
EEN BRUSSELSE O R D O N N A N T I E B E T R E F F E N D E DE 
U I T O E F E N I N G V A N DE GENEESKUNDE (H24) 

In zijn « Varende Luyden » beschrijft de Nederlandse historicus 
Prof. Dr. D. Th. Enklaar, hoe cr onder de zwervers en vagebonden, 
die gedurende de 15de en 16de eeuw onze gewesten onveilig maakten, 
velen waren die nog in zekere mate aan de « derici vagantes » uit 
vroeger eeuwen herinnerden. Door kennis en geleerdheid staken zij 
uit boven de rondreizende kermisklanten, goochelaars, koorddansers 
en berenleiders, waarbij ze waren terechtgekomen en vormden in dit 
bonte zwerversvolkje een intellectuele ehte, een soort geleerdenprolc-
tariaat. Onder de vele middelen, waarmee ze poogden in hun armzalig 
bohemien bestaan te voorzien, nam de uitoefening van de geneeskunde 
een belangrijke plaats in. Als goede mensenkenners van alle markten 
thuis, wisten ze onder de bevolking van steden en dorpen, waar het 
naief vertrouwen in wondcren en toverkunsten nog bijzonder levendig 
was, altijd slachtoffers te vinden, die aan hun mooi gepraat geloof 
hcchtten en bereid waren hun geleerde adviezen met klinkende munt 
te honorercn (1) . 

Wie zich afvraagt hoe het toch mogelijk was, dat onze voorouders, 
wanneer ze ziek waren, zich zo onbezonnen aan zulke reizende mees-
ters toevertrouwden, die er maar op los dokterden, zondcr veel gevoel 
voor verantwoordelijkheid, mag niet uit het oog verliezen, dat de 
middeleeuwsc patienten in hoofdzaak op eigen inzicht en mensenkennis 
aangewezen waren, om uit te maken of ze met een bevoegd geneesheer 
of met een zwetsende kwakzalver te doen hadden. Immers van een 
behoorlijk wcttelijk geregelde oplciding, was toen slechts bij hoge 
uitzondering sprake, zodat ieder, die zich geroepen achtte, vrijwel 
ongestoord door de overheid praktijk kon uitocfenen. Bovendien waren 
de bevoegde medici weinig talrijk en bijna uitsluitend in grote steden 
gevestigd (2). 
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In die toestand van bandeloze vrijheid, v>'aarvan natuurlijk het 
goedgelovig publiek in grote mate het slachtoffer was, kwam eerst 
verandering op het einde van de Middeleeuwen en in de 16de eeuw. 

Om hun medeburgers te beschermen tegen het onverantwoordelijk 
en gevaarlijk bedrijf van allerlei knoeiers en onbevoegden op genees-
kundig gebied, begonnen de regeerders van sommige grote steden, 
toen ordonnanties uit te vaardigen. waarin op duidelijkc wijze werd 
omschreven, aan welke bepaalde vereisten van bekwaamheid al die-
genen raoesten voldoen, die zich met het uitoefenen van de genees
kunde binnen hun rechtsgebied wilden bezighouden. 

In de Nederlanden was de stad Brussel een van de eersten, die 
maatregelen trof tot beteugeling van het charlatanisme op genees-
kundig gebied door een ordonnantie van het jaar 1424 (3). Uit de 
considerans van deze ordonnantie leren we, dat het met de uitoefening 
van de verschillende geneeskundige disciplines-geneeskunde, chirurgie 
en verloskunde te Brussel al even droevig was gesteld als elders. 
Onbekwaamheid en onwetendheid gingen hier ook hand in hand met 
gebrek aan scrupules en schraapzucht. Enkele voorbeelden, die door 
de opstellers worden gecitcerd, om hun tussenkomst te motiveren, 
vormen hiervan een sprekend bewijs. Van sommige vroedvrouwen, die 
te Brussel hun praktijk uitoefenden, was het immers algemeen ge-
weten, dat ze bepaalde vrouwen, welke ze hadden verlost, door hun 
onbeholpenheid en gemis aan ondervinding, voor hun verder leven 
ziek of onvruchtbaar hadden gemaakt. Anderen hadden door hun ruw 
en stumperig optreden reeds voor de geboorte de dood %'an de vrucht 
veroorzaakt en waren zelfs niet in staat geweest om in geval van nood 
zelf het doopsel toe te dienen. 

