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Inleiding. Situering en methodiek.  
 

Lepra en exclusie worden vrijwel steeds als een zwart-wit proces voorgesteld waarbij de 
afstotelijke leproos met veel bravoure uit de maatschappij verworpen wordt door de 
kennisontberende en godvrezende “middeleeuwer”. Dit is een veel te simplistische voorstelling van 
de realiteit. In eerste instantie dient men rekening te houden met het bestaan van een premature 
notie van het begrip besmettelijkheid. Waar veel wetenschappers de contaminatiegedachte afwijzen 
voor de vroege Middeleeuwen ten voordele van klerikale theorie, gaat dit niet meer op voor de 
periode die deze thesis omvat, tussen de 13e en 16e eeuw.1 Het idee ontstond veeleer empirisch, uit 
ervaring met successieve endemische crisissen, dan theoretisch. Zoals men verderop in deze thesis 
kan lezen stroken praktijk en theorievorming vaak niet met elkaar. Om een voorbeeld te geven bleek 
dat institutionele wetgeving er een groot punt van maakte leprozen te verbieden publieke bronnen 
te gebruiken of in het openbaar water te drinken, terwijl het theoretisch idee van transmissie via 
‘micro-organismen’ nooit doorgetrokken werd naar water. Het is bijgevolg zeer moeilijk te 
achterhalen in hoeverre deze notie strookt met het hedendaagse begrip van besmettelijkheid. 
Eveneens welke groepen ontvankelijk waren voor het idee, al dan niet gerelateerd aan 
wetenschappelijke theorie. Vandaar dat het belangrijk is besmettelijkheid op macroniveau te 
bekijken. Want hoewel kennis over de mechanismen van ziektetransmissie ontbraken tot de 19e 
eeuw kon men lang voor die periode vrijwel zeker empirisch afleiden dat bepaalde pathologie 
overgedragen werd, hetzij inter-persoonlijk of via een materieel of natuurlijk tussenstation. Het feit 
dat lepra, in vergelijking met bijvoorbeeld tuberculose, effectief een vrij lage besmettingsgraad 
vertoont laten we hier achterwege.2 De aard van overdraagbare pathologieën blijkt in het 
prebacteriële tijdsperk immers een struikelblok. Ondanks de hypervirulente aard van de pathologie 
werden tuberculose patiënten tot de late 19e eeuw niet in quarantaine geplaatst. Het zelfde gold 
voor eerder banale maar desalniettemin besmettelijke symptomen als koorts en diarree.3 Beide 
duiken nooit op in contaminatietheorie. Bij deze laatste is de oorzaak waarschijnlijk in hun banaliteit 
te zoeken. Voor tuberculose kan binnen het kleinschalige bestek van dit onderzoek geen sluitend 
antwoord gegeven worden. Dit vormt mogelijk een interessante aanzet naar toekomstig onderzoek. 
Globaal gezien kan men stellen dat ideeën over het risico op, en de wijze van, transmissie tussen 

                                                           
1 Veel wetenschappers keuren het bestaan van de notie besmettelijkheid af in de middeleeuwen, althans in de vroege 
middeleeuwen. Francois Touati, een autoriteit op gebied van lepra onderzoek, breekt bijvoorbeeld met het stereotype, de 
besmettelijke melaatse als personificatie van de middeleeuwen door de nadruk te leggen op het fluctuerend karakter van 
de notie besmettelijkheid Zie: (TOUATI F.O., Historiciser la notion de contagion : l'exemple de la lèpre dans les sociétés 
médiévales, in: Bazin-Tacchella S., Quéruel D. en É. Samama, (eds.), Air, miasmes et contagion: Les épidémies dans 
l’Antiquité et au Moyen Âge. Hommes et Textes en Champagne. Langres, Dominique Guéniot, 2001, p.160).Touati meent 
dat de vroege middeleeuwen geen ‘besmettelijkheid’ kenden in de zin van mens-mens contact of dat dit idee althans zeer 
traag ontwikkelde en geen universele aanhang verwierf.  (TOUATI F.O., Contagion and Leprosy: Myth. Ideas and Evolution in 
Medieval Minds and Societies, in: Conrad L.L. en D.Wujastyk, (eds.), Contagion: Perspectives from Pre-Modern Societies, 
Aldershot, Ashgate, 2000, p. 179-201) 
Een besmettingsnotie zou pas kiemen op het moment dat nieuwe Arabische vertalingen, die de vraag naar de precieze aard 
van besmetting stellen, hun ingang in het literair repertorium vinden, rond 1220-1230.(TOUATI F.O., (2001), p.175) Pas na 
de zwarte dood vindt een reële conceptuele evolutie plaats die een causale band trekt tussen contact met lepra patiënten 
en het krijgen van lepra (IBIDEM, p.187 ; TOUATI F.O., (2000), p.179-201; BRENNER E., Outside the City Walls: Leprosy, 
Exclusion,  and Social Identity in Twelfth and Thirteenth century Rouen, in: Cohen M. en J. Firnhaber-Baker, (eds.), 
Difference and Identity in Francia and Medieval France, Farnham, Ashgate, 2010, p.14; DEMAITRE L., Leprosy in Premodern 
Medicine: A Malady of the Whole Body, Baltimore, John Hopkins University press, 2007, pp.131 en 155-159 en RAWCLIFFE 
C.,  Leprosy in Medieval England, Suffolk, Boydell Press ,2006, p.4 
2 GREENBERG M.S. en M. GLICK, Burkett's Oral Medicine Diagnosis & Treatment, Hamilton, B.C. Decker inc., 2003, p.488 
3 Opmerking: veelal werd een pathologie voorgesteld als een symptoom. Men zag bijvoorbeeld koorts of diarree als een 
ziekte.  
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personen drastisch varieerden tussen de 11e en de 14e eeuw. Dit schep de mogelijkheid dat vrees 
voor besmetting in de beschreven tijdsperiode een effectievere grond tot exclusie is dan een 
klerikaal opgedrongen zondaarstheorie. Zelfs indien de pathologie in kwestie minder besmettelijk 
blijkt dan aanvankelijk gedacht. 

Toch moeten hier een aantal vraagtekens bij geplaatst worden. Op aanwijzen van mevrouw Maréchal 
werden een aantal processtukken onder de loep genomen die aantonen dat bepaalde mensen kost 
wat kost in een leprozerie trachtten binnen te geraken. Hadden zij geen vrees voor of geen kennis 
van besmetting? Het tijdskader spreekt hier sterk tegen. Frequent kan in deze gevallen aangeduid 
worden dat de financiële voordelen die het leven binnen een leprozerie met zich mee brengt de 
oorzaak van dit streven is. Ook een bepaald aspect van het akkerziekenbestaan blijkt zeer gegeerd. 
Zij blijken de enige of één van de enige groepen die het bedelrecht behouden. Slechte economische 
conjunctuur en armoede stuurden mensen er toe aan oplossingen te zoeken. Vooral zij die zich om 
één of andere rede in de onmogelijkheid bevonden te werken of simpelweg vlotte geldelijke 
bijbedoelingen hadden. Beide fenomenen gaven aanleiding tot lepra simulanten. De leprozerieën 
zullen op hun beurt overpopulatie vermijden door een hoge intrede som eisen, de akkerzieken zullen 
zich in gildeverband organiseren om misbruik tegen te gaan. De voornamelijk geldelijke en soms 
noodzakelijke oorsprong van dit fenomeen geeft opzich dus geen uitsluitsel over kennisname van 
besmetting. Misschien viel een korter en lichamelijk kwalitatief minder leven nog steeds te verkiezen 
boven een hongerdood? Maar blijkt echter dat eveneens de preventieve regelgeving betreffende 
besmettingsgevaar dubieus is. Uitzondering, op gebied van huwelijksrecht en dergelijke meer, vormt 
veeleer de regel dan omgekeerd. Sommige mensen worden toegestaan samen te leven met hun 
besmette partner, andere niet. De regelgeving stelt duidelijk dat gezonde personen niet toegelaten 
zijn binnen de muren van de leprozerie en toch bleek uit bepaalde bronfragmenten dat bepaalde 
mensen kwamen drinken in de aanpalende herberg.4 Deze tegenstrijdige gegevens verhinderen 
duidelijke conclusies te trekken. Waar kan dergelijke willekeur in wetgeving op duiden?  

Het onderwerp leent er zich hoe dan ook moeilijk toe sluitende demografische of statistische 
besluiten van enige aard te vormen. Dat is niet de ambitie van deze thesis. Noch is het de bedoeling 
aan retrospectieve diagnostiek te doen of het al dan niet gelijkstellen van de besproken pathologie 
aan hedendaagse lepra te verdedigen of in twijfel te trekken. Veeleer werd een poging gedaan om 
aan de hand van lepra als specifieke casus het idee rond besmettelijkheid en de impact hiervan op 
het menselijke sociaal handelen te etaleren. De onontsloten archieven uitkammen op zoek naar 
nieuwe informatie om het massieve archiefwerk van historici als Frans de Potter, Wim Blockmans en 
Griet Maréchal aan te vullen is binnen deze gelimiteerde tijdspanne emmertjes water naar de zee 
brengen. Zodoende werd er expliciet voor gekozen voornamelijk geïnventariseerd, ontgonnen 
archiefmateriaal en uitgegeven bronnen te gebruiken voor deze studie. Het aangewende 
bronmateriaal bestaat voornamelijk uit lossen stukken die temporeel gezien de hele periode 
doorkruisen. Geografisch ligt het zwaartepunt in het grondgebied van het middeleeuwse graafschap 
Vlaanderen met als belangrijkste centra Gent, Brugge en Ieper, waar de onderzoekscentra van de 
leprozerieën gevestigd waren. Het bronmateriaal is hoofdzakelijk afkomstig uit Gent en Brugge met 
een aantal uitschieters naar de omliggende gebieden. Als symbolisch startpunt werd gekozen voor 
1236, het jaar waarin de oudste statuten van de Gentse leprozerie op schrift gesteld werden. Als 
uitloper de ruime eerste helft van de 16e eeuw vanwege het afnemend belang van de pathologie in 

                                                           
4 Zie infra 
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die periode. Er werd getracht elke bron contextueel te omkaderen en de doorvlechten met medisch 
relevante informatie om op deze wijze een symbiose te creëren tussen de medische en 
geschiedkundige wetenschap. Aangezien er werd doorgewerkt op een voorgaande bachelorproef 
was het mogelijk in een iets ruimere tijdsspanne vertrouwd te raken met een aanzienlijke 
hoeveelheid relevante literatuur, wat een groot voordeel bood.  

Hierna wordt zeer kort weergegeven waar het lepraonderzoek in Vlaanderen staat. Het eerste deel 
beschrijft vervolgens de demografie van lepra. Er wordt gekeken naar de opkomst en het verval van 
de pathologie waarbij de mogelijke oorzaken van terugdringing onder de loep genomen worden. 
Daarna volgt een medische uitwijding die de hedendaagse kennis betreffende de pathologie en haar 
transmissiewijze bevattelijk tracht weer te geven. Het tweede deel tracht na te gaan wat lepra uniek 
maakt in historisch opzicht, zowel pathologisch als sociaal. Pathologisch wordt zij naast de zwarte 
dood en tuberculose geplaatst, twee uiterst virulente pathologieën. Aangezien veel, soms banale 
pathologie, een gelijkaardig ziektebeeld kan vertonen wordt bekeken in hoeverre misdiagnostiek 
mogelijk was. Sociaal gezien wordt nagegaan hoe lepra zich relateert tot armoede, sociale status en 
marginaliteit algemeen. Het derde deel tot slot bekijkt lepra in het contemporain causaal denken. De 
klerikale beeldvorming wordt zeer kort weergegeven waarna de aandacht verschuift naar de 
lichamelijke oorzaken. Er worden drie potentiële mechanismen beschreven. De nadruk ligt op 
contaminatie en algemeen de infectiegedachte in hun relatie tot de miasma theorie. Hieraan 
verbonden worden een aantal zijsprongen naar het institutionele en wettelijk kader gemaakt. 
Vervolgens wordt kort naar de humorenleer verbonden aan seksuele transmissie gekeken. Tot slot 
wordt de erfelijkheidsleer beschreven. Om mee te eindigen worden de diagnostische procedure en 
farmacologische interventies bekeken.  
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Status questiones 
 

Lepra wekt groeiende internationale belangstelling van historici en meer specifiek 
mediëvisten. Waar de Angelsaksische wereld de laatste jaren een haast niet overzienbare 
hoeveelheid wetenschappelijke studies over lepra produceerde, zijn studies die onze contreien 
beschouwen op twee handen te tellen. Vlaanderen hinkt bij deze tendens zodoende sterk achterop. 
Ketting schreef in 1922 een goot overzichtswerk dat de Noordelijke Nederlanden onder de loep 
nam.5 Gezien de ouderdom dienen een aantal theorieën bijgeschaafd te worden. Toch blijkt het nog 
steeds zeer valabel gezien de grote hoeveelheid bruikbaar archiefmateriaal die Ketting compileert 
binnen zijn studie. In 1962 werd een algemene inleiding over de leprozerieën van het graafschap 
Vlaanderen gepubliceerd door Viaene.6 Daarnaast zijn er de zeer waardevolle studies van Maréchal 
die lepra in Vlaanderen en meer algemeen het hospitaalwezen behelzen.7 Na haar baanbrekend 
werk volgt, met uitzondering van één overzichtsstudie die eind de jaren tachtig verscheen onder 
redactie van Persoons, een historisch zwart gat.8 In de biomedische wereld is een gelijkaardige 
verschuiving waar te nemen. India, Indonesië en Thailand brengen het nieuwste innovatieve 
onderzoek naar voor, terwijl de Westerse wereld lepra eerder links laat liggen. De oorzaak hiervoor is 
te zoeken bij de farmaceutische industrie. Armwrikkend en met gebruik van brutale 
marketingstrategieën nestelde zij zich in een economische niche die ontstond ten gevolge van de 
medicalisering en toenemende innovativiteit de laatste decennia. Ontwikkelingen worden gestuurd 
naar een specifieke winstopbrengende markt, de veelvoorkomende chronische aandoeningen van 
het rijke westen. Zeldzame pathologie, evenals tropische kwalen, zijn uit financieel opzicht veel 
minder interessant. De grote focus blijft op deze eerst genoemde markt zolang de geldbron die er 
uitstroomt niet uitgeput is, wat leidt tot lage interesse en verzwakte innovatie in andere gebieden.9 
De oorzaak voor de biomedisch verzakende aandacht is duidelijk financieel. Binnen het historisch 
vakgebied kan hiervoor geen klare oorzaak geduid worden. Er verschenen weinig tot geen recente 
studies die kunnen bij aan te sluiten bij de bovenstaande ondanks het feit dat de Vlaamse archieven 
voldoende interessant materiaal bieden om nieuw en gefundeerd onderzoek naar lepra binnen de 
historische wetenschap te onderstutten.10 Veelvuldige archiefstudies en bronuitgaven maken het 
materiaal zeer toegankelijk. Om dit aan de hand van een paar voorbeelden te schetsen. De statuten 
van de Gentse leprozerie zijn zo recent als 2003 uitgegeven door Maréchal, Van Keymeulen en 
                                                           
5 KETTING G., Bijdrage tot de geschiedenis van de lepra in Nederland, 's Gravenhage, Drukkerij Mouton & Co, 1922 
6 VIAENE A., Leprozen en leprozerijen in het oude graafschap Vlaanderen : algemene inleiding, bibliografisch overzicht, Tielt, 
Lannoo, 1962 
7 MARECHAL G., De sociale en politieke gebondenheid van het Brugse hospitaalwezen in de Middeleeuwen, in: Standen en 
Landen, Heule, 1978(3) 
MARECHAL G., Armen- en ziekenzorg in de Zuidelijke Nederlanden, in: Algemene geschiedenis der Nederlanden, deel 2, 
1977, pp. 268-280 
MARECHAL G., Hospitalen tijdens de Middeleeuwen, in: Monumenten en Landschappen, Vol. 10, 2004 pp. 26-35 
MARECHAL G., Lepra in vlaanderen, in: spiegel historial, Vol. 15, 1980   
MARECHAL G., De leprozen in de kwartieren Brugge en het Brugse Vrije. Nieuwe cijfers, in: Handelingen Genootschap 
"Société d'Emulation" Brugge, Vol. 116, 1979, pp. 147-162 
MARECHAL G., De levenskansen van de personeelsleden in het Brugse Sint-Janshospitaal in de 14de en 15de eeuw, in: Het 
Brugse Ommeland, Vol. 18, 1978(2), pp. 35-38 
MARECHAL G., Het personeel in de Brugse Leprozerie tot 1500, in: Biekorf, Vol. 78, 1978, pp. 257-273 
MARECHAL G., Lepra-onderzoek in Vlaanderen (XIVde-XVIde eeuw), in: Annales de la Société belge d'histoire des hôpitaux, 
Vol. 14, 1976, pp. 27-65  
8 PERSOONS E., Lepra in de nederlanden (12de - 18de eeuw), Brussel, uitgave gerelateerd aan expositie Algemeen 
Rijskarchief, 1989 
9 Lezing: Debat: De farmaceutische industrie en haar invloed op de gezondheidszorg, Uz Gent, 13/11/2013 
10 Zie infra 
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Adriaen.11 Een oudere, maar daarom niet minder bruikbare, uitgave dateert uit 1963 van de hand 
van Gysseling.12 Van Schevensteen gaf de visitatieprotocollen van de Antwerpse leprozerie uit.13 Van 
Den Bussche verrichtte gelijkaardig werk voor “Ter Bank” te Leuven.14 Voor de leprozerie van Ieper is 
het werk van Mus evenals dat van Trio ter beschikking.15 De archieven bieden echter veel meer 
mogelijkheden dan binnen het kleinschalige kader van deze thesis kan worden aangetoond. De 
complete inhoud van de leprozerie en abdij ‘Het Rijke Gasthuis’ vormde het thesisonderwerp van 
Isabel Vandecandelaere in 2003.16 Zij overliep eerst de statuten en organisatie van de leprozerie en 
abdij waaronder de wet- en regelgeving, het gemeenschapsleven, het archiefbeheer en de verdeling 
van de leprozerie. Het volgende deel beschreef het goederenbezit, zowel algemeen als de gronden, 
renten en cijnzen. Daarbij horend andere inkomsten en uitgaven. Het derde deel behelsde het 
financieel beheer van de leprozerie met de boekhouding en de rekeningen. Het meeste materiaal 
hiervan bevindt zich in het Gentse Rijksarchief binnen het bestand Rijke Gasthuis. Kwantitatief en 
kwalitatief kan dit als een van de belangrijkste archieven op het gebied van lepraonderzoek kan 
gelden. Het stadsarchief van Gent bezit eveneens een fonds Rijke Gasthuis met een reeks materiaal 
die de periode van 1236 tot 1794 overbrugt. Voornamelijk studies die goederenbezit, cartularia, 
rekeningen en algemeen economische aspecten in beschouwing nemen kunnen hier hun gading 
vinden. Een chronologische ontleding van de cartularia is aanwezig voor de periode 1236 tot 1636. 
Charters en losse documenten zitten gegroepeerd voor de periode 1291-18e eeuw. Processtukken 
zijn aanwezig tussen 1476 en 1731. Het materiaal van de Magdalena leprozerie te Brugge zit 
verspreid over het Brugse Rijksarchief, het Brugse stadsarchief en het OCMW archief van Brugge. 
Verder kan het archief van Onze Lieve Vrouw De Potterie interessante inzichten bieden.  

 

 

 

  

                                                           
11 MARECHAL G., VAN KEYMEULEN J. en M. ADRIAEN, In der Sieker Dienste. De Statuten van de Leprozerie van Gent, 1236 : 
de oudste ambtelijke tekst in het Nederlands : facsimile, tekstuitgave, vertaling, situering, Gent, Algemeen Ziekenhuis Maria 
Middelares Sint-Jozef, 2003 
12 GYSSELING  M., De statuten van de Gentse leprozerie van 1236, Gent, Studia Germanica Gandensia, 1963  
13 VAN SCHEVENSTEEN A., De reglementeering der leproosdij te Antwerpen, Baesrode, Bracke-Van Geert, 1972 
14 VAN DEN BUSSCHE J., De leprozerie Terbank bij Leuven: haar stichting en organisatie (ca. 1200-1443), Leuven, K.U.L., 
1955  
15 MUS O., De Leprozerij, genaamd het Godshuis der Hoge Zieken te Ieper, 3 delen, Oorkonden III 1401-1546, 1953, p.103, 
coll. 100 en TRIO P., Het cartularium van de Ieperse leprozerie (ca. 1325) en de nota's van de rechtshistoricus A.-E. Gheldolf, 
in : Archief- en Bibliotheekwezen in België, 1991, LXII 1-2, pp.219-227 
16 VANDECANDELAERE, Archief van de Leprozerie en de Abdij 'Het Rijke Gasthuis', Licentiaatsverhandeling K.U.L., 2003 
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Deel I De demografie van lepra 

1. Opkomst en verval van melaatsheid 
 

Mortaliteitscijfers tussen 600 en 1600 kunnen niet in een lineaire grafiek gegoten worden. 
Periodes van gestage demografische groei alterneren met spectaculaire sterftepieken ten gevolge 
van oorlog, tijden van hongersnood en epidemische crisis.17 Het is dan ook moeilijk om de reële 
impact van lepra hierbinnen te kaderen. Statistische gegevens van leprozerieën zijn gering, van 
akkerzieken zo goed als onbestaande.18 Het aantal opgerichte leprozerieën, dat Europees gezien in 
de duizendtallen lag, zou kwantitatief een idee kunnen geven van het aantal lepralijders.19 De Keyser 
maakte in 1912 bijvoorbeeld een schatting voor het gebied dat het huidige België bestrijkt, 
gebaseerd op de “Chronica Majora20”. Rond 1250 zouden naar zijn schatting 600-800, van de 19 000 
Europese leprozerieën, in dit gebied verspreid gelegen hebben.21 Viaene stelt dat wanneer men aan 
de strikte definitie van een leprozerie als georganiseerde instelling vasthoudt, dit cijfer in geen geval 
de realiteit benadert. De Keyser voegde naar alle waarschijnlijkheid het aantal leprozerieën en de 
kwantitatief veel sterker vertegenwoordigde akkerzieken nederzettingen samen in een alomvattend 
cijfer. Voor zover de bronnen relevante schattingen toelaten zouden in het oude graafschap 
Vlaanderen een dertigtal leprozerieën gelegen hebben. Het aantal vestigingen voor veldzieken lag in 
de 14e eeuw vermoedelijk tot tienmaal hoger.22 

Lepra wordt vaak in één adem genoemd met de zwarte dood (1347-1350), als een van de 
teisteringen der middeleeuwen. Waar de pest in een kort tijdsbestek een desastreuze demografische 
ravage na liet, velde Lepra kwantitatief veel minder slachtoffers. Hoewel de ziekte de hele 
middeleeuwen bestendig overspande en zodoende een sluipend stigma op de contemporele 
beschouwers drukte, zoniet, zeker op de romantische voorstellingen van de ziekte vele eeuwen later, 
was slechts een gering percentage van de bevolking besmet.23 Viaene waagde zich aan een 
cijferreeks. In de leprozerie van Gent zou in 1180 plaats geweest zijn voor 22 zieken, in Brugge in 
1309 voor 17, in het 15e eeuwse Naamse leprozerie leefden 5 tot 6 melaatsen samen met een tiental 
gezonde proveniers of haitiés. In Oudenaarde waren vóór 1520 nooit meer dan 10 zieken gehuisvest 
in de leprozerie. Dit aantal steeg naar 19 in de periode 1521-1557, daalde vervolgens weer naar 10 
leprozen om tot slot te eindigen met 2 leprozen in het jaar 1596.24 Jammer genoeg geeft Viaene, 
zoals eerder opgemerkt door Coninck, niet aan waar hij deze cijfers vandaan haalt.25 Voor de 
leprozerie de Hoge Zieken in Ieper geeft Viaene ander cijfermateriaal, dit keer met een verwijzing 
naar de statuten van het respectievelijk leprozenhuis. De Hoge Zieken was een van de Vlaamse 

                                                           
17 BALACE S. EN A.DE POORTER, Tussen hemel en hel Sterven in de middeleeuwen Cataloog Tentoonstelling, Brussel, 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Jubelparkmuseum), 3 december 2010 - 24 april 2011, p.16 
18 CONINCK C., Geschiedenis van de Gentse Leprozerie Het Rijke Gasthuis (vanaf stichting tot circa 1370), 
licentiaatsverhandeling RUG, 1965, p.86-87 
19 HAYS J.N., Epidemics and pandemics: their impacts on human history, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2005, p.53 
20 POTTHAST A. (ed.), Biblioteca historica medii, Graz 1957, I, p 778-779 
21 DE KEYSER L., Quelque considérations sur les leproseries belges au moyen age, in: Journal Médical de Bruxelles, No. 19, 
1912, pp. 187-191; No.20, 1912, pp. 201-203 en No.23, 1912, pp. 235-239 
22 VIAENE A., (1962), p 19 
23 JEANNE D., La société rurale face à la lèpre à travers le registre de l'Officialité de Cerisy de 1314 à 1377, in: Annales de 
Normandie, Vol. 43, No. 2, 1993,pp. 91-106, p.91 en DELAVEAU P., Lèpre du corps et lèpre de l'âme : recherches 
thérapeutiques anciennes, in: Revue d'histoire de la pharmacie, Vol. 62, No. 222, 1974, pp. 155-169, p.156 
24 VIAENE A., (1962), p.7 en 291  
25 CONINCK C., (1965), p.86-87 
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centra voor lepraschouwing, meer bepaald voor het gebied kasselrij Kortrijk, Oudenaarde, Ieper en 
Dendermonde. Tussen 1571 en 1578 zouden er elk jaar 17 tot 18 vermoedelijke gevallen van lepra 
onderzocht zijn. Deze cijfers reflecteren de figuurlijke doodsreutel van de ziekte. Op haar hoogtepunt 
werden 80 tot 100 mogelijke leprozen per jaar geschouwd.26 Dit is uiteraard geen representatie voor 
het reële aantal leprozen. Verschillende mensen werden na de schouw of zelfs na enige tijd intrek 
genomen te hebben in een leprozerie gezond verklaard. Tussen 1000 en 1350 liet de pathologie zich 
het sterkst gelden, met de vroege 13e eeuw als piekperiode in mortaliteit. Vanaf het midden van de 
13e eeuw nam het aantal slachtoffers op het Europese continent gestaag af.27 Aan het begin van de 
16e eeuw had zij zich teruggetrokken tot verre Scandinavische uithoeken, waar zij endemisch 
aanwezig bleef tot de 19e eeuw. De rest van Europa was tegen die tijd min of meer verlost van 
melaatsheid.28 

  

                                                           
26 MUS O., (1953), deel III, bijlage C en VIAENE A., (1962), p.7 
27 CARMICHAEL A.G., Leprosy, in: Kiple K.F.(Ed.), The Cambridge World History of Human Disease, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1993, pp.834–839; LE GOFF J., Medieval History: 400–1500, New York, Basil Blackwell, 1990; COVEY H.C., 
People with leprosy (Hansen’s disease) during the Middle Ages, in: The Social Science Journal , No.38, 2001, pp. 315–321, 
p.320 
28 GUSSOW, Z. en G.S. TRACY, The use of archival materials in the analysis and interpretation of field data: a case study in 
the institutionalization of the myth of leprosy as “leper.”, in: American Anthropologist, Vol. 73, No.3, 1971, pp.695–709; 
GUSSOW, Z. en G.S. TRACY, Stigma and the leprosy phenomenon: the social history of a disease in the ninetieth and 
twentieth centuries, in: Bulletin of Historical Medicine, No. 46, 1970, pp. 425–449; DELAVEAU P.,(1974), p.156  en HAYS 
J.N., (2005), p.320 
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2. Reële impact segregatie en andere mogelijke oorzaken van 
terugdringing 

2.1. De zwarte dood 
Welk fenomeen de ondergang van lepra precies inluidde is punt van discussie. Traditioneel wijzen 
verschillende auteurs op de demografische gevolgen van de zwarte dood, die een groot deel van de 
Europese bevolking, en zodoende veel, reeds verzwakte, lepralijders het leven kostte.29 Zij baseren 
zich hiervoor op twee losstaande feiten. In eerste instantie dat de zwarte dood tussen 1347-1350, 
zoals hierboven vermeld, effectief bijna een derde van de Europese bevolking van de kaart veegde.30 
Daarnaast hebben verschillende contemporele beschouwers opgemerkt dat in de schaduw van een 
nakende pestepidemie de meeste leprozerieën zogoed als leegstaand waren. Moderne historici 
kaderden deze observatie binnen een Malthusiaans kader, waarbinnen de pest als “positive check” 
systematisch de zwakkeren in de maatschappij wegmaaide.31 

Deze stelling wordt niet door iedereen aanvaard. Stephen R.Ell benadrukt dat een pathologie niet als 
aparte microbiologische en immunologische entiteit buiten een bepaalde context valt te plaatsen. 
Bovenstaande groep historici heeft volgens Ell historische feiten misbruikt en vervlochten tot een 
voor hen bruikbare these die de interactie tussen beide pathologieën volledig misvat weergeeft. Dit 
terwijl deze context, gezien de distinctieve sociale en institutionele situatie waarbinnen Europese 
leprapatiënten leefden, zeer manifest is voor melaatsheid. Ell stelt een alternatief voor waarin 
gebruik gemaakt wordt van een efficiënter tijdskader en een meer kritisch begrip van de voorspelde 
relatie tussen de pest en lepra.32 Revisionisten, onder wie Ell, stellen dat lepra al op haar terugweg 
was voor de pestepidemie uitbrak. De pest kan bijgevolg geen rechtstreeks oorzaak voor de 
ondergang van lepra zijn geweest.33 Dit wil niet zeggen dat er geen medische correlatie te trekken is 
tussen beide. Ell stelt dat er redelijk bewijs is om aan te nemen dat lepromateuze lepra voor een 
soort immuniteit tegen over yersina pestis kan gezorgd hebben. De immuundeficiëntie in 
lepromateuze lepra is van specifieke aard, een algemene immuundeficiëntie treedt pas in een ver 
gevorderd stadium op. Vooraleer onderhevig te zijn aan een algemene immuundeficiëntie zou de 
leprapatiënt in een toestand van hyperimmuniteit verkeren. Dit zou impliceren dat een pestepidemie 
het aandeel leprozen binnen een gegeven populatie verhoogde. Biomedisch gezien is de door Ell 
voorgestelde kruisimmuniteit onlogisch gezien beide pathologieën door verschillende kiemen 

                                                           
29 CLAY R. M., The Medieval Hospitals of England, Londen, Methuen, 1909; RICHARDS P. ,The Medieval Leper and his 
Northern Heirs, Cambridge, D.S. Brewer, Ltd., 1977 en COVEY H.C.,(2001), p.320 en BONSER W.,  The Medical Background 
of-Anglo-Saxon England. a Study in History, Psychology, and Folklore. Londen, Wellcome Historical Medical Library, 1963, p. 
371. 
BRODY S. N., The Disease of the Soul: Leprosy in Medieval Literature, New York, Cornell University Press, 1974, pp. 21-59.; 
MCNEILL W. H., Plagues and Peoples, New York, Anchor Press, 1976, p.175; INNES J. R., An approach to the history of 
leprosy, Londen, Ciba Symposium, No. 7,  1959, pp. 117-123 en MAC ARTHUR W., Medieval Leprosy in the British Isles, in: 
Leprosy Review, Vol.24, 1953, pp.8–19  
30 ZIEGLER P., The Black Death, New York, Harper &Row, 1971, pp. 16,23,43,78 en 163  en GOTTFRIED R.S., The Black Death. 
Natural and human disaster in medieval Europe, New York,The Free Press (Simon & Schuster), 1985, pp. 1-12 en 106-148 
31HERLIHY D., Population, plague and social change in Pistoia, 1201-1430, in: Econ.Hist. Rev., Vol. 18, 1965, p. 225-244 en 
POSTAN M. M., Some agrarian evidence of declining population in the later Middle Ages, in: Econ.Hist. Rev., Vol.2, No. 2, 
1950, pp. 148-161. 
32 ELL S.R.,  Plague and leprosy in the middle ages: a paradoxical cross-immunity?, in: Journal of leprosy and other 
mycobacterial diseases, Vol. 55, No. 2, 1987, pp. 345-350, pp. 345-346 
33 RICHARDS, P.  The Medieval Leper and his Northern Heirs.  Totowa, New Jersey, Rowan and Littlefield, 1977, pp. 5-93 en 
ELL S.R., (1987), p.345 
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ontstaan.34 Algemeen gezien kunnen sociale en microbiologische omgevingsfactoren de expressie 
van een ziekte wel grondig beïnvloeden. Door de grote sterfte verdwenen eveneens veel potentiële 
verzorgers voor leprapatiënten. Het gebrek aan (medische) verzorging impliceerde dat sterfte op 
grotere schaal optrad. Vanuit dit opzicht heeft de pest via een ‘paradoxical cross-immunity’ indirect 
sociale omstandigheden gecreëerd die bijdroegen tot de ondergang van lepra in Europa.35 

2.2. Pulmonaire tuberculose 
Een andere oorzaak zou kunnen liggen in het contemporain opkomen van pulmonaire tuberculose. 
De traaggroeiende Mycobacterium Leprae kon geen competitie aangaan met de veel agressievere, 
en veelal fatale, Mycobacterium Tuberculosis.36 Om deze stelling te illustreren verwijzen we graag 
naar een recent en bijzonder interessant artikel van Hohmann en Voss-Böhme, “The epidemiological 
consequences of leprosy-tuberculosis co-infection”.37 Verschillende auteurs hebben reeds in 
temporeel en geografisch onafhankelijke settings een omgekeerde correlatie beschreven in de 
prevalentie van beide pathologieën.38 Hohmann en Voss-Böhme zien deze waargenomen evolutie 
puur microbiologisch,“[…]independent of socio-economic factors, that are and were commonly 
attributed to both diseases.”39 Zowel TBC als lepra worden veroorzaakt door gerelateerde 
mycobacteria.40 De natuur van hun relatie verdeelt wetenschappers echter in twee kampen. 
Aanhangers van een cross-immuniteitshypothese stellen dat patiënten besmet met een latente vorm 
van tuberculose een natuurlijke immuniteit ontwikkelen tegen de lepra bacil. Een grootschalige 
mathematische studie van Lietman et.all., evenals recenter laboratoir onderzoek, kunnen hiervoor 
spreken.41 Indien de reproductiegraad van lepra laag genoeg was, zou dergelijke cross-immuniteit 
mogelijk het langzaam verdwijnen van de pathologie ingeluid hebben.42 Aan de andere kant zijn 
verschillende menselijke overschotten opgegraven die zowel de pathologische kenmerken van lepra 
vertoonden, als DNA van beide pathogenen bevatten. Dit indiceert dat lepra en TBC konden co-
existeren binnen een zelfde organisme.43 Deze co-infectie hypothese stelt bijgevolg dat 
immunologische wijzigingen die optreden bij multibacillaire lepra, samen met een zwaar 
doorwegende socio-economische impact op de patiënten, leidde tot een verhoogde gevoeligheid 

                                                           
34 Inzicht prof. Dr. Beele 
35 ELL S.R., (1987), p.345 
36 MANCHESTER K., Tuberculosis and Leprosy in Antiquity: An Interpretation, in: Medical History, Vol. 28, No.2., 1984, 
pp.162–173; MCNEILL W. H., (1976); CHAUSSINARD R., Quelques remarques concernant la théorie de l’antagonism entre 
tuberculose et lèpre., in: Int J Lepr , No.28, 1966, pp.484–485; CHAUSSINARD R., Tuberculosis and leprosy: mutually 
antagonistic diseases, in: Lepr Rev , No.24, 1953, pp.90–94; en  COVEY H.C.,(2001),p.320  
37 HOHMANN N. en A. VOSS-BÖHME, The epidemiological consequences of leprosy-tuberculosis co-infection , Math. Biosc., 
Vol. 241, No.2, 2013, pp.225-37, p.225 
38 CHAUSSINARD R., Tuberculosis and leprosy: mutually antagonistic diseases, in: Lepr Rev , No.24, 1953, pp.90–94 en 
WOOD S.R., A contribution to the history of tuberculosis and leprosy in 19th century, in: Norway J. R. Soc. Med., No. 84, 
1991, p.428 
39 HOHMANN N. en A. VOSS-BÖHME, (2013), p.225 
40 FINE P., Leprosy and tuberculosis in epidemiological comparison, in: Tubercle, Vol. 65, No. 2, 1984, p.137, 
http://dx.doi.org/10.1016/0041-3879(84)90067-9   (zie volgende paragraaf voor een bacteriologische voorstelling van de 
M. Leprae) 
41 LIETMAN T., PORCO T. en S. BLOWER, Leprosy and tuberculosis: the epidemiological consequences of crossimmunity, in: 
Am. J. Public Health, Vol. 87, No.12, 1997, p.1923; OHARA N., MATSUOKA M., NOMAGUCHI H., NAITO M. en T. YAMADA, 
Inhibition of multiplication of mycobacterium leprae in mouse foot pads by recombinant bacillus calmette-guerin (BCG), in: 
Vaccine, No. 18, 2000, p.1294  en  ROCHE P.W., NEUPANE K.D., FAILBUS S.S., KAMATH A. en W.J. BRITTON, Vaccination with 
DNA of the mycobacterium tuberculosis 85b antigen protects mouse foot pad against infection with m. leprae,, in: Int. J. 
Lepr. Other Mycobact.Dis., No. 69, 2001, p.93. 
42 HOHMANN N. en A. VOSS-BÖHME, (2013), p.225 
43 DONOGHUE H.D. et. All., Co-infection of mycobacterium tuberculosis and mycobacterium leprae in human archaeological 
samples: a possible explanation for the historical decline of leprosy, in: Proc. Biol. Sci., 2005, p.389 
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voor, en dus mortaliteit door TBC. Wat zodoende tot de historische daling van lepra leidde. Het is 
belangrijk er op te wijzen dat de co-infectiehypothese niet per definitie uitgaat van een 
immunologische relatie tussen beide ziekten. De verhoogde vatbaarheid en mortaliteit door TBC bij 
lepra patiënten kan zowel gevolg zijn van algemene immunologische zwakte als van sociale stress. De 
co-infectie hypothese vormt zodoende een buffer hypothese voor mocht verder laboratorisch 
onderzoek de cross-immuniteit verwerpen.44 

2.3. Hygiëne, leef-en voedingscondities 
Nog anderen, onder meer Rubin, Covey en Viaene, suggereren een combinatie van factoren als 
gestegen immuniteit, betere leef- en voedingscondities of hygiënische omstandigheden.45 Het 
verband tussen lepra en voeding leefde destijds sterk in het volksgeloof wat tot verscheiden studies 
inspireerde. Hutchinson voerde in 1906 bijvoorbeeld onderzoek naar een correlatie tussen lepra-
incidentie in Noorwegen en het eten van ongezouten vis.46 Oberstdoerffer (1940) bracht lepra in 
Nigeria in verband met de consumptie van saponine bevattende knolvruchten.47 Bergel in 1966 
onderzocht het effect van meervoudig onverzadigde vetzuren in voeding op lepra.48 Nader 
onderzoek van Leiker toonde aan dat geen van deze studies sluitend bewijs kon leveren voor een 
reële correlatie tussen het eten van bepaalde voedingsmiddelen en lepra. Evenmin bleek de 
prognose bij patiënten die gebukt gingen onder gedepriveerde voedingscondities opvallend slechter 
dan bij wel doorvoedde personen.49 Recenter onderzoek ziet echter wel een rol weggelegd voor 
overdracht via voeding. Voor de 16e eeuw werden frequent zaadpartikels van agrostemma githago in 
broodmeel gemengd, wat zorgde voor het ontstaan van saponinen in het te consumeren brood. 
Regelgeving betreffende het reinigen van graan aan het begin van de 16e eeuw zorgde, volgens deze 
hypothese, voor het verdwijnen van saponinen uit voeding en zo voor het afnemen van Lepra in de 
loop van de 16e eeuw.50 

Wat betreft hygiëne neemt men aan dat verbeterde omstandigheden pas vanaf het einde van de 18e 
en 19e eeuw significant worden betreffende verbetering van volksgezondheid.51 Geltner lanceert een 
scherpe kritiek in richting van de traditionele visie op middeleeuwse steden “[...]as environmental 
accidents waiting to happen.”52 Hij stelt dat wetenschappers verblindt zijn door hun “quest for 
precursors to modern epidemiology”.53  Vroege maatregels in zake volksgezondheid transcenderen 

                                                           
44 HOHMANN N. en A. VOSS-BÖHME, (2013),p.225 en 233 
45 RUBIN S., Medieval English Medicine, Londen, David and Charles Newton Abbot, 1974 en COVEY H.C.,(2001), p.320 en 
VIAENE A., (1962), p.5 
46 HUTCHINSON J., On leprosy and fish eating, Londen, Archibald Constable, 1906 
47 OBERSTDOERFFER, M. en E. GEUR, Die Zusammenhänge zwischen sapotoxinhaltigen Nahrungspflanzen und der Lepra, in: 
Z. Hyg. Infekt.-Kr., No. 122, 1940, p.472. 
48 BERGEL M., Leprosy and nutrition., in: Leprosy Rev., No. 37, 1966, p.163. 
49 LEIKER D.L., De besmettelijkheid van Lepra, in: NTVG, Vol. 118, No. 14, 1974, p.1384 
50 DE KEYZER W., FORRIER M. EN M. VAN DER EYCKEN (eds.), Het onderzoek, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1989, p. 104;  
JANSSENS L., Medische Aspecten, in: PERSOONS E., Lepra in de nederlanden (12de - 18de eeuw), Brussel, uitgave 
gerelateerd aan expositie Algemeen Rijskarchief, 1989, p.10; BERIAC F., Histoire des lépreux au Moyen-Age. Une société 
d'exclus, Parijs, Imago, 1988, p.72  en  VANHEE R. (ed.), Ziek of gezond ten tijde van Keizer Karel: Vesalius en de 
gezondheidszorg in de 16e eeuw, Gent, Academia Press, 2000 p 77  
51 DEVOS I., Allemaal beestjes: mortaliteit en morbiditeit in Vlaanderen, 18de-20ste eeuw, Gent, Academia Press, 2006 en 
CALDWELL  J., Routes to low mortality in poor countries, in: Population and Development Review, Vol.12, No. 2, 1986, 
pp.171-2 
52 BURKE G., Towns in the Making, Londen, Edward Arnold, 1971, p.60-62 en SJOBERG G., The Preindustrial City: Past 
and Present, New York, The Free Press, 1960, p.94 en GELTNER G., Public Health and the Pre-Modern City: A Research 
Agenda, in: History Compass, Vol. 10, No. 3,  2012, pp. 231–245, p.231 
53 GELTNER G., (2012), P 231 -232 
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frequent het louter in bedwang houden van een epidemie. Beoordeling binnen een contemporain 
kader zou verscheiden ingenieuze pogingen in zake verbetering volksgezondheid aan het licht 
brengen.54 Ook dit kan een interessante aanzet vormen voor verder onderzoek. 

De huidige verspreiding van lepra is duidelijk gecorreleerd aan welvaart en de socio-economische 
ontwikkeling van een maatschappij. Deze structuren beïnvloeden bovenstaande factoren als voeding 
en leefgewoonten. Overbevolking, ondermaatse behuizing, slechte hygiëne, povere medische zorg 
en het ontbreken van overheidsgestuurde ziektebestrijding verhogen de kans op het uitbreken van 
infectieziekten als lepra aanzienlijk.55 Leiker schuift de rol van welvaart in het verleden aan de kant. 
Beter gegoeden zouden zich in geen geval meer of beter kunnen behoed hebben voor de ziekte.56 
Deze stelling moet genuanceerd worden. Mogelijk liet het onderscheid tussen arm en rijk zich in een 
samenleving, die naar hedendaagse normen “algemeen onhygiënisch” beschouwd kan worden, 
minder gelden. Dit sluit echter niet uit dat er sprake was van selectieve mortaliteit. Griet Maréchal 
wijst bijvoorbeeld op een contemporain handschrift van Simon de Couvain die getuigt hoe 
genadeloos de pest toesloeg in de lagere rangen van de maatschappij.57 Voor bepaalde gebieden is 
effectief onderzoek gevoerd die dit kan bevestigen.58 Hetzelfde gold waarschijnlijk voor lepra, puur 
omwille van de geringere omgang tussen beide sociale extrema.  

2.4. Systematische segregatie 
Het is een feit dat men getracht heeft systematische segregatie op te leggen aan leprapatiënten. 
Hiervan getuigen de talrijke leprozerieën, akkerziekenkolonies en verschillende 
mobiliteitsbeprekende ordonnanties. De rede voor deze uitstoting is het centrale onderzoeksobject 
van deze verhandeling en wordt zodoende verderop uitvoerig behandeld. Er is geen bewijs 
voorhanden om uit te gaan van een revolutie binnen de farmacologie. Lepra lijkt met andere 
woorden verdwenen zonder het vinden van een doeltreffende behandeling. Met uitzondering van de 
‘voedingshypothese’ heeft elk van voorgenoemde hypotheses een plausibele rol in de ondergang van 
lepra. De rol van segregatie, als enige bewust intentionele bestrijdingsstrategie, in dit proces is naar 
alle waarschijnlijkheid eerder gering.59 Betere kennis van de transmissieroute van de Mycobacterium 
Leprae heeft de vrees voor besmetting aanzienlijk gereduceerd.60 Onderstaande paragraaf tracht in 
een beknopt overzicht de hedendaagse pathologische inzichten over lepra voor te stellen. Hieruit zal 
blijken dat het effectieve besmettingsgevaar veel lager ligt dan men oorspronkelijk aannam, waaruit 
men kan besluiten dat isolatie van de patiënten geen dermate grote invloed kan hebben gehad op 
het verdwijnen van de ziekte.  

  

                                                           
54 IBIDEM   
55 HATTACHARYA  B., en V.N. SEHGAL, Leprosy elimination campaign and its impending fallout, in: Int. J. Dermatol.,  Vol.39, 
No. 9, 2000, pp. 667–669; ALFONSO J.L., VICH F.A., VILATA J.J. en J. T.DE LASAGUAS, Factors Contributing to the Decline of 
Leprosy in Spain in the Second Half of the Twentieth Century, in: International journal of leprosy, Vol. 73, No. 4, 2005, pp. 
258-259 en LEIKER D.L., (1974), p.1384 
56 LEIKER D.L., (1974), p.1384 
57 RENARDY C., Un temoin de la grande peste: maître Simon de Couvin, chanoine de Saint-Jean l’evengéliste à Liège, in: 
Revue Belge de Philologie et d’histoire, No. 52, 1974, pp. 273-292 en MARECHAL G., De zwarte dood te Brugge ‘1349–1351', 
in: Biekorf, Westvlaams Archief voor Geschiedenis, Archeologie, Taal- en Volkskunde, Vol. 80, No. 11-12, 1980, pp. 377-392, 
p.388-389 
58 CARPENTIER E., Autour de la peste noire: famines et épidemies dans l’histoire du XIVe siècle, in: Annales société 
economies civilisations, Vol.17, No. 6, 1962, pp. 1062-1092, p.1069 en MARECHAL G., (1980 (1)), pp.388-389 
59 PERSOONS E., (1989), p.22 
60 ALFONSO J.L., et.all.,( 2005), p.259 
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3. Lepra medisch bekeken 

3.1. Een bacteriologische voorstelling van de mycobacterium leprae 
Lepra wordt vandaag begrepen als een chronische granulomateuze infectie met primair 
dermatologische en perifere neurologische consequenties.61 De moderne bacteriologie duidde 
mycobacterium leprae of de bacil van Hansen aan als ziekteverwekker. Deze is gerelateerd aan 
mycobacterium tuberculosis, de bacterie verantwoordelijk voor het uitbreken van tuberculose. 
Ondanks het feit dat m. leprae de eerste ontdekte bacterie was die werd verbonden aan menselijke 
pathologie heeft zij haar geheimen goed bewaard. Tot vandaag is het onmogelijk om m. leprae in 
vitro te kweken wat onderzoek extreem moeilijk maakt.62 Naast de mens is enkel Dasypus 
Novemcinctus of het gordeldier een gekende potentiële drager.63 De bacterie bevindt zich obligaat 
intracellulair en heeft een omvang van 0,5 tot 8 micrometer.64 Karakteristiek voor alle mycobacteria 
is hun zuurvast karakter wat het gebruik van standaard microbiologische keuringstechnieken zoals 
gramkleuring verhindert. Carbol fuchsine, een mengsel van fenol en het basische fuchsine, is wel in 
staat de lipoide capsule die zich rond de bacterie bevindt te doordringen, vanwege grote affiniteit 
voor mycolitisch zuur typisch aanwezig in de celwand van deze bacteriestam.65 

In 2001 werd het volledige genoom van de bacterie ontrafeld. Dit bleek te bestaan uit 1600 
coderende genen en 1100 pseudogenen66.67 Ter vergelijking, het genetisch materiaal van de 
mycobacterium tuberculosis bestaat uit 4000 genen, bij de mens is dit ongeveer 25 000 genen. Dit 
lijkt te duiden op een enorm verval van genetisch materiaal en het ontbreken van kritieke 
enzymatische pathways. Een verklaring hiervoor is het obligaat intracellulair bestaan van de 
bacterie.68 Haar intracellulaire leven voorziet in de mogelijkheid enzymatische pathways en ATP 
synthese achter zich te laten, bijgevolg is de m. leprae verplicht parasitair te steunen op haar 
gastheer om haar eigen overleven te bewerkstelligen.69  Om hierin te slagen dient de bacterie zich 
via componenten in haar celwand aan de gastheercel te verankeren. Uit de beschermende capsule 
die de bacterie omhult steken verschillende celwandverankerde suikergroepen of glycolipiden uit, 
waaronder phenolic glycolipid-1 (PGL-1). PGL- 1 komt in dergelijke kwantiteit voor dat het tot 3% van 
het totale gewicht van de bacterie uitmaakt.70 Deze trisacharide is uniek voor de mycobacterium 

                                                           
61 LOCKWOOD D.N.J., Leprosy, in: Burns D.A. et. all. (eds.), Rook’s textbook of dermatology, Vol. 2. 7th ed., Oxford, 
Blackwell Publishing, 2004, p.29.1 - 29.21   
62 WEGNER M., Mighty Bugs: Leprosy Bacteria Turn Schwann Cells into Stem Cells, in: Cell., 2013,Vol. 152, No. 1-2, pp. 15-
16, p.15  
63 SPENCER J.S. en P;J. BRENNAN, The Role of Mycobacterium leprae Phenolic Glycolipid I (PGL-I) in Serodiagnosis and in the 
Pathogenesis of Leprosy, in: Lepr Rev, No. 82, 2011, pp. 344 – 357, p.344 
64 WEGNER M., (2013), pp. 15-16, p.15  
65ANGRA P., RIDDERHOF J. en R. SMITHWICK, Comparison of two different strenghts of carbolfuchsin in Ziehl-Neelsen 
staining for detecting acid-fast bacilli, in: Journal of Clinical Microbiology, Vol.41, No. 7, 2003 en 
http://library.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/MANUALS/AFB.PDF 13/02/2013geraadpleegd op: 11/02/2013 
66 Een pseudogen kan zijn erfelijke eigenschappen niet (meer) tot expressie brengen en is daardoor niet-functioneel. 
Oorzaken van het verlies van of gebrek aan functionaliteit kunnen liggen in het ontbreken van een stopcodon of transcriptie, 
of door een frameshiftmutatie. Pseudogenen worden vaak aangeduid als Junk-DNA.  
67 Ter vergelijking, het genetisch materiaal van de Mycobacterium Tuberculosis bestaat uit  4000 genen. 
68 WEGNER M., (2013), p.15  en RAOULT D. en M. DRANCOURT(eds.),  Paleomicrobiology: Past Human Infections, Berlijn, 
Springer-Verlag, 2008, p.101 
69 VAN DEN ENDEN E., Illustrated lecture notes on Tropical Medicine, Instituut voor tropische geneeskunde Antwerpen, 
2004, zie: http://itg.content-e.eu/Generated/pubx/161/leprosy/leprosy_classification.htm  
70 GAYLORD H. en P.J. BRENNAN, Leprosy and the leprosy bacillus: recent developments in characterization of antigens and 
the immunology of the disease, in: Annual review of Microbiology, Vol.41, 1987,  pp. 645 – 675, p.647  en SPENCER J.S. en 
P.J. BRENNAN,(2011), p. 346 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23332743
http://library.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/MANUALS/AFB.PDF%2013/02/2013
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stopcodon&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Transcriptie_%28biologie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frameshiftmutatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Junk-DNA
http://itg.content-e.eu/Generated/pubx/161/illustrated_lecture_notes_on_tropical_medicine.htm
http://itg.content-e.eu/Generated/pubx/161/leprosy/leprosy_classification.htm
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leprae en houdt bijgevolg naar alle waarschijnlijkheid verband met unieke functionele kenmerken 
van de bacterie.71 PGL-1 bindt aan laminine 2, een groot proteïne dat zich bevindt in de basale 
lamina72 van axonen73 op schwanncellen74. De binding van beide eiwitten maakt bacteriële invasie 
van de zenuwcellen mogelijk. De bacterie is neurotroop, wat wil zeggen dat zij een bijzondere 
affiniteit voor zenuwcellen vertoont.75 

3.2. Transmissie en fysiopathologie 
De transmissie route van lepra is tot vandaag niet met zekerheid gekend. In tegenstelling tot wat 
men zou verwachten, zijn de ware bacteriehaarden niet te vinden in de chronische huidwonden, 
maar in nasale secreties en orale mucosa, waardoor de grootste kans op overdracht via pulmonaire 
weg is. De bacteria worden ingeademd. Direct contact is waarschijnlijk van minder belang, hoewel 
langdurig contact uiteraard het risico op besmetting aanzienlijk verhoogt.76 Algemeen gezien zal 
slechts 5% van de geëxposeerde individuen de ziekte ontwikkelen.77 Aangenomen wordt dat de 
bacterie na inademing langzaam vermenigvuldigt in macrofagen en schwanncellen van de relatief 
koelere meer oppervlakkige lichaamsdelen zoals de huid, ogen, oppervlakkige zenuwen, 
neusslijmvlies en testikels. De bacterie lijkt thermofoob en zal dus slechts in zeer zeldzame gevallen 
migreren naar dieper gelegen weefsels zoals de lymfeklieren, botten, spieren en nieren. Het centrale 
zenuwstelsel zal zij zelfs nooit bereiken.78 

De ziekte verschijnt onder twee vormen met mogelijk hybride tussenvormen. Tuberculoïde lepra (TT) 
of de paucibacillaire vorm wordt gekarakteriseerd door een geringe bacteriële aanwezigheid in de 
letsels en sterke Th1 immuniteitsrespons. Het besmettingsgevaar blijft gering. Bij de lepromateuze 
vorm (LL) zijn bacteriën in grote getale aanwezig en treedt een sterke Th2 immuniteitsreactie op met 
wederzijdse onderdrukking van Th1 respons. Het lichaam biedt, met andere woorden, geringe 
immunologische weerstand tegen de binnendringende bacterie.79 De patiënt is besmettelijk naar de 
omgeving toe.80 De reden waarom een bepaalde persoon een Th1 of Th2 respons ontwikkelt is nog 
niet volledig duidelijk.81 De Ridley-Jopling classificatie concludeert dat de klinische expressie van de 
ziekte bepaald wordt door de cellulaire respons van de patiënt. Het ziektebeeld is met andere 
woorden een reflectie van de cellulaire weerstand van de patiënt. 

                                                           
71 VAN DEN ENDEN E., (2004)  
72 De basale lamina is de verbinding tussen epitheel en dermis, een begrenzing of overgang. 
73 Een axon is een neuronale uitloper die zenuw impulsen geleidt 
74 Schwanncellen zijn gliacellen die myelinisatie van neuronen verzorgen in het perifere zenuwstelsel, in het centrale 
zenuwstelsel zijn dit oligodendrocyten 
75 VAN DEN ENDEN E., (2004)  en JAMES W.D., BERGER T. en D. ELSTON, Andrew's Diseases of the Skin: Clinical 
Dermatology, Philadephia, Elsevier Health Sciences, 2011, zie: hoofdstuk 17 
76 VAN DEN ENDEN E., (2004) 
77 ALFONSO J.L., et.all.,( 2005), p.259 
78 VAN DEN ENDEN E., (2004) 
79 T Helper cel is een gedifferentieerde T lymfocyt (= witte bloedcel die instaat voor verdediging van het lichaam tegen 
vreemde binnendringers) De T helper cellen zijn onderdeel van de cellulaire immuniteit, 
zie:http://en.wikipedia.org/wiki/T_helper_cell en http://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem#Cellulaire_afweer 
80 VAN DEN ENDEN E., (2004)  
81 VAN DEN ENDEN E., (2004) 

http://www.google.be/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Timothy+Berger%22
http://www.google.be/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dirk+Elston%22
http://en.wikipedia.org/wiki/T_helper_cell
http://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem#Cellulaire_afweer
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Ridley-Jopling Classificatie82 

De brede variatie aan symptomen zorgde in het verleden voor veel verwarring. Ook hedendaags is 
occasionele misdiagnosticering mogelijk. Voornamelijk in niet-endemische regio’s waar men lepra als 
mogelijkheid niet eens in acht neemt.83 Algemeen worden onder andere huidletsels, gevoelloosheid 
of zwakte door beschadiging van de perifere zenuwen geduid als symptomen. Hoewel deze breed 
uiteenlopen naargelang de vorm en het stadium van de ziekte waarin de patiënt zich bevindt. Bij de 
intermediaire vormen leiden de meeste infecties niet tot directe symptomen. Na infectie is er een 
incubatieperiode84 van 2 tot 15 jaar vanwege het langzaam vermenigvuldigen van de bacterie. 
Wanneer geen spontaan herstel optreedt kunnen transiënte vage huidletsels optreden bestaande uit 
gegroepeerde hypogepigmenteerde, min of meer afgelijnde, maculae. Op de blanke huid zullen deze 
eerder rood of hypergepigmenteerd voor komen. Jeuk of een vermindering van gevoeligheid, hypo-
aesthesia, treedt zelden op. Zenuwverdikking treedt nooit op in dit stadium. De intermediaire of 
borderline vorm is onstabiel, na het eerste letsel treedt een evolutie naar het TT (tuberculoide vorm) 
of LL (lepromateuze vorm) stadium op.85 

3.2.1. Tuberculoïdevorm 
Bij Tuberculoïde Lepra verschijnen scherp afgebakende asymmetrische letsels, eventueel met een 
licht verheven rand waarrond knobbelvorming plaatsvindt. Centraal zijn tekenen van genezing waar 
te nemen. Op donkere huidtypes verschijnt het letsel hypogepigmenteerd, op de bleke huid 
erythemateus86.87 Er treedt verlies van gevoeligheid op, eerst verliest men gevoel voor temperatuur, 
vervolgens daalt de tastzin, dan pijngevoeligheid en tot slot verliest men diepe gevoeligheid. In en 
rondom het letsel treed haaruitval op en wordt de huid droog. Plaatselijk treedt verdikking van één 
tot twee perifere zenuwen op. De gevolgen van neurale dysfunctie verschijnen vroeg en omvatten 

                                                           
82 WALKER S.L. en D.N.J. LOCKWOOD, Leprosy, in: Clinics in Dermatology, Vol. 25, No. 2, 2007, pp. 165–172,  p.166 
83 IBIDEM 
84 Tijd tussen de infectie en het voorkomen van de eerste symptomen 
85 VAN DEN ENDEN E., (2004) 
86 Wanneer de roodheid wordt veroorzaakt door het verwijden van onderhuidse kleine bloedvaatjes, waardoor er meer 
bloed doorheen stroomt, is er sprake van erytheem.  Voor meer informatie zie: SILLEVIS SMITT J.H. et. all., Dermato-
venereologie voor de eerste lijn, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2009, pp. 53-60 
87 VAN DEN ENDEN E., (2004) 



- 22 - 
 

spierzwakte, atrofie88, verminderde gevoeligheid voor pijn, tastzin en gedaalde zweetsecretie.89 
Lepra is de enige infectieziekte die verdikking van de zenuwen veroorzaakt. Zenuwverdikking kan ook 
optreden in zeldzame niet-infectieuze aandoeningen zoals bepaalde vormen van primaire 
amyloïdose90 van zenuwen en spieren of bij erfelijke zenuwziekten. Puur neuritische lepra en 
geïsoleerde perifere neuropathie wordt verder niet besproken. In dit historisch kader is het 
belangrijker de pure fysiek van de patiënt te beschouwen. Het is onzeker of men verlamming zonder 
huidletsels eenvoudig met lepra zou associëren.91  

(links) Tuberculoid leprosy, hypopigmented skin lesion. Photo Dr Brouwers. Copyright ITM92 
(rechts) Tuberculoid leprosy, copyright ITM93 
 

3.2.2. Lepromateuze vorm 
Bij de lepromateuze vorm verschijnen talloze verspreide knobbeltjes of maculae met wazige contour, 
waardoor verbinding tot grotere plaques mogelijk is. Er treedt geen centrale genezing of 
hypopigmentatie op, soms is een koperachtige gloed waar te nemen. Er treedt gevoelloosheid op in 
handen en voeten. Lokale verdikking bij huidinfiltratie treedt mogelijk op, voornamelijk in oren, 
lippen en voorhoofd, met een ‘facies leonina’ tot gevolg.94  

                                                           
88 letterlijk 'zonder voeding', het betreft een afname van weefsel- of orgaanmassa. Er zijn twee soorten atrofie: numerieke 
atrofie (afname van het aantal cellen) en eenvoudige atrofie (afname van de celfunctie). zie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atrofie 
89 VAN DEN ENDEN E., (2004) 
90 “Amyloïdose wordt gekenmerkt door extracellulaire neerslag van eiwitten in abnormale fibrillaire structuren. De stapeling 
kan zich beperken tot één of enkele organen of weefsels (lokale amyloïdose), maar kan ook gegeneraliseerd voorkomen 
(systemische amyloïdose).” Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Amylo%C3%AFdose 
91 VAN DEN ENDEN E., (2004) 
92 IBIDEM 
93 IBIDEM 
94 VAN DEN ENDEN E., (2004) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Atrofie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amylo%C3%AFdose
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(links) Lepromateuze lepra “facies leonina” 95  
(rechts) Multibacillary leprosy. Photo Cochabamba, Bolivia96 
 

Infiltratie van het slijmvlies leidt tot chronische rhinitis met bloedneus of epistaxis, septumperforatie 
en vernietiging van het nasale kraakbeen. In de mondholte krijgt men mogelijk een ingedikte tong en 
loszittende of zelfs uitvallende bovenste snijtanden. De patiënt kan last krijgen van madarosis, 
waarbij verlies van wenkbrauwen en wimpers optreedt. Het centrale deel van het voorhoofd veeleer 
dan de perifere delen wordt hierbij getroffen. De zenuwen zijn niet ernstig verdikt, maar wel 
voldoende om sensorische disfunctie te veroorzaken in latere ziektestadia. Dit treedt voornamelijk 
op in de handen wanneer de motorische takken van kleine zenuwen worden aangevallen. Grote 
motorische gebreken blijven vrijwel achterwege. Dit onderscheidt, evenals het langer behoud van de 
diepe peesreflexen, lepra van andere neuropathie.97 

3.3. Klinische aspecten: specifieke problemen 
Blindheid komt voornamelijk voor bij de tuberculoïde vorm en kan veroorzaakt worden door 
betrokkenheid van de nervus facialis of zevende craniale hersenzenuw met perifere 
aangezichtsverlamming tot gevolg. Hierbij kan het ooglid zich niet langer sluiten, een verschijnsel dat 
lagophthalmia genoemd wordt, met uitdrogen van het cornea (hoornvlies) tot gevolg. Wanneer 
blindheid optreedt bij lepromateuze lepra, wordt het oog geïnfiltreerd door talloze bacteria met 
mogelijke lepromavorming, of nodules vol bacteria, op het oog tot gevolg. 

                                                           
95 http://en.academic.ru/pictures/enwiki/76/Leprosy.jpg geraadpleegd op: 24/02/2013 
96 VAN DEN ENDEN E., (2004) 
97 IBIDEM 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenzenuw
http://en.academic.ru/pictures/enwiki/76/Leprosy.jpg
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(Links) het verkoop van craniale zenuw VII of nervus facialis98 
(Rechts) Nodulaire lepra met lepromata op de cornea99 
 

Het meest distinctieve kenmerk, althans in historisch opzicht, is waarschijnlijk mutilatie. Dit kan 
optreden door progressieve verlamming met spieratrofie100 en contactuur101 tot gevolg. Verlies van 
gevoeligheid kan leiden tot accidenteel zelf toegebrachte wonden. Het sensorisch verlies kan 
dergelijke ernst aannemen dat men derdegraads brandwonden niet opmerkt of men kan langdurig 
een houding onderhouden die anders als pijnlijk zou worden ervaren waarbij bepaalde bloedbanen 
worden afgesneden en atrofie optreedt.  

Het falen van de autonome zenuwen resulteert in trofische huidstoornissen. Bij trofische stoornissen 
wordt de fysieke conditie van lichaamsweefsels, voornamelijk aangaande hun volume, consistentie, 
hydratatiegraad en dergelijke meer geaffecteerd. De trofische status van een lichaamsdeel is 
afhankelijk van verscheiden factoren waaronder mechanische stress en activiteit, zenuwtoevoer, 
doorbloeding, nutritieve toestand en metabolische processen.102 Onverzorgde wonden met 
secundaire infecties kunnen leiden tot chronische ulceratie of weefseldesintegratie met compleet 
verlies van epidermis, een deel dermis en occasioneel subcutaan vet.103 

 

                                                           
98 http://en.wikipedia.org/wiki/Facial_nerve  Patrick J. Lynch, medical illustrator, Cranial nerve VII 7 , 23 December 2006 
99 http://www.omnimedicalsearch.com/oldmedicalpictures/leprosy.html geraadpleegd op 24/02/2013 
100 Spieratrofie is het dunner en minder krachtig worden van de spieren. De medische term voor de aandoening is atrophia 
musculorum. Door langdurige rust gaan de spieren atrofiëren, wat wil zeggen dat de spieren dunner worden en er 
krachtverlies optreedt. Dit kan gebeuren op bij langdurige bedrust, of langdurige rust van lichaamsdeel zoals door het 
dragen van een gipsverband. De beste preventie tegen het ontstaan van spieratrofie is actief bewegen. Zie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spieratrofie 
101 Dwangstand van een gewricht door samentrekken van weefsel zie:  
http://www.cce.nl/somatiek/model_voor_analyse_van_probleemgedrag/analyse_van_factoren_die_verband_kunnen_hou
den_met_probleemgedrag/medische_factoren/somatische_aandoening/ziekten_van_botspierstelsel_of_bindweefsel/contr
acturen?fromSearchType=abc 

102 MUMENTHALER M. en H. MATTLE, Fundamentals of neurology. An illustrated guide., Stuttgart, Thieme, 2006, p.461 
103 Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Ulcer_%28dermatology%29 

http://www.omnimedicalsearch.com/oldmedicalpictures/leprosy.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spier_%28anatomie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atrofie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gipsverband
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spieratrofie
http://www.cce.nl/somatiek/model_voor_analyse_van_probleemgedrag/analyse_van_factoren_die_verband_kunnen_houden_met_probleemgedrag/medische_factoren/somatische_aandoening/ziekten_van_botspierstelsel_of_bindweefsel/contracturen?fromSearchType=abc
http://www.cce.nl/somatiek/model_voor_analyse_van_probleemgedrag/analyse_van_factoren_die_verband_kunnen_houden_met_probleemgedrag/medische_factoren/somatische_aandoening/ziekten_van_botspierstelsel_of_bindweefsel/contracturen?fromSearchType=abc
http://www.cce.nl/somatiek/model_voor_analyse_van_probleemgedrag/analyse_van_factoren_die_verband_kunnen_houden_met_probleemgedrag/medische_factoren/somatische_aandoening/ziekten_van_botspierstelsel_of_bindweefsel/contracturen?fromSearchType=abc
http://en.wikipedia.org/wiki/Ulcer_%28dermatology%29
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(links) Leprosy. Foot ulcer104. 
(rechts) Klauwhand105 
 

  

Leprosy with mutilations of the feet. Bone destruction is clearly visible on this X-ray. Notice to so-called pencil 
shape of some affected phalanges. Copyright ITM106 

Vernietiging van weefsel en botafbraak leiden tot verminking van vingers, handen, tenen en voeten. 
De kootjes van de vingers en tenen worden het meest getroffen, men spreekt dan van dactylitis. 
Deze zullen hierbij geleidelijk verkorten en in doorsnede afnemen door laterale botresorptie. Ook 
directe vernieling van weefsel zoals de neus is mogelijk. Het is belangrijk hierbij te vermelden dat 
beenderletsels in lepromateuze lepra vaker toe te schrijven zijn aan directe vernieling dan aan 
bacteriële infiltratie.107 Vandaag is het meestal mogelijk veel van deze verminkingen te voorkomen. 

 
  

                                                           
104 VAN DEN ENDEN E., (2004) 
105 http://www.omnimedicalsearch.com/oldmedicalpictures/leprosy.html geraadpleegd op 24/02/2013 
106 VAN DEN ENDEN E., (2004) 
107 IBIDEM 

http://www.omnimedicalsearch.com/oldmedicalpictures/leprosy.html
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Deel II Lepra als unicum 

1. Lepra als unicum binnen de pathologie? 
 

De neiging bestaat om ziekelijkheid als archetypisch voor een primitieve maatschappij te 
beschouwen. Door personificatie als vernielende actor binnen de geschiedenis werd lepra een soort 
embleem voor de ‘duistere middeleeuwen’. Volgens Touati kon Lepra deze positie als vloek op de 
mensheid perfect vervullen door haar relatieve zichtbaarheid in bronnen in tegenstelling tot andere 
ongedetermineerde ziekten.108 Latere auteurs plaatsten haar dan ook frequent op dit voetstuk.109 
Mogelijk is deze 19e en vroeg 20ste eeuwse visie een te weinig kritische lezing van de bronnen die een 
artificiële contemporaine toespitsing op lepra doet vermoeden. Als tegenreactie ontstond bijgevolg 
een stroming hedendaagse auteurs die collectief het belang van lepra op verschillende niveaus 
ontkenden.110 Deze reactie is veel te uitgesproken. Het belang van leprozen binnen het middeleeuws 
collectief geheugen volledig verwerpen spreekt tegen de omvang van het bestaande bronmateriaal. 
Het overgrote aandeel hiervan is uitgaande van leprozerieën, rekeningen, schenkingen, 
regelgeving.... waardoor men het institutionele karakter van deze instellingen als een ‘reddende’ 
factor in zake conservatie van dit specifiek materiaal kan beschouwen. Dit blijkt duidelijk uit het feit 
dat leprozen die binnen het kader van een leprozerie verbleven frequent te traceren zijn, soms met 
naam en toenaam, in tegenstelling tot de anonieme akkerzieken.111 Daarnaast mogen we niet 
vergeten dat zelfs in het licht van de huidige pathologische kennis leprapatiënten een bijzonder 
stigmatiserend ziektebeeld blijven vertonen. Verschillende beschrijvingen van de ziekte spitsen toe 
op deformerende uiterlijke kenmerken en onaangename geur. Bijvoorbeeld de beschrijving van 
Lecouvet uit het midden van de 19e eeuw:  

“[…]la peau, semée de taches rouges et noires, se durcil, se ride et se crevasse avec 
d'insupportables démangeaisons; ou Ie nez s'entle,  les oreilless'épaississent, Ie visage se 
déforme, la bouche exhale une odeur infecte; ou enfin, les jointures des pieds et des mains, 
tuméfiées, se couvrent d'abcès et d'ulcères incurables, les ligamenis se détruisent, et les 
membres tombent les uns après les autres, jusqu'à ce que Ie tronc n'offrant plus que Ie 
dernier degré de la corruption  humaine, Ie mourant termine, dans les souffrances,  des jours 
passés dans la slopeur ou dans l'angoisse[…]”112  

                                                           
108 TOUATI F.O., (2000), p.180-181; SINGER C., Condemnation of medieval medicine, in: A Short History of Medicine, New 
York, Oxford University Press, 1928; GETZ F.M., To Prolong Life and promote Health: Baconian Alchemy and Pharmacy in 
the English learned tradition, in:  Cambell S., Hall B. EN D Klausner (eds.), Health, disease and healing in medieval culture, 
Toronto, Macmillan, 1992, p.140-141 en GATTO L., Viaggiointorno al concetto di medioevo, Rome, Bulzoni, 1981  
109 Zie bijvoorbeeld: Frans De Potter naar Jacob de Vitry: “Een ooggetuige, Jacob de Vitry, die omtrent 1240 leefde, spreekt 
op de loffelijkste wijze van de grootmoedige zielen, die hun leven doorbrachten te midden van een walgverwekkend bederf 
en eenen onverdraaglijken stank, uit liefde tot Christus en den medemensch, aldus vrijwillig zich eene boete opleggende, 
‘slechts te vergelijken met de pijniging der heilige martelaren’.” DE POTTER F., De leproos in de middeleeuwen., in: Het 
Belfort. Vol. 5 en 6, 1890, p.342;  ook zie LECOUVET, Essai sur la condition sociale des lépreux au moyen-âge principalement 
en Belgique et dans les pays limitrophes, Gent, Hebbelynck, 1865 
110 Voorbeeld zie: RAWCLIFFE C., (2006)  
111 Gezien het afgebakende onderwerp neemt deze studie voornamelijk bronmateriaal met specifieke aanwijzingen inzake 
besmettingsgevaar in acht. Er is echter veel meer bijzonder interessant materiaal voorhanden. Graag verwijzen we, specifiek 
voor Vlaanderen, naar de studies van Griet Maréchal: Oa. MARECHAL G., Hospitalen tijdens de Middeleeuwen, in: 
Monumenten en Landschappen, Vol. 10, 2004 pp. 26-35; MARECHAL G., (1980) (2); MARECHAL G., (1979), pp. 147-162; 
MARECHAL G., (1978(2)), pp. 35-38; MARECHAL G., (1978 (1)), pp. 257-273; MARECHAL G., (1976), pp.pp.27-65 
112 LECOUVET, (1865), p. 1 
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Zonder in sterk biologisch determinisme te vervallen kan hier de nuance aangebracht worden dat in 
realiteit de graad van maatschappelijke afwijzing naar aanleiding van een bepaalde pathologie zal 
variëren naargelang de effectieve fysieke beperking of karakteristieken die deze aan een persoon 
oplegt.113 Bij lepra is deze fysieke beperking sterk. Een patiënt kan zich nooit ongemerkt in het 
straatbeeld begeven en zijn deformaties zullen onvermijdelijk grenzen aan zijn levenskwaliteit 
stellen. Het voorgaande kan verklaren dat exclusie van leprapatiënten blijft aangehouden tot diep in 
de moderne tijd. Enkel de motieven hiertoe lijken langzaam te alterneren, van zielenheil naar 
preventieve volksgezondheid. Moet deze omschakeling gezien worden als een puur wetenschappelijk 
ondersteunde kunstgreep om verspreiding te voorkomen ten voordele van het algemeen welzijn? Of 
dient men te zoeken naar een onderliggende verklaring voor de angst die men blijkbaar ervoer bij het 
zien van een leproos? Het is immers duidelijk dat vrijwel alle bevolkingslagen, desondanks 
toenemende medicalisering en een minder christelijke invalshoek, leprozen nog steeds als gevaarlijk 
of ‘besmettelijk’ beschouwen tot ver in de moderne tijd. Dit in tegenstelling tot tuberculose. Een 
pathologie die een veel hoger besmettingsrisico met zich meebrengt, en dus naar alle 
waarschijnlijkheid een significanter aantal slachtoffers maakte onder de middeleeuwse bevolking. De 
min of meer uiterlijk onopvallende verschijningsvorm van TBC heeft nooit geleid tot strikte 
voorzorgsmaatregelen betreffende isolatie van of hygiënische regelgeving betreffende patiënten.114 
Hierbij kan men zich dus vragen stellen. Waarom werd de uiterlijke verschijningsvorm van lepra zo 
sterk verbonden met besmettelijkheid? Dit illustreert dat een zekere gedachtestroom met betrekking 
tot besmetting algemeen circuleerde zonder compleet begrip of causaliteitsbesef.  

Neuropsychologisch is voor dit laatste iets te zeggen. Men kan ervan uitgaan dat de mens een 
instinctieve afkeer ervaart voor een mogelijke bedreiging. Een pionier op dit gebied is Joseph LeDoux 
met zijn Dual-route model. Hoewel Ledoux binnen zijn theorie geen gewag maakt van ‘angst voor 
besmetting’ valt deze hier zeker op toe te passen. Wanneer men als uitgangspunt de reële angst voor 
verlies van levenskwaliteit of eventueel dood in navolging van een ziekteproces, neemt. Doodsangst 
is prominent binnen het werk van Ledoux. De hierbij betrokken hersenstructuren zijn goed gekend. 
Binnenkomende prikkels worden in de hersenen langs twee wegen gestuurd. De korte route zendt 
informatie rechtstreeks van de thalamus, waar een korte verwerking plaatsvindt, naar de amygdala. 
Bij de lange route verloopt de informatieve prikkel, na passage door de thalamus langsheen de 
hersenschors of cortex, voor diepere verwerking en tot slot naar de amygdala. Het voordeel van deze 
eerste route is dat het lichaam reeds in een actiestaat gebracht wordt, zodat een daaropvolgende 
grondigere analyse enkel dient te bevestigen of het lichaam effectief dient te reageren. Indien een 
snelle reactie nodig blijkt kan het lichaam reageren zonder apriori een grondige analyse van de 
situatie door te voeren. De ‘unthinking respons’ blokkeert dan de ‘thinking respons’ om instinctief zo 
snel mogelijk aan het gevaar te ontkomen, wat in bepaalde situaties van levensbelang blijkt.115 
Bepaalde situaties of omstandigheden kunnen een respons uitlokken die niet aan de orde is. Waarbij 
het lichaam in een ‘fight or flight’ toestand gebracht wordt zonder het voorkomen van effectief 
gevaar. Een banaal voorbeeld is de potentiële stressreactie die optreedt bij het geven van een 

                                                           
113 IMRIE R. en P. HALL, (2000) 
114 RAOULT D. en M. DRANCOURT(eds.), (2008), p.109 
115 LE DOUX J.E.,The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life, New York, Simon & Schuster, 1996 
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voordracht.116 Mogelijk ageert men op deze wijze naar het gevaar van besmetting toe zonder te 
beseffen wat dit concept inhoudt. Als een soort natuurlijk defensiemechanisme van het lichaam. 

  

                                                           
116 Prof. Dr. AUDENAERT K., Themales Angst: Over alarmsystemen en vals alarm, Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie, Universiteit Gent  
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2. In de schaduw van de pest, tuberculose en andere ziekten. Grote en 
minder grote algehele crisis in de geschiedenis 

 
Vlaanderen was aan het einde van de middeleeuwen een van de meest dicht bevolkte en 

verstedelijkte gebieden van Europa. Brugge en Gent konden zich qua omvang meten met Parijs. 
Waar het Europese gemiddelde rond tien procent lag, bevolkte een enorme veertig procent de 
Vlaamse steden.117 Men kan stellen dat, naar moderne maatstaven, de hygiënische omstandigheden 
waarin deze mensen samen leefden te wensen over lieten. Mest van rij- en lastdieren, loslopend vee 
en ongedierte, slacht- en huishoudelijk afval, spoelwater van latrines... het bereikte allemaal de, 
veelal, onverharde middeleeuwse straten.118 Persoonlijke hygiëne won naar het einde van de 
middeleeuwen aan belang in bepaalde kringen, maar was zeker niet wijdverspreid voor die periode. 
Het ontbreken van stromend water in de meeste huizen verplichtte de mensen zich te wenden tot 
veelal vervuilde of minstens onzuivere openbare stromen. Het gehele badgebeuren werd hierdoor 
bijzonder omslachtig. Men diende het water over een ruime afstand van openbare bronnen of 
pompen naar de huizen te verkassen en vervolgens op te warmen.119 Zo creëerde men onbewust 
optimale omstandigheden voor pathologische broeiaarden. Het sterke verloop en intensief 
handelsverkeer tussen steden onderling zorgde ervoor dat deze ongebreideld konden verspreiden. 
Door het ontbreken van adequate medicatie of vaccinatie kon men het verspreidingsproces van 
pathogenen immers geen halt toeroepen. Pokken, mazelen, difterie, influenza, tuberculose en 
uiteraard de pest, ontketenden ware ravages onder de bevolking.120  

De indeling van deze overdraagbare ziekten in de ogen van de middeleeuwse beschouwer is onzeker. 
Lepra werd, in tegenstelling tot in het 19e eeuwse academische discours niet als cutane ziekte 
beschouwd, maar als een visceraal proces dat zijn weg naar buiten baande. In zekere zin viel zij, in 
navolging van Galenus, onder de zelfde categorie als kanker te plaatsen. Als een aanval op de gehele 
structuur van het lichaam met haar ledematen en organen.121 De impact op het gedachtegoed rond 
besmetting en infectie hiervan is eveneens niet duidelijk. Men ondernam duidelijk pogingen om 
pathologische verspreiding in te perken.122 Afzonderen van leprozen kan als voorbeeld dienen voor 
dit premature infectiebesef. Het afgebakende gebied waarop dit besef zich manifesteert is echter 
opmerkelijk. Hoewel het aandeel van lepra in de mortaliteitscijfers zonder meer bescheiden was, 
trachtte men net deze pathologie met rigiditeit terug te dringen. Waarom? Men moet gezien hebben 
dat een pathologie als tuberculose meer slachtoffers maakte? Toch werd voor TBC, wat gekend stond 
als de “Witte Pest”, tot de late 19e eeuw geen systematische afzondering van patiënten 
gedocumenteerd.123 Bij de pest was dit wel het geval.  

                                                           
117 THOEN E., Pest in de Nederlanden. Een nawoord, De Zwarte Dood. Hoe de pest de wereld veranderde, Leuven, Agora / 
Davidsfonds, 2003, p.267 
118 BLOCKMANS W.P., (e.a.), ‘Tussen crisis en welvaart’ sociale veranderingen 1300-1500, in: algemene geschiedenis der 
Nederlanden, No. 4, 1980, pp. 833-863, p.57;  VERHULST, A. En J.M DUVOSQUEL (eds.), Historische stedenatlas van België, 
Brussel, Gemeentekrediet, 1990, p.28 
119 VAN DESSEL, J., Roerend bezit en wooncultuur te Lier en omgeving· een kwalitatief en kwantitatiefonderzoek op basis 
van boedelinventarissen van de weeskamer (1747-1750), onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U.L., Leuven, 1996, 271-
277 
120 ELLIOTT L., Medieval Medicine and the Plague, St Catharines,  Crabtree Pub Co, 2005, p.7 
121 TOUATI F.O., (2000), p.185- 186 
122 Zie infra 
123 VANDEWYNCKELE J., Algemene ziekteleer handboek voor paramedische beroepen, Gent, Academia Press, 2007, p.62 en 
RAOULT D. en M. DRANCOURT(eds.), (2008), p.109 en MANDAL A, History of Tuberculosis 

https://biblio.ugent.be/publication?q=parent+exact+%22De+Zwarte+Dood.+Hoe+de+pest+de+wereld+veranderde%22
http://www.news-medical.net/health/History-of-Tuberculosis.aspx


- 30 - 
 

Men leek besmettingsgevaar sterk te correleren aan deformerende uiterlijke verschijningsvormen, 
zoals waarneembaar bij lepra en de pest. Het is opvallend dat beide pathologieën zich sterk cutaan 
veruitwendigen. Met uitzondering van een zeldzame vorm van primaire tuberculose, ziet men bij 
deze laatste geen dergelijke ingrijpende cutane veranderingen.124 Zoals verderop in deze thesis zal 
blijken, circuleerde een bepaalde theorie die verspreiding via omgevingslucht als uitgangspunt 
neemt. Dit maakt de sterke fixatie op huid en aanraken bij leprapatiënten nog opmerkelijker. Dient 
men hieruit af te leiden dat hevige dermatologische problemen zonder uitzondering geclassificeerd 
werden als besmettelijk? Indien dit het geval is stijgt de kans op misdiagnostiek hierdoor 
aanzienlijk.125  

2.1. De zwarte dood 

2.1.1. De pest biomedisch 
De pest manifesteert zich in drie afzonderlijke klinische vormen. Builenpest of bubonische pest, 
pneumonische pest en de sceptische pest. Dit onderscheid werd gemaakt naar gelang de wijze 
waarop de bacterie, yersinia pestis, het lichaam betreedt. De builen pest is de meest klassieke vorm 
en wordt veroorzaakt door de beet van een besmette vlo. Na sterfte van zijn dierlijke gastheer, veelal 
de bruine rat, kan de vlo verhuizen naar een menselijke gastheer en daar de infectie verspreiden.126 
Op de inoculatieplaats vormt zich soms een papel of vesikel waarrond necrotisch weefsel een zwarte 
plaque vormt. De komende dagen wordt het lymfesysteem geïnfiltreerd en treedt lymfeadenitis op. 
Dit veroorzaakt de typische uiterlijke symptomen van de builenpest, zwelling en abscesvorming van 
de lymfenodi in oksel, hals of de liesstreek. Daarnaast kunnen algemene systemische toxiciteit, 
leverschade, en als gevolg daarvan stollingsstoornissen optreden. Deze stollingsstoornissen geven 
veelal aanleiding tot ernstige ecchymosen, purpuraletsels127 of bloeduitstortingen, wat mogelijk 
aanleiding kon geven tot de terminologie ‘zwarte dood’.128 De patiënt ervaart hoge koorts, 
neurologische en psychologische stoornissen en digestieve problemen.129 Bij tachtig procent van de 
patiënten wordt de pathologie bacteriëmisch, wat wil zeggen dat de bacterie de bloedbaan betreedt. 
In dit geval wordt letaliteit op zestig procent geraamd.130 Algemeen verspreidt de builenpest zelden 
van mens tot mens.131 De variabele incubatietijd, tussen twee dagen tot een week, en sterfteduur 
van de patiënten verhoogt echter het populatierisico op transmissie.132 De tweede vorm, longpest of 

                                                           
124 DE WIND C.M., Casuïstiek: Een zeldzame vorm van primaire tuberculose: huidtuberculose, in: Ned Tijdschr Geneeskd., 
No. 132, 1988, pp. 1806-1808  
125 Zie infra: beschrijving van een aantal pathologiën die verwarring kunnen opleveren, zonder beschikbaarheid van moderne 
diagnostische technieken 
126 PATTYN S.R., Yersinia Pestis. Bacteriologie, in: , Vol. 61, No. 2, pp. 103-107; NAPHY W. en A. SPICER, (2004), p.33 en 
BENEDICTOW O.J., The Black Death, 1346-1353: The Complete History, Suffolk, Boydell Press, 2004, p.11-24 
127 Verspreide kleine bloeduitstortingen of petechieën, scherp begrensde bloedbuilen of sugillaties , ecchymosen, en 
versterkte bloedingsneiging of hemorragische diathese. 
128 TOPOFF T. en A. INGLESBY, A Plague on Your City, in: Clinical Infectious Diseases, No. 32, 2001, pp. 436– 445; PELEMAN 
R., Ziektebeelden bij biologische oorlogsvoering, in: Vlaams infectieziektebulletin, Vol. 4, No. 38, 2001, pp. 1-5 
129 Bacteriëmie is het verschijnsel van bacteriën in de bloedbaan. Dit mag niet worden verward met sepsis. [...]Deze 
bacteriëmieën zijn over het algemeen transiënt, wat betekent dat het bloed na enkele minuten alweer geklaard is. (zie 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bacteri%C3%ABmie geraadpleegd op 16/07/2013 
130 TOPOFF T. en A. INGLESBY, (2001), pp. 436– 445 ; PELEMAN R.,(2001), pp. 1-5 en  BLOCKMANS W.P., The social and 
economic effects of plague in the Low Countries: 1349-1500, in: Revue belge de philologie et d'histoire, Vol. 58, No. 4, 1980  
pp. 833-863, pp. 834-835 
131 NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, Plague, in: National institute of allergy and infectious diseases zie: 
http://www.niaid.nih.gov/topics/plague/Pages/Default.aspx 
132 30 tot 40 procent sterft binnen de twee dagen, 50 tot 85 procent binnen de eerste week en 80 tot 90 procent binnen de 
drie weken  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10379199
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bacteri%C3%ABn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedvergiftiging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bacteri%C3%ABmie
http://www.niaid.nih.gov/topics/plague/Pages/Default.aspx
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pneumonische pest is de meest ernstige en meest besmettelijke vorm. Yersinia pestis betreedt 
hierbij het longparenchym en veroorzaakt pneumonie. Besmetting wordt veroorzaakt door 
respiratoire inhalatie van de bacterie na direct contact met een besmette mens of dier. De ziekte kan 
ook, door hematogene uitzaaiing naar de longen, secundair aan onbehandelde bubonische of 
sceptische pest ontstaan. De incubatie tijd is veel korter, symptomen verschijnen binnen 
vierentwintig uur tot maximum drie dagen na exposie aan de bacterie. De patiënt is tachycardisch133 
en koortsig hoewel de lichaamstemperatuur minder uitgesproken toeneemt dan bij bubonische pest. 
Pneumonische symptomen, ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de borst, hoesten en bloederig of 
waterig sputum, verschijnen quasi onmiddellijk.134 Neurologische disfunctie, coma en graduele 
suffocatie worden binnen twee tot drie dagen bij honderd procent van de patiënten gevolgd door de 
dood.135 De derde vorm, sceptische pest, is zeldzamer en kan net als pneumonische pest primair van 
oorsprong zijn, of secundair aan een van de voorgaande vormen ontstaan. Bij primaire sceptische 
pest is de verspreidingswijze is gelijk aan deze van bubonische pest, door een de beet van een 
geïnfecteerde vlo of knaagdier.136 Concreet betreedt en koloniseert de bacterie de systemische 
circulatie. Dit geeft vaak aanleiding tot ernstige endotoxemie. Hierbij wordt het bloed doordrongen 
van endotoxines, wat celwand bestanddelen van gramnegatieve bacteriën zijn.137 Deze lokken een 
systemische inflammatoire respons op. De patiënten gaan in shocktoestand en ontwikkelen 
gedissimineerde intravasculaire coagulopathie.138 Symptomatisch kan men opnieuw koorts, 
algemene zwakte, abdominale pijn en onderhuidse bloedingen waarnemen. De sterk opgezette 
lymfonodi zoals bij bubonische pest treden hier evenwel niet op.139 De verspreidingskansen worden 
bij deze vorm gedecimeerd doordat het overlijden binnen de vierentwintig uur na infectie volgt.140  
Globaal gezien blijkt bubonische pest klinisch de minst besmettelijke vorm. De spectaculaire uiterlijke 
verschijningsvorm maakt haar echter opnieuw het manifeste uithangbord van de pathologie.  

2.1.2 De Pest en haar impact op de middeleeuwse bevolking 
" ... die buycksieckten peste ende andere contagieuse siecten alhier inder vairschreven stadt 
ende byvange Regnerende waren geweest".141 

Ondanks het feit dat de pest internationaal ruim interesse opwekt, is haar manifestatie in onze 
contreien tot nog toe weinig onderzocht. Haar impact op de Vlaamse bevolking is onzeker. Van 
Werveke meende bijvoorbeeld uit het ontbreken van expliciet woordelijke verwijzingen naar de pest, 
en meer specifiek de Zwarte Dood, te kunnen afleiden dat haar impact op Vlaanderen eerder 
kleinschalig was. Slechts in een aantal gebieden nabij de Franse, Duitse en Nederlandse grens zouden 
demografische gevolgen van de Zwarte Dood voelbaar geweest zijn.142 Van Houtte ging hier in mee. 
Hij stelde dat er economisch gezien geen rede was om aan te nemen dat de epidemie van 1347-1351 

                                                                                                                                                                                     
zie: BLOCKMANS W.P., (1980) p.835 
133 Een tachycardie is een hartritme waarbij het hart klopt met een frequentie van meer dan 100 slagen per minuut 
134 NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, Plague 
135 TOPOFF T. en A. INGLESBY, (2001), pp. 436– 445; PELEMAN R.,(2001), pp. 1-5 en BLOCKMANS W.P., (1980), p. 835 
136 NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, Plague 
137 Yersinia Pestis is een voorbeeld van een gramnegatieve bacterie. 
138 TOPOFF T. en A. INGLESBY, (2001), pp. 436– 445; PELEMAN R.,(2001), pp. 1-5    
139 NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, Plague 
140 NAPHY W. en A. SPICER, (2004), p.32-34. 
141 GROOTAERS, W., De zwartzusters van Lier 1395- 1995, 600 jaar ziekenzorg in en rond de netestad, Lier, 1995, P. 42: 
SCHEPENBRIEF UIT HET JAAR 1542 VOOR DE STAD LIER, p.42. 
142 VAN WERVEKE H., De zwarte dood in de Zuidelijke Nederlanden (1349-1351), in: Meded. Kon. Vl. Avad. Wet. Lett. Sch. K. 
Van Belgie, klasse der lett, Vol. 12, No. 3, 1950 
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grote schommelingen in het bevolkingsaantal veroorzaakte. Zo zou belasting op het verbruik van 
eetwaren en drank niet noemenswaardig verschillen voor en na de epidemie.143 Deze visie ontving 
niet kort daarna kritiek.144 Maréchal toont in haar studie, betreffende de zwarte dood te Brugge, aan 
dat de jaren tussen aan tussen 1349 en 1351 zeer duidelijk naar voor komen als crisismomenten.145 
Hiertoe bracht zij het overlijden van broeders en zusters van Onze Lieve Vrouw van de Potterie te 
Brugge gedurende de 14e eeuw in kaart. Er overleden in totaal zestig ingezeten, waarvan veertien in 
de drie jaar tussen 1349 en 1351. Dit overstijgt de normale sterfte ruimschoots, bovendien was in die 
periode het maximaal toegelaten aantal ingezetenen veertien. Dit wil met andere woorden zeggen 
dat het volledige personeelsbestand overleed binnen die periode.146 Ook de rekeningen van het Sint 
Jans Hospitaal kunnen deze massale sterftehypothese onderschrijven. Er was binnen deze instelling 
eveneens sprake van een vastgesteld aantal ingezetenen. Een nieuwe intrede kon slechts 
plaatsvinden gevolgd op een overlijden. De novice diende dan intredegeld te betalen. Voor de 
drieënzeventig jaar tussen 1311 en 1400 werden honderdenvier nieuwe intreden genoteerd.147 Men 
kan daaruit afleiden dat er eveneens honderdenvier overlijden plaatsvonden. Maréchal brengt nog 
meer bewijsmateriaal naar voor en raamt de uiteindelijke sterfte te Brugge gedurende die periode 
op tien procent, wat neer komt op het dubbele van de normale mortaliteit.148 Al bij al is dit niet 
gering.  

De omstandigheden waren dan ook perfect voor de pest. Zij arriveerde, na een ruime eeuw van 
economische groei en voorspoed tussen het midden van de 12e eeuw en het midden van de 13e 
eeuw, als summum van een piekende Malthusiaanse crisis.149 Zij trof een verzwakte bevolking die, 
aan het eind van de 13e eeuw, een economisch, agrarisch en klimatologisch plafond bereikt had.150 
De vruchtbare gronden waren geërodeerd en uitgeput. Landbouwtechniek was in een te primitief 
stadium om oplossingen te bieden. Alle lapjes woeste grond werden te vergeefs in cultuur gebracht 
om het grote aantal monden te voeden. Uit klimatologische hoek kwam een bijkomende aanval 
onder vorm van een kleine ijstijd met een aantal ernstige misoogsten tot gevolg.151 Veel mensen 
ontvluchtten het erbarmelijke plattelandsleven. De steden konden deze bijkomende capaciteit niet 
opvangen, wat de werkloosheidscijfers de hoogte injoeg en de lonen kelderde. Ondervoeding en 
gedaalde weerstand creëerden de ideale voedingsbodem voor broeierige epidemieën. De Zwarte 
dood decimeerde de Europese bevolking tot twee derden.152 Men kan hierbij een aantal geografische 
nuances aanbrengen. Bepaalde gebieden leken te floreren in het 14e eeuwse Europa terwijl hun 
buren crepeerden. Onze contreien worden in verschillende literatuur studies genoemd als een van 
                                                           
143 VAN HOUTTE J.A., De geschiedenis van Brugge, Tielt, Lannoo, 1982 
144 ROGGHÉ P., De Zwarte Dood in de Zuidelijke Nederlanden, in: Revue Belge de Philologie Et D'Histoire Vol.30, No. 3, 
1952, pp.834-837 en MARECHAL G., (1980 (1)), pp. 377-392 
145 ARCHIEF O.L. VROUW VAN DE POTTERIE  TE BRUGGE, REG. NR. 235 ORBITUARIUM VAN HOSPITAAL OLV POTTERIE 
146 ARCHIEF O.L. VROUW VAN DE POTTERIE  TE BