise que les chirurgiens etaient infericurs 
aux nicdccins. diplomcs a I'universit^, est susceptible a critique et ne peut etre 
gcncraliscc. 
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BIJLAGE 

fol. 200 recto tot 203 verso 
Mijnhecrcn X'ooght ende Sthepcncn der stcde van Ipre gcsien hcbbcndc dc 

Requcste hun geprescntecjt bij ende van wegen de gouverneurs & supposten van 
het corpus der chirurgijns deser stcde, te kennen gevende hoe by het eerste article 
van hunne constitutie ende keuren gestatuecrt ende geordonncert was, dat ider 
aspirant tot dc conste van chirurgie met sync admissie sal moetcn betaelcn in 
proffyte van het corpus de somme van vyf en twyntigh ponden grooten vlaems 
behalvcns de mecsters .soonen die .sullen gestaen mits betaelende hondert guldens 
om dc selvc !;omme geemployecrt tc worden tot aflos van de pennyngen opgenomen 
tot het betaelcn der finantien gclyck biyckende was by de keuren ter requcste 
gevougt, ende qelyckerwys van de opgenomen pennyngen tot het betaelcn der 
geseyde finantien, maer en resteerde te rembourseren eene .somme van vier hondert 
guldens dewelcke sy seyden hacst opgelcyt tc connen worden wacrdoer de aspi
rantcn tot deselve conste wilden pretendcrcn exempt te wesen in het betaelcn ten 
proffyte van het geseyde corpus de voeren gestatueerde somme, als ccsserende de 
oorsaecke ende het motif waer op het eerste article bunder keuren geaccordeert f' 
gebauwt, ncmaer aengcsien tot d cxercitic htuider fonctic & konste het seer noodt-
sackclyck was dat het selvc hun corpus voorsien wiert van alle soorten van chi
rurgicale instrumenten ende boccken dcse konste aengaende ten geriefve van t 
mecrges. corpus, ende dat het niet redely :!c en sonde wescn dat de toecommende 
aspirantcn gratis aenveert wicrden, dr.er de supplianten ende hunne voorsacten 
gecontribueert hadden tot den aflos der voornocmde finantien yder vyf en twvn-
tigh ponden grooten ende bovendien noch .seven groote te weke, soo hadden de 
.supplianten geerne gesien dat het selvc article in syn vigeur ende observantie sonde 
geblcven hebben, ende datter alsoo mot het gelt van de loecommende aspirantcn 
soude geerigeert worden eene publique Bibliothcque van boccken der vermaerste 
auteuren & geprocureert worden eene casse met alle soorten van instrumenten tot 
de conste ende de operatic van de chirurgie dienende, waer aen ideren suppost 
acccs ende toeganck sal mogen hebben ende genieten, oorsaecke der .supplianten 
hunnen tocvlucht nacmen tot ons oodtmoedelyck biddende on.se geliefte waere. ge-
con.siderecrt de pennyngen deser den inhoudcn van het meerges. eerste article 
hunliedcr kcure in syn vigeur ende observantie te laetcn continueren, ende in con-
scquentie dies tc ordonneren dat ider aspirant te synder admis.sic sal moetcn be
taelcn in proffyte van hun corpus de .somme van vyf en twyntigh ponden grooten, 
ende de mecsters .soonen hondert gulden oin de .sclve somme geemployecrt te 
worden tot den aflos van de resterende somme der opgenomen pennyngen tot rcm-
bours der ges. finantien, 6 tot erigeren eene publique Bibliothcque ende eene cas.se 
met alle soorten van chirurgicale instrumenten ten dicnste van t meerges. corpus 
met last van jacrelycksche rek. voor den hooftman, waerop gelet, hadden by apos-
tille van 23 jary 1756 versocht t advys van dheeren .schepencn commisarisscn ter 
tresorie weick gesien wy hebben met RR : ende hh : by apostille van den 17 nicy 
1759 aen de suppl. geordonncert, alecr op hun versoeck nopende d ercctic eender 
bibliothcque & casse met chirurgicale instrumenten te disponeren, dat sy ons al-
voorcn inkennen doen van den aflos van de resterende vier hondert guldens in dese 
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hicr vooren vermelt, ende de supplianten by ander req. tc in forme van onder 
corrcctie ons verthooncnde by productic der quittantien van den gcdacn aflos der 
ges, vierhondert guldens ende hun adherercnde aen dc conclusien by hunne voor-
gaende ende in desen gestipuleerde reqte genomen nopende de betaelynge van vyf 
en twyntigh ponden grooten vis ter admissie van yderen aspirant ende hondert 
guldens voor ider mecsters soon om met de danof provenierende pennyngen t eri
geren eene bibliothcque ende casse met chirurgicale instrumenten toe dier versoe-
ckcndc onse pcrmissie de selvc te mogen erigeren in de vcrtrcck ofte fourierscamcr 
op het stadthuys deser stede, ende dat hun corps in de selvc camer soude vermogen 
te vergaederen 't cas sulx verheysschende, waerop andcrma) gelet 6 by apostille 
van den 17 July 1760 versocht tadvys van dheeren schepencn commissarissen ter 
Tresorie wclck gesien 5 op supplianten bcde favorabcle inclinerende, wy hebben 
met RR : & en hh : ingevolge suppliantens versoeck gemaekt eene ampliatie van 
kcure wanof den inhoudcn hicr nacr volgt, bclastende hun supplianten de selvc 
tc doen enrcgistreren op het register van keuren rustende ter tresorie van alhier 
alsoock op het gonne van himnc rckenyngen op pcne van nulliteyt, 