Om die zeer zware misbruiken te keer te gaan en hun vrouwelijke 
medeburgers in het vervolg te behoeden voor het geknoei van deze 
onbevoegden, besloten de Brusselse magistraten in 1424 dat voortaan 
alleen nog zulke vrouwen als verloskundigen zouden mogen prakti-
zeren, die bcedigd waren en voor het uitoefenen van het beroep van 
vroedvrouw bekwaam en waardig waren bevonden door een jury, 
bestaande uit de pastoor van St. Goedele, de stadsgeneesheer en vijf 
vroedvrouwen door beide genoemde personen gekozen onder de meest 
gewetensvolle en bekwame van de stad. 

Slechts in gevallen van overmacht, wanneer men niet bijtijds een 
van de gezworen vroedvrouwen kon ontbieden, zouden ook andere 

50 



vrouwen verloskundige hulp mogen verstrekken, maar dan zonder 
enige geldelijke vergoeding voor hun prestaties. Al wie dit gebod 
overtrad, zou gestraft worden met een boete van 6 Rijnse guldens, 
waarvan een vierde aan de Hertog van Brabant, een vierde aan de 
kerkfabrick van St. Goedele, een vierde aan de stad en een laatste 
vierde aan de aanbrenger van het feit. Door hun eed namen de vroed
vrouwen eveneens de verplichting op zich om iedere vrouw. die hen 
had ontboden, zolang te blijven verzorgen, als dit nodig was en aan 
niemand hulp en bij stand te weigeren, die er om zou verzoeken. 

In het laatste deel van hun ordonnantie, troffen de opstellers maat
regelen, die uitsluitend bestemd waren voor de chirurgen en de medi-
cijnmeesters. Al de chirurgen en de medicijnmeesters, die in een gc-
privilegieerde Universiteit hun graad van licentiaat in de medicijnen 
behaald hadden en op het ogenblik van het afkondigen der ordon
nantie te Brussel woonden, mochten hun praktijk verder zetten zonder 
een bekwaamheidsproef te moeten afleggen. Van dezelfde vrijstelling 
genoten ook de persoonlijke chirurg van de Hertog van Brabant en 
de stadchirurg. Ook de reizende meesters, die in het bezit waren van 
een academische graad, afgeleverd in een geprivilegieerd studium, 
waren van het bekwaamhcidsexamcn vrijgesteld. Vooralcer deze 
laatsten echter te Brussel hun praktijk mochten beginnen, moesten zij 
aan de stadsgeneesheer hun universitair diploma voorleggen. W a n 
neer de stadsgeneesheer vaststelde dat dit dokumcnt authentiek was 
en oordeelde dat de houder er van de vereiste geneeskundige studies 
had gedaan, moest hij hem toelating geven, om samen met de andere 
geneesheren binnen Brussel zijn ambt van medicijnmeester of chirurg 
uit te oefenen, voor de duur van zijn verblijf in de stad. 

Wie geen universitair getuigschrift kon tonen, mocht zich voortaan 
met het uitoefenen van de geneeskunde niet meer inlaten, tenzij hij 
door een proef bewezen had hiervoor de nodige bekwaamheid te 
bezitten. Recht dit examen af te nemen, hadden uitsluitend de medi
cijnmeesters, die te Brussel hun vaste woonplaats hadden en de eed 
in de ordonnantie voorgeschreven hadden afgelegd. Wanneer een 
candidaat het spcciaal examen van chirurg wenste af tc leggen, werd 
aan de jury van gediplomeerde medicijnmeesters nog volgende leden 
toegevoegd ; de persoonlijke chirurg van de Hertog, de stadschirurg 
en enkele vooraanstaande leden uit het barbiersambacht door de 
stadschirurg hiervoor spcciaal uitgekozen. Slaagde de examinandus in 
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al dc opgclegde proevcn, dan moest de jury hem toclaten het beroep 
van heclmeester binnen Brussel uit te oefenen. Bleek uit het examen 
dat de candidaat slechts van een gedcelte der chirurgijnskunst op de 
hoogte was, dan konden de examinatoren hem verplichten zich te be-
pcrken tot zulke chirurgische kunstbewerkingen, waarvoor zij hem 
bekwaam hadden bevonden (4). 

