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uitdaging: dat was de honger! Die,uitdaging

Aan wie was de beoefening van de edele
conste  der medicine opgedragen? Aan de

riep activiteiten op. De chirurgijns kregen de

medicijns - de tegenw&rdigedokters  - en aan
de chirurgijns. Een onderscheid tussen hen

kans zich te ontplooien en het juiste antwoord

beiden dateert al sedert eeuwen. Toen in het
jaar 12 15 het vierde Lateraanse Concilie het

op die uitdaging werd gevonden in hun werk.

verbod voor alle geestelijken afkondigde om
als chirurg werkzaam te zijn: ecclesia  abhorret
a sanguine,  toen verwaarloosden de
geneesheren (de geneeskunst was in die dagen
uitsluitend in handen van de clerus) als gevolg
van dit verbod noodgedwongen de chirurgie
en het anatomisch onderzoek. We zien een
scherpe scheiding komen tussen chirurgie en
geneeskunst. Het beroep der chirurgijns werd
prijs gegeven aan de verachting! Inhonestum
magtstrum  in medicina  manu  operaru. Het
onvermijdelijke gevolg was, dat de chirurgie \
van nu af in handen van leken kwam, uit de
eenvoudige volksklasse gerecruteerd. Toynbee
drukte het aldus uit: “De menselijke
activiteiten worden bepaald en beheerst door
een wet van uitdaging en antwoord. Het zijn
niet de gemakkelijke omstandigheden, die de
beste kwaliteiten van de mensen naar voren
brengen. In tegendeel juist de hindernissen,
die met moeite overwonnen moeten worden,
moeilijkheden, die men op zijn levensweg
ondervindt, dit alles werkt bij de mens als een
agens, dat een re-agens doet ontstaan, een
reactie te voorschijn roept, waardoor a.h.w.
‘s-mensen geest gelouterd, gekristalliseerd
wordt. . . .“.

Voor deze leken chirurgijns bestond een

“Op huyden, den XVIIen  Aprilis  A” LI is
dé iroedschao  bij  de buraemeesteren  te kennen
gegeven, alsio  tegenwooydich  dese stede sonder
medicijn is ende  onze gemeente ende  ziecke
menschen geen cranckehulp crijghen,  dat
grotelixcs  van noode es, eerstdaegs een medicijn
binnen deser  stede te hebben, ende  deselve te
gaigeren. Ende  of men ooc dieselfd medicijn
enige weddens ofte jaerlicxs  uytreijcken  sal,
boven zijn vrijdom van wijn ende  bier-excijns off
nyet? Es daerop met de meeste stemmen van de
vroedschap geconcludeert dat men ‘t zelfde den
burgemeesteren te doen tot oirbaer ende \
welvaert deser  stede ende  onser  gemeente, soe
men bevinden sal naer  reden ende  exigentye van
der saecke ten behoeven. Welverstaende,  dat ziJ
zien zullen  naer  een expert medicijn ende  met
hem conveniëren ende  overeekomen soe
gracelyck  mals  zij mogen I . . .“.

De vroedschap stelde dus bij meerderheid
van stemmen de afwikkeling van deze zeer
dringende zaak in handen van

De laatste koerier had geluk! Dr.

burgemeesteren. Met spoed werd nu boden
,gezonden  naar het Noorden en het Zuiden om

Boudewijn Ronsse, een jongeman van

een te goeder  naam en faam bekend staand
medicus voor Gouda te animeren,

ongeveer 26 jaar uit Gent liet zich een
benoeming welgevallen:

“Betaelt  Adryaen Frans Comelis, dat hij I.I.
door bevel van burgemeesteren gereijst hadde  of
verteert om die doctor in die medicine an te
nemen, compt  VII  s. l d.
. . . S  Betaelt Frans Gerritsz.,  die van stadtswege
gereijst  is om een medicijn te requireren ende
hem is toegeleijt.  . . X.S. VIII  d, . . “,

Zij verenigden zich in gilden. Zij streden aan
de éne zijde tegen de hoon en spot der
medicijns, aan de andere zijde tegen
rondtrekkende wonderdokters en pleister-
lieden. Wetenschappelijk domineerde de
medicijn. Zijn geestelijk overwicht kwam al
dadelijk tot uitdrukking bij de keuze van een
Overman van het chirurgijnsgilde. Maar
tegenover dit domineren van de academisch
gevormden stond het spectaculaire werk van
de chirurgijns.

Maar zonder één enkele medicijn kon de
stad Gouda met zijn 12000 inwoners niet. In
het begin van het jaar 155 1 waren
burgemeesters genoodzaakt aan de ,’
vroedschap vrij mandaat te vragen om in de
vacature van het stads-doctoraat te kunnen
onderhandelen,

3 6

. . . . “Gheschonken  meester Boudewijn, doctor in
de medicinis, als hij angenoemen wort to Sinte
Caterine (dat is op 2.5  Nov.) an wijn 6 cannen,
die canne  III s., compt  III sch. f I “.

Hieruit volgtdat  de jonge doctor nog op
het einde van 1551 naar Gouda is gekomen.
Het is niet onmogelijk dat men inlichtingen
over Ronsse heeft ingenomen bij de
universiteit van Leuven. Daar zou men de
aandacht op de oud-student gevestigd hebben
omdat hij tijdens zijn studie een zekere
begaafdheid toonde.
In Gouda betrok Ronsse een pand aan de
Hoge Gouwe, juist tegenover de St.
Joostkapel.

.L.. “Jap  Fransz.,  als voicht  van Gerritgen
Aert Michielsdr.  heeft overgegeven Jan Jansz.
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een huys ende  erfA  staende opte Gouwe, naest 1 Door deze biizondere voorwaarden heeft de
Mr. BÖudewi!  &nsse zuym-aerts.  , S ”

De aanstelling als stadsdoctor geschiedde
op een tractement van 8 ponden Vlaams,
6 schellingen, 8  denieren dus: 50 Carolus
guldens, die hem halfjaarlijks werden
uitbetaald. Regelmatig vermelden de
stadsrekeningen de uitbetaling van dit
honorarium, totdat Ronsse einde 1565
benoemd werd tot lijfarts van hertog Erick  11
van Brunswijk, heer van Woerden. Na drie
jaar afwezig te zijn geweest keerd Ronsse weer
naar zijn vroegere woning aan de Gouwe
terug, omdat hem op zijn verzoek een
herbenoeming als stadsdoctor was gegeven:

vroedschap getracht de medicus zo aan de
stad te binden, dat hij zijn connecties met de
hertog van Brunswijk zou afbreken, hetgeen
mislukte. Reeds over het eerste halfjaar van
1570 werd aan Ronsse, blijkens de
stadsrekening het oude salaris uitgekeerd,
omdat hij in die tijd “sekere daeghen in dienste
van hertog Eric” was geweest. Voor Ronsse
was dit blijkbaar een tegenvaller, waarop hij
zeker niet gerekend had. In ieder geval was dit
een les voor hem geweest, zodat hij de
eerstevolgende zes jaren zonder onderbreking
in dienst van de stad is gebleven. Toch was
het contact met de hertog niet verbroken, En

0 Facsimile handschrift Dr. Boudewijn Ronsse, met handtekening.

. . . . “Op de requeste, gepresenteert bij Mr.
Boudewijn Ronsse is geresolveert, dat men hem
jaerlickx toeleggen en vougen zal zijn oude
gagje  van L.  carolus  guldens’s  jaers. . . . “.

Met dit salaris was Ronsse echter niet meer
tevreden: hij wenste een verhoging van 12
carolus guldens per jaar. Het werd in de
vergadering van de vroedschap van 1 Jan.

570 behandeld.
. . * . “NoDende  ‘t versouck van Mr.

het herhaalde aandringeñ om toch maar weer
als lijfartsin dienst te komen gaf de
stadsdoctor de vrijmoedigheid om aan
burgemeesters verhoging van zijn toelage te
vragen. De eis van f. lOO,- per jaar was
dermate hoog, dat de burgemeesters hierover
geen beslissing durfden te nemen, doch
machtiging van de vroedschap verzochten,

tar  werd aan de eis van Ronsse \Weliswa
voldaan. n
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verzoek om in deze functie weer te morren
worden hersteld werd in de Vroedschap met
vreugde begroet en in het begin van het jaar
1582 werd de stadsbode Harmen Lubbertsz.

1 wel-. . ,,kten  de genees- en heelkundige geheel
onafhankelijk van elkaar? Zeker niet, er WIS
zelfs sprake van een College. Haar statuten
waren echter officieel niet erkend en misten

naar Brunswijk gezonden om het gunstige kracht van wet. En vooral dit laatste was
besluit van de Vroedschap aan Ronsse bekend nodig om tegen het onbevoegd uitoefenen van
te maken: de heelkunst te kunnen optreden.

. . . .“Harmen Lubbertsz. dat hij van Wel werd in 155 1 bij stadskeur publicatie
stadswegen mit zekere missive in Brunswijck gegeven aan een ordonnantie, . . . getekend met
is gereijst an Mr. Boudewijn Ronsse.. . XXVI de letter F.. . tegen kwakzalverij, maar de
gld...“. keur was ten enemale  onvoldoende en de

Einde 1582 is Ronsse daarop naar Gouda artikelen van deze keur vroegen al spoedig om
teruggekeerd en ondertekende zonder enig verandering. Eigenlijk werd aan de
bezwaar een tienjarig contract, dat hem door kwakzalverij de vrije teugel gelaten. Het
de Vroedschap was voorgelend.  Het rusteloze brutale optreden van de kwakzalvers, die
zwervende leGen  had zijn-aantrekkelijkheid zonder e&ge  wetenschappelijke ondeigrond
verloren. Het nieuwe salaris werd op 34 met vele schone beloften het leven van
ponden, d.i. f,  204,- bepaald, waarbij per eenvoudige poorters in gevaar brachten,
verrichting nog volgens een vast tarief zou \ griefde in het bijzonder de stadsdoctor
worden uitgekeerd. Ronsse is niet alleen de , *

volle tien jaar gebleven, maar heeft zelfs
Boudewijn Ronsse. Heftig fulmineerde hij
tegen de grote fouten van hen, die zich

continuatie van het contract verzocht. \ onbevoegd waagden OD  het terrein van de
De Vroedschap contracteerde met hem

voor zes jaar, waarbij naast het gewone salaris
aan de stadsdoctor ieder jaar een jonge zwaan
zou worden gegeven. Deze zes jaren heeft
Ronsse niet mogen uitdienen.

het stadsbestuur van Gouda;

Op 12 Febr. ï597  is hij gestortren,  72 jaren
oud. De magistraat eerde de bekwame en
alom zeer geziene doctor met een
indrukwekkende begrafenis. Dit blijkt uit de
kerkrekening van 16 Febr. door de
aantekening over het klokluiden bij zijn

chirurg& Rons&  deeddit  in een uitvoerig
rekest aan - - -

-
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prt in alder  oìdmoed ende  gheeft te
J. mijne heeren  onderdanighen
*.  Boudewijn Ronsse, medicijn, hoe
pliant (aanmerckende  de grote
‘efven  ende  lachteren (honen, in  eeyt
licht  stellen), gheschìedende bij
Y.  Landloopersen  ende  deghenen, dìe
vinden de edele conste  van medicìnen

ren, gn

cc- CAcr Lcr  dn, hem nyet en heeft connen

rad dagn.IYa.4

ghehouden (salva conscìëntia) rnljn heeren  van

lanu Ilooper:

dies te adverteren, hoewel hij suppliant kende,

“urL  Onden,
Ia  ,.”
4,. ,,.C,,Y#.,.Yn

dat expresse voirwaerden zijnde, dat hij
denzelven  egheen  empessemen t of molestatie
doen en magh. Hopende dat mijn heeren
achtereen volghende  de kuere ende  publicatie
van dies wijtend in den jaere LI (51) ter puyen
ghedaen hierin regard  nemen sullen,
praecaveerende misdien  abuselicken griepen,
die den suppliant doseeren  wil bij denselfden  vl?
ghesciedt.

Ende wand de voorsz.  suppliant tot ~welvaren

uitvaart:. . .
“overgheluyt  5 mìddbgh  poosen  tiette +otk

men in dr
“niet 0ntJ;
hebben

clockë’  ’ . -

ge, .

Óver de gehaakte  onkostei  schreef 1

-.  . . -.. “. . _ .

Over het WetenschapHlij  k‘ werk vàn  Ronsse
ware veel te schrijven. Voor de voordracht,
die Dr. F, W. T. Hunger toen nog in de
Raadzaal voor het Genootschap van de
geschiedenis der genees-, natuur-, en wiskunde
over het wetenschappelijk werk van
Boudewijn Ronsse hield verwijs ik naar het
Nederl. Tiidschrift  voor de Geneeskunde
1950, Junc7,  bladz. 2889. Het zou teveel
plaatsruimte innemen om al die titels van de
in het Latijn geschreven werken op te
sommen. Vermeldenswaard is zeker zijn
“Miscellanea seu epistolae  medicinale,?.

a
vafi
ghc
oru

”
In 242 bladzijden zijn hier 69 brieven

-1 1. :--~-~-  --~--  - l----- -!-1-samengevat, oneven, waann fionsse  zien
uitspreekt over zijn inzichten omtrent hygiëne,
voedingsleer, ziekten, slaap, de nieuwere
geneesmiddelen en ook over bijbelse
geneeskunde. Voor ons doel is het echter van
belang om de brede sociale belangstelling, die
onze stadsdoctor toonde, te onderlijnen.

&cdie”t  metredenen beter onderwijsen can)
nootelick dunct,  dat een yghelic chirÜrg@,  die
sulcx  handelen wil van nu voirtaen behoirt te
weten sulcke  articulen  als hiernaer  volgen, ende
daerop betamelick  te antwoirden. Ende  wand
sommighe van de chirurgijns, nyet beter
wetende, deselve articulen  reproberen als  te
zwaer weghende ende  te difficicir, is de uoirsz

1 de stadt ende  ghemeeniëzeker  artìculen
Tëxhibeert  heeft om een goede policie,
lonnancie  ende  regulen  voir de chirurgijns  te
ecken.  Gheef mijn heeren  te kennen, dat hem
tijts  te nhebeteren  van W.E. discrete ende een
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suppliant (soverre  als de voorsz.  chirurgijns ‘t
selfde  op hem begherende)  bereit  henluyden  te
instruëren  ende  onderwijsen nae sijn cranc
vermoghen, nemende hierin meer regardt op ‘t
welvaren van de ghemeente ende  eere van der
stadt, dan op sijn eighen profijt  ende  ghemak.
1. In den yersten, dat een yghelic chirurgijn

behoirt kennisse  te hebben van materia
chirurgica, dat is van den drooghen, die se
ureerende sijn, van hun tracht  ende
operaciën, want andersins dat
ignoreerende  souden  de heet moghen leghen.

2. Item, dat deselfde  behoiren te weten van der
anatomis zoverre alst  angaet het movement
der musculen  ende  articulen (gewrichten).

3. Item, dat deselfde  sullen weten te
discrimineeren oft ondersceijden mijnkende,
dootelicke ende  simpele wonden.
Nota, hoe dat dese twee articulen d’een  uyt
dander dependeere, want niemant een
leempte  oft mijnekende  wond ondersceijden
cann, hij en is yerst  in der anatomie
gheëxerceert, inghelix ‘t sijn dootelicke
wonden, die men dootelic  pronuceert,
segghende waer de man, die ghequetst,
hij en waer nieyt ghestorven.

4. Item, dat deselve  sullen weten te
ondersceijden apostemaciën van simpele
gheswellen  ende  te weten die te definiëren
ende  divideren.

Eigenlijk beweegt Ronsse zich geheel op het
terrein van de chirurgijns, maar daar zaten
ook de grootste knoeiers. Wat wisten die af
van de beweging van Maan en planeten
nagenoeg in het vlak van de ecliptica.

. . * “In  welck  lidt de maene  is, ‘t  waer u doot
het bioet  te Iaeten.“.

Dr. Boudewtjn  Ronsse, een groot geleerde,
door vorst en vroedschap geëerd en begeerd,
door zijn patiënten geroemd, hij nam het op
voor het arme volk. Het resultaat van dit
pleidooi van Ronsse was, dat de chirurgijns ten
stadhuize werden ontboden voor een
oriënterende bespreking. Maar van een
oprichting van een chirurgijnsgilde,  met een
streng reglement voor alle leden, was geen
sprake. Dat kwam pas op 18 December 1660; in
het Kamerboek lazen we:

. ..‘ “.  is geaccordeert de gildebrieff  van de
chirurgijns”.

Maar de eerste stoot daartoe is gegeven
door Dr. Boudewijn Ronsse. De naam van
dergelijke verdienstelijke mensen behoort
door de Goudse burgerij in herinnering
bewaard te blijven. Gouda heeft eeuwen later
deze man geëerd met aan hem een straatnaam
te geven.

Dr. J. G& W,  F. Bik

5. Item, dat se alle fracturen, dìslocatiën,
contusiën  sìmpel of met vulneraciën  behoìren
te ondersceijden ende  daerop methoìdice
te antwoìrden ende  persederen.

6. Insghelix  angezsìen hier groot ghebreck
valt int laeten  van de brandende moederader,
dewelcke  sommìghe so dickmael laeten  akst
hen gheverght word dwelc nochtans niet  en
behoirt te wesen  ende  mìsschiedenisse van
kìnde hìernaer  volghen  magh, dat se deselfde
neyt openen en sullen dan in presentie van
den medicijn oft hebbende specìael  bevel van
denselfden.

7. Item, dar se  behoiren alle aderen, dye men
laetende  is, te weten te ondersceijden ende
die te steecken, als onderde  tonghe, sciatìca,
saphena, medìana, cephalica,  jecoraria,
ìnt voìrhoift;  ende  nyet stout ende  temerair
ìnt laeten  te wesen,  als sij tot den daghe
van heden geweest sijn, Iaetende  in oppo-
sìtìën, achtermìddaegs ende  quade
teeckenen.
Alle welcke  articulen de voìrsz.  suppliant
verklaerd  denseben  nootelìc te wesen
ende  sonder deselfde  nyet te moghen
practìseren, nemaer seght, dat se andersins
procederende sijn, ais empityque ende  als
den bìenden  naer  ‘t hìet.

w.g. Bouduin Ronsse

3pecialiteit  voor  het stoomeu en verveu  van
alle Heerea-  en Damesgarderoben, alsook  alle

Gordijnen, tafelkleeden enz. worden naar  de

I (Arch.  chir. g. port. 111  M, los stuk).