Ampliatie van Keure ende Constitutie van het corpus der Chirurgins 
deser Stadt ipre 

Mijnhecrcn hooghbailliu voogt Schepencn RR : 6 hh : der stcde van Ipre, acht 
genomen hcbbcndc op de .supplicatie van dc Gouverneurs & Supposten van het 
Corpus der Chirurgen deser stede in date 17 July 1760 relatif aen hunne Requcste 
geappointcert den 17 mey 1759 wanof den inhoudcn in ons Octroy hicr vooren, 
hebben gestatuecrt by forme van ampliatie van keure t gonne volgt 

1" 
Alvoorcn dat de Aspirantcn tot de Conste van Chirurgie met hunlieden admissie 

sullen moetcn betaelcn in proffite van het corpus der Chirurgins de somme van vyf 
en twyntigh ponden gr gclyck voor desen, behalvcns de Mecsters soons die sullen 
gestaen mits betaelende hondert guldens ende sullen de selvc sommen geemployecrt 
worden tot oprechten van eene biblioteque 6 tot coopen van chirurgicale instru
menten ten gemcenen geriefve van het Corpus, 

art. 2" 
Dat tot bewaeren van de selvc gecochte boccken ende instrumenten sal moetcn 

gemaekt worden ten coste van het corps eene bchoorclyckc casse .sluyttende met 
twee differentc sleutels. wanof den eenen sal biyven berustcn onder dc handcn 
van den Deken & den andcrcn in d'handen van den Clercq Gouvcrneur, permit-
terende Mijnheeren dat de selve casse by provisie & forme van essay sal mogen 
gestelt worden op dc fourierscamcr neffcns de schauwc. 

art. 3 
Dat indien eenen suppost van noode heeft eenige der voors. boccken ofte instru

menten. de selve sal mogen vraegen aen den voors. deken 6 gouvcrneur onder 
syne behoorelycke recepisse, ende de selve niet langer blyvcn houden als by hun 
deken & gouvcrneur te prefigeren, ende in cas van eenigh degat dien aengaende 
gedaen, dat hy suppost het selvc sal moetcn betaelcn ter estimatie van den voors, 
Deken & Gouvcrneur & niet over een comende ten scggen van den hooftman der 
gemeene neerynge. 
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Art. ^ 
Ende opdat de voors. boccke cade instrumenten niet en .souden gedemanneert 

worden den Clercq Gouvcrneur sal dien aengaende macken eenen v^ertinenten Inven
taris fi den sclven stellcn in syne te doen Rek. welcken inventaris t alien jaere alsoo 
sal moetcn vcrvolgt worden door de naervolgendc Clcrcquen gouverneurs, den 
selven augmenterende naer proportie van hunne gedaen acquisitien. 

Art. 5 
Daer en sullen gcene boccken nochte instrumenten voor het Corpus mogen ge-

cocht woi-den. ten sy naer genomen resolutic van het selve Corpus ten ovcrstaen 
van den hooftman der gemeene neerynge. 

Art. 6 
De selve boccken ende instrumenten sullen moetcn wel bcsorgt ende ondcrhouden 

worden door den voorscyden deken ende gouvcrneur, voor welckers sorgen sy jaer-
lycx sullen proffiteren ten coste van het Corpus elck dry guldens, 

Art. 7 
Ende om te vc»rcommen dat de voors. vyf en twyntigf ponden grooten van de 

vremdc ende dc hondert guldens van de Mecsters soonen niet anders gediverteert 
en worden als tot het coopen van boccken ende instrumenten. daer sal in de jacre
lycksche Rek. van het corpus dien aengaende gemaekt worden eene separate Ru-
brique van onlfanck ende eene separate Rubrique van betaelynge der gecochte 
boccken f' Instrumenten, opdat den hooftman van dc gemeene neerynge dien aen
gaende soude connen verwittight syn. om het cas verheysschende te connen rapport 
doen. bclastende niet min den .seK'cn hooftman stricktclyck dien aengaende te in-
vigileren. 

Art. 8 
Ende indien eenigcn suppost vertoufde eenige der voors. boccken ofte instru

menten wedcrom te brengen naer bet expireren van syne becommen permissie, de 
selvc Deken ende Clercq Gouvcrneur sullen gehouden syn daer over rapport te 
doen aen den hooftman vnn dc gemeene neerynge, die soodanige suppost daer toe 
sal bedwyngen by boctc. 

Art, 9 
Ende opdat alles te beter soude geexccutcert worden dc selvc deken fi gouver 

neur sullen op den eersten Maendagh van ider maendt ten een uren en half naer 
middagh visie & inspectie geven aen alle de gonne die hun van dit Corps ter voor-
.seydc camer sullen laetcn vyndcn om te sien offer geene boccken ofte instrumenten 
en manquiercn volgens den inventaris i- of de selve in behoorelycke stact ondcr
houden ende in cas van eenigh deffect sullen sy hun moetcn adrcsseren aen den 
voors. hooftman die dien aegaendc sal mogen disponeren soo hy sal vyndcn te 
behooren. 

Aldus gedaen i- gearretteert in camer met RR : & hh : fi in teeken der waerheyt 
hebben wy hicr gcdacn Druckcn den seghel van .saecken deser voorn. stadt Ipre 
desen 27 Xbrc 1760, was ondt, by ord. Dehaerne 5 gezegclt. 

Geregistreert op het sesde Regrc. van Keuren & Ord. ticn rustende ter tresorie 
der stcde van Ipre f" 97 recto et scqq. 

als secretaris ondt. J. F . Pille. 
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