Wie voortaan nog op het grondgcbied van Brussel zonder de ver
eiste diploma's of bekwaamheidsgetuigschriften de geneeskunde of 
de heelkunde zou uitocfenen, zou een boetc oplopen van 8 Rijnse 
guldens te verdelen in 4 delen, zoals in het bovenvermelde geval van 
dc vroedvrouwen. Indien deze niet aanvaarde meester bovendien er 
niet in slaagde de ziekte of kwetsuur van zijn patient te genezen, dan 
moest hij gestraft worden, alsof hij zelf vrijwillig die ziekte of kwet
suur had veroorzaakt. 

E. Spillemaeckers (Boom). 

(1) Varende Luyden. - Studien over Middeleeuwsc groepen van onmaatschappe' 
lijken in de Nederlanden. Van Gorcum's Historische Bibliotheek, dl. 12, Assen, 
19562. Zie vooral de hoofdstukken « Van zwervcnde dichters en reizende 
meesters » en « Breeder Aernout, Breeder Everaert en Zuster Lutgaert ». 
Raadpleeg ook M. A. V A N ANDEL : Chirurgijns, vrijc meesters beunhazen 
en kwakzalvers. < De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde (1400' 
1800) Amsterdam 1941. 

(2) In het begin van de 15de eeuw was te Dordrecht voor ernstige gevallen geen 
baat te vinden en moesten de patienten naar Utrecht reizen. Cfr. D. TH. 
ENKLAAR : Twee oorkonden betreffende de geneeskundige vcrzorging in de 
Latere Middeleeuwen, in NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT V O O R GE
NEESKUNDE, dl 61, 1925, II, bl. 1146. In 1593 was er te Geeraardsbergen 
nog altijd geen « expert docteur in medecijnen », zodat de inwoners die ge-
neeskundige hulp behoefden, verplicht waren beroep te doen op de genees
heren uit de omliggende steden. Om hieraan te verhelpen trof het stadsbestuur 
een overeenkomst met « meester Arnould Fervacq docteur in medecinen, pen-
sionnaire der stede van Audenaerde, dat hij alle veerthicn daghen eens hem 
alhier in stede soude presenteren omme den aermen te assisteren voor niet 
ende den ghestaedighden omme ordinairen salaris, al oft hij hier binnen waer 
residerende ». Cfr. V. FRIS : Uitfreksels uit dc stadsrekeningen van Gee
raardsbergen (1475-1658), in : BULLETIJN V A N D E GESCHIED- E N 
OUDHEIDKUNDIGE KRING V A N GENT, 20e jaargang, 1912, bl. 205. 
N" 51 Ibis. 

52 



(3) STADSARCHIEF BRUSSEL : Roodtstatuctboeck mctten tactscn, fol. 107vo-
1 lOvo. 
Op Brussel volgde Utrecht, waar in 1434 een bekwaamheidsproef voor de 
heelmeesters werd ingevoerd. (J. C. O V E R V O O R D E E N J. G. CH. JOOS-
TING : Dc Gilden van Utrecht tot 1528, dl. 2. s Gravenhage 1896, bl. 22.) 
Hierna kwam Leiden in 1441 eveneens met een examen voor de chirurgijns 
J. C. O V E R V O O R D E : De Lcidschc Arabachtsbrocderschappen in RECHTS-
HISTORISCHE OPSTELLEN AANGEBODEN AAN J. J. FOCKEMA AN
DREAS, 1914, bl. 351). Te Rotterdam moesten de heelkundigen vanaf 1467 
een proef afleggen en te Bergen op Zoom vanaf 1471 (TH. BOESMAN : 
De cxamcns in dc Chinirgijnsgilden, Acad. Poefs, Utrecht, 1942, bl. 66-10). 
In Amsterdam is eerst sprake van controle op de bevoegdheid van de genees
heren en de chirurgen in 1492 (A. J. M. B R O U W E R ANCHER : Dude Or-
donnanticn betreffende gences-, heel- en verloskundigen, apothekers, kwak
zalvers enz. in NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT V O O R GENEESKUN
DE, 1899, bl. 1174). De vroegste mij bekende ordonnantie waardoor vroed
vrouwen aan het toezicht van de overheid werden onderworpen komt uit 
Brugge en dateert van 1509 (DE MEYER : Recherches historiques sur la 
pratique des accouchements a Bruges depuis Ic XlVmc sicclc jusqu'a nos jours, 
Brugge 1843, bl. 15). Te Mechelen ten slotte kwamen de geneesheren, chirurgen, 
apothekers en vroedvrouwen onder controle in 1536 (G. VAN DOORSLAER : 
Aperfu historiquc sur la medccine et les medecins a Malines, Mechelen, 1900, 
bl. 29). 

(4) Het toekennen van beperktc bevoegdheid aan candidaten geneesheren en chi
rurgen, die niet voUedig in hun examens waren geslaagd, was vroeger vrij 
algemeen verspreid. Raadpleeg hierover A. GEYL : Over half voldocndc exa
mens en voorwaardelijke bevoegdheid in vroeger dagen in NEDERLANDSCH 
TIJDSCHRIFT V O O R GENEESKUNDE, 1911. bl. 642-647. 

RESUME. 

Pour combattre les nombreux abus dans les differentes branches de I'art de 
guerir, le magistrat de la ville de Bruxelles publia en 1424 une ordonnance qui 
reglementa les fonctions et les devoirs des sages-femmes, de.s medecins et des chi-
rurgiens. C'est, a notre connaissance, la plus ancienne ordonnance medicale pro-
mulgee par une ville des Pays Bas. Elle est redigSe en langue neerlandaise et est 
conservee aux archives de la ville de Bruxelles. 

53 



BIJLAGE. 

Een statuyt gcmaect optc vroevrouwen, biddersen, stoefmaertcn, van den 
lichte te lijken en tc dragen, van den medidjn, cyrurgijn (1) 

Want uut der rockeloesheit van den vroedevrouwen ende om dats sommege van 
hen, dies hen aennemcn ende ondcrwinden, niet volcomelic en verstaen noch nut noch 
oirbcrlic (2) dair toe en sijn, vele horribele saken ende menigerhande pericule 
voirmaels in der stnd van Bruc.s.sel sijn geschiet ende noch dagelyx geschien, als 
dat die vrouwc sommege mottcr vrucht bederven, sommige werden also mishandelt 
dat sij van dien dage voirtanc onvruchtbair blivcn, ende sommige behouden dair 
af een ewelike quale. Soiiitijt geboret oic, dat die tcder vrucht wordt soe groffelic (3) 
mishandelt dat sij niet k-vende te voirsthine en mach comen, ende somtijt .sterft 
zij zonder doepscl. Ende als die vrucht toder ende weec es van der natueren, soe 
sijn sommige van den vroedevrouwen .soe ruggen (4) ende sober van besceyde 
(5) dat zij die vrucht niet te rcchtc na ordinance der heyliger kerkcn en connen 
gedoepen. Soe is, om dc.se ende meer ander pericule te verhuedene, die geschiet 
sijn ende in toccomenden tiden proeffelic waeren te gevallen warer niet op vcrsien 
en worde, geordineert, gestatuecrt, geracmt ende gesloten bi den amman, burger-
meesteren, scepcncn raidsluden ende die gemcyn stad van Bruessel met wisen ripen 
ende voerdachtigen rade dair op gchadt. tghene dat hier na bescreven steet. 

[ 1) In den yersten. dat die prothiaen van Scnte Goedelcn ende die medicijn-
meestere der stnd van Bruessel selcn kiesen op huere consciencie vive eerbaere 
talwerdigc (6) vrouwen, die hen des ambachts van vroedevrouscap volcomelic wel 
verstaen, ende .selen die presenteren der wet, die van elker van hen sal nemen den 
eet alsoe hier nn bescreven volght. 

« Ic, N.. gelcvc ende zv.'erc dnt ic van dcser uren voircane wel ende getruwelic 
dat ambacht ende officyc van vroedevrou.scap doen ende hantcren sal. ende dat ic 
enen yegeliker vrouwen. dies bchoL-ft ende bcgheert, bcreet snl wcsen ende als ic 
dar toe ver.socht ben nyomende des weyghoren. ende also Innge bider vrouwen 
dair ic ycrst by gchaelt sal werden bliven als des van node wesen sal ; ende dat ic 
gheen vrouwe tot desen ambachte kiesen, promovori'n, noch vorderen en sal te 
comen, ic en wcot na mijn consciencie yerst dat zij dair nut ende oirberlic toe is. 
Ende alle dies bcgheren ende die icker nut toe kcnne sal ic dair toe presenteren 
sender argclist. Dit sal ic houden cndc niet laten om haet of om nijt. om maes-
scap (7), vrientscap, om ghcenrehande goet noch om die vrese van der doot, soe 
moet my God helpen ende alle syn heyligcn. » 

[2] Item, die vivo vroedevrouw^en, aldus gecoren cndc cihecedt, selen mogen 
andere kiesen ende presenteren den prochiacn ende medicijn. Ende als sise presen
teren. selen sij nemen optcn eet dien sij gedacn hebben dat si nut ende orberlic 
tot dier officyen van den vroedevrouscnp sijn, ende dat size niet gecoren of gepre-
.<;enteert en hebben om miede (8). gonste. maescape, bede of vrientscap. Ende ofse 
dan de prochiacn ende medicijn alsulkcn vinden, ,soe selen sise voirt der wet pre
senteren ende diere zelen zij sweren gelijc hierna volght. 

54 

http://dc.se


« Ic, N., gelove ende zwere dat ic van dcser uren voirtanc wel ende getruwelic 
dat ambacht ende officyc van vroedevrouscap doen ende hanteren sal, ende dat 
ic enen yegeliker vrouwen, dies behoeft ende beghecrt, bereet sal wesen ende als 
ic dar toe versocht ben nyemende des weygheren, ende also lange bider vrouwen 
dair ic yerst by gehaclt sal werden bliven als des van node wesen sal. Dit sal ic 
houden ende niet laten om haet of om nijt, om maesscap, vrientscap, om ghcenre
hande goet noch om die vreese van der doot. soe moet my God helpen ende alle 
sijn heyligcn. > 

[3] Item, dat gheen vrouwe van nu voirtanc en sal binnen der stad van Bruessel 
huer mogen ondcrwinden der officyen van vroedevrouwen toehorende om godc, 
vrientscap, noch om gelt, zij en sij tyerst bi den voirscreven viven ende bi den 
prochiacn ende medicijn geproeft ende van hen gepresenteert der wet ende dair na 
gheeedt, alst boven gcscreven is. Ende so waer ennige hier af contrarie dade, die 
sal verboeren, alsoe dicke alst gcviele ende ment ter wairheit bevondc. sesse rynsche 
guldene, dcen vierendele dair af den Here, dander der fnbriken van Sente Goedelen, 
tdcrde der stad ende tvierdc den genen diet voirtbrachte, het en waere dat cniger 
vrouwen pcrsoene onvcrsicnlyc den arbeyt tocquanie, so dat men gheen gesworen 
vroedevrouwe te tide gecrigcn en conde, dat dan andere vrouwen in alsulker noot 
dbeste mogen doen dat sij connen ombegrepen ende sonder loen ende argelist. 

[4] Item, soe wanneer ennige van den viven principalen vroedevrouwen van live 
ter doot compt oft ander:; totter voirs. officien onoirberlic wordt. so selen die 
andere viere dat condegen den prochiacn ende medicijn, ende die selen dan met rade 
van dien vicren een vijfste principale vroedevrouwe kiesen vut den... (sic). 

[5] Item, hoewel dat van redenen ende van rechts wegen dc biddersen eerbaere 
taelwerdige ende verstendele vrouwen billix wesen souden, want zij dagelix metten 
besten van der stad, beide mannen ende vrouwen, heymelic ende openbaer ombe
grepen spreken ende verkeeren, ende hen oic toebehoirt te blisscappen ende te 
druefheiden enen yegehken na syn weerde sine behoirhke stad te tckenen ende tc 
bewiscn, so sijn nochtan onder de andere sommege biddersen in der stad van Brussel 
niet van soe eerbaere famen, van soe taelwerdigen wesenen ende van soe versten-
degen besceyde, als dair toe dienen ende behoeren soude, uut den welken in voer-
ledencn tiden gesciet sijn ende noch dagelix gescien grote abusie, onabele, onta-
melike ende onnutte vvoirde, dair dicwile scendelike ende sondelike wcrkcn nnvolgen. 
Ende om dit ende desgelyx te verhueden dats niet meer en geschiede sijn geordineert, 
gestatueert ende gesloten, als boven, de pointen hierna volgende. 

[6] In den yersten, dat de wet van Bruessel kiesen ende nemen sal acht vrouwen 
pcrsonc van goeder famen ende namen, van eerliken ende taelwerdigen levenen, 
verstendich ende besceyden in woirden ende in werken. onder de welke cene sal 
sijn die ocverste ende principael, dyrre die andere zeven alse in dierre officien onder-
hoirich ende gehoirsam wesen selen ; ende die VIII ende niet rneer, selen werden 
van der wet gesedt biddersen in der stad van Bruessel te sine op enen behoirliken 
eet, die zij dair toe doen selen ; ende die selen met eenen eerbaeren ende taelwer
digen vrouwen abijt, alse met eenen mantcle ende capruyn, stapn in der kerkcn 
sonder groet gerucht tc makene ende sonder ennige onnutte ende ontamelike woirdc 
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te sprekene, sunderlingen omtrcnt den outaer, dair de priester in den dlenst Golds 
onledich steet. 

[7] Item, selen dese sclve biddersen enen iegclikcn dienen mocten, den armcn 
gelijc den rijken, op enen wcselikcn loen sonder enige ondersaten der voirs. stad, 
hij zij rijck oft arm, vorder te belastcn met vladcn, coecken, of broeden teysschen 
of te halen, dair zij een wile tijts van jacren costume af gemaect hebben ende de 
goede ludc dair mcde buten rcden ende besceyde moyenissc ende groten last gedacn. 

[8] Item, soe wie een biddersc hebben wilt, het zij tc nuwen pricsteren, te 
bruylochten, lijken oft kindcrbedden, die salse versueken doen aen dc voirs ocverste 
biddersc cndc de selve ovcrste biddersc sal dien een biddersc mocten doen hebben 
opden loen voirscreven, dien zij alle gelijc underlingen hebben ende dcylen suelen 
ende dair mcde content van enen iegclikcn wesen, sonder ycmant vorder tc be
lastcn ; ende soe waer den Here de goede van den dooden van rechts wegen sculdich 
sijn toe te behoeren, dair sal de ghene, die van sheren wegen die goede aenveerdt, 
de voirs. biddersc te lijke hueren loen ende salarie betalcn ; desgelijx selcn oic de 
heyligegheestmeesteren, die tgoct van den armcn ontfaen na de doot van cenigen 
armen menschc, die goet achterlaten, den biddersen vernuegcn te lijke van hueren 
solarie ; dair darme inenschen oic gheen goet achter en laten, dair selen de .selve 
biddersen te lijke om goids wille dienen. 

[9] Item, alse van den lichte ten lijken den goeden luden te dragen ende dair af 
te dienen, dair dicwile in voerledencn tiden groet gerucht ende gedrang in der 
kerken af geschiet is ende dair groten commer van gevecht ende scoffiericheit (9) 
in der kerken af hadde mogen comen ende gescien, om dweic te verhueden, is 
geraemt ende geordineert, als boven, dat de voirs biddersen de vrouwe personen 
ende niet den mannen dlicht ter offeranden dragen ende bewesten (10) selen, 
tamelic sonder ennich gerucht of misselike handclinge te makene. 

[10] Item, selen der stad gesworen knapen tvoirs licht dragen ende bewesten den 
mans personen van den lijken, dar hen dat af van ouder costumen tocbehocrt. 

[11] Item, van den lijken van den ambachtcn, sal des ambachts knape, dair 
dlijck af is, tvoirs licht den manspersonen bestellen ende geven. 

[12] Item, van alien anderen lijken, sal de belleman gelast sijn den mans personen 
tvoirs licht te dragen ende geven in bchoirlikcr manieren. 

[13] Item, want oic de goede hede van der stad dicwile last ende moyenissc 
gehadt hebben van den stoefmaertcn ende van den ghenen, die in der stoven dienen, 
ende oic van den biddersen, alse van broeden, coecken ende vladen, die zij ter 
goeder luden buys geplogen hebben onscemelic teysschen ende te halen, soe is over-
dragen ende gesloten. als voere, dat ghene stoefmaerte of dienstbode van der 
stoven, noch biddersc voirtacn meer nymmermeer eysschen, halen, noch vervolgen 
en selcn van yemand, soe wie hij zij arm oft rijck, vladen, coecken, broeden oft 
ennigerhande last of ongclt. 

Ende soe wie dc contrarie hier af dade, dat die verbuercn sal, also dicwile alst 
gcviele, enen Rijnschen gulden, sonder vcrlaet, te bekeren als voere. 

[14] Item, want na uutwisen van den rechten behoirhc is, dat dc wet verzie 
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van eerbaeren, wisen ende experten meesteren van medicine ende van surgyen, dair 
zij ende dandere ondersaten van der stad huer, heurre wive ende kinderen lijf, leven 
ende gesunde onder setten cndc dien dat bevelen, cndc mennigerhande pcrikel ende 
ongeval biden ghenen, die hen der meesterien van medicinen ende van surgyen 
onderwonden, cndc hen des luttel of niet en vcrstonden binnen der stad van Bruessel 
geschiet sijn, ende om dat te verhueden, so is gesloten ende overdragen, als voere, 
tgheent dat hier na bescreven steet. 

[15] Primo, dat alle de meesteren van medicinen, die in ennige geprivilcgieerde 
universiteyt gcgradueert sijn ende op den dach van huden in der stad van Bruessel 
wonen, suelen mogen practizeren ende desgelyx onser genedichs Heren van Brabant 
cndc der stad surgijn van Bruessel, een iegelijc in sijnre consten .sonder yemans 
wedcrseggen, ende om ander meesters te prueven ende te examineren, dair hier-
onder mencie af gemaect is, selen de voirs. meesters van medicinen ende surgijns 
der stad enen eet doen, also hier na volght cndc bescreven steet. 

« Ic gelove cndc zwcerc dat ic van nu voirtaen wel ende getruwelic sal exami
neren cndc prueven enen iegclikcn, die des van mij selen begheeren, in medicinen 
of surgyen, om dar af of ennigen van hen in der stad van Brucssele te practizeren, 
ende dat ic nyemand en sal admitteren of des oirlof geven, dien ic dair niet nut, 
abel noch oirberlic toe en vinde ; oic en sal ic nyemand, dien ic dair expcert, abcl 
ende sufficient in vindc, reprobcren of wederprueven. Ende dit salic houden ende 
niet laten om haet, nijt, maechscap, vrientscap, om myede of ennigerhande goet, 
om anxt of om vrese van der doot, so moet mij God helpen ende alle sine hey
ligcn. » 

[16] Item, gevielt dat enige meesteren van buten hier in der stad wouden prac
tizeren, die in enich geprivilegieert studium in medicinen of surgien gcliccnciccrt 
wacrcn, die en selcn andcrwcrven hier niet geexamineert of geprueft werden, maer 
eer zij hier selcn mogen practizeren, selen zij hen moeten presenteren ende ver-
thocnen der voirs. stad meester van medicinen cndc thoenen hen hueren graed, die 
zij ontfangen hebben ; ende als hi des te vreden is, .sal hi hen onder sijn manueel 
teken of signet, sonder ander proeve of examinacie tc doen, ocrlof moeten flcven 
binnen der stad van Bruessel in huerre const te practizeren. Ende wouden zij dan 
alhier in der stad nedcrslaen ende bliven wonen, soe souden zij comen bi der wet 
ende doen den eet bovenbescreven ende staen dair na te geliken privilcgie ende vordel 
tc practizeren ende van anderen te examineren metten meesteren. die nu in der 
stad wonen. 

[17] Item, of yeman die nu in der stad van Bruessel wonachtich is of namaels 
wonachtich werden mocht, of oic yeman van buten, wie hi waere man of wijf, die 
niet gclicentieert en is, als boven bescreven is, begheerde in der stad van Brucssele 
te practizeren in medicinen of surgyen, die sal hem presenteren der stad meesterc 
van medicinen ende die sal hem op dat hij in medicinen practizeren wilt, metten 
anderen meesters in medicinen gelicencieert examineren. Mer wilt hij in surgyen 
practizeren sal hien mctten anderen meesters van medicinen ende oic met onss 
genedichs Heren cndc der stad surgyns cndc met enigen van den notabclsten van 
den barbiersambachte, die den voirs. meesterc gclicven sal dair toe tc nemene, 
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getruwelic op den eet, die zij dair op der stad gedacn selen hebben, examineren. 
Ende vindt menne dan dair toe abel ende sufficient, soe sal men hem oerlof geven 
moeten te practizeren in der consten, dair hi abcl in vondcn is. Ende waere oic 
yeman abel in der practyken van sommigen ende niet van alien, die sal men oirlof 
geven te practizeren van des hy hem te vollen verstcct ende anders niet. 

[18] Ende see wie hem anders onderwonde binnen der vryheit der stad van 
Bruessel in medicinen of surgyen te practizeren, heymelic of openbaer, soe wie hi 
waere, leeck of geleert man of wijf, of oic brieve van sijnre medicinen of surgyen 
consten op kercdoren of elder te slanc of orynaelbusson of ennich ander teken uut 
te hangen (11) of voert te setten. dair ment ter wittiger wairheit bevondc, die sal 
verbuercn .-.onder vcrlaet, also dicwile alst geviele, de boete van acht Rijnschen 
gulden te bekecren als boven, ende hadde hij veraande onderstaen, dien hi niet 
genezen en conste, soe soude hij dair af gehouden werden van den Here ende van 
der stad, of hij dien die ziecheit oft quetsuere selve gedacn ende aenbracht hadde. 

Dit was gedacn ende gesloten int jaer onss Heren du.sent vierhondert ende viere 
ende twintich. 

STADSARCHIEF BRUSSEL, Roodstatuetboeck metten tnetsen fol. 107vo-110vo. 

(1) In de ordonnantie van 1424 werden door de Brusselse .schepenen ook maat
regelen getroffon om de misbruiken te keer te gaan. wanrnan de zogenaamde 
« biddersen » en de dienstmciden van de stoven zich plachcen schuldig te maken 
en om de wanordelijkheden tc vcrmijdcn. die zich regclmatig voordeden bij 
het dragen van de offerkaarsen tijdens de lijkdicnstcn. Daar genoemde bepa-
lingen tot hiertoe nog niet werden gcpubliceerd, hebben we het nuttig geoordeeld 
ze eveneens in de hier als bijlage gedrukte tckst op te nemen. ten behoeve van 
eventuele belangstellenden. 

(2) nuttig, geschikt. 

(3) op een plompe wijze. 

(4) ruig, grof, ruw. 

(5) sober : arm ; besceyde : inzicht, oordcel ; weinig vcrstandig. 

(6) onberispelijk, betrouwbaar. 

(7) bloedverwantschap. 

(8) bcloning. 

(9) schandc. 

(10) uitvoeren. 

(11) In de meeste steden hadden gedurende de Middeleeuwen inderdaad alleen be
voegde medicijnmeesters het recht om zogenaamde « urinalen » (glazen waarin 
men de urine van de patiiinten goot om ze in het licht te kunnen onderzoeken) 
uit te hangen. Het officieel erkende reclamemiddel van dc chirurgen bestond 
meestal in koperen scheerbekkens. die aan de gevel werden gehangen of 
pannen met bloed, voortkomende van aderlatingen, die in het venstcr werden 
gezet. Cfr. : M. A. VAN ANDEL : op. cit. bl. 76 en volgende. 
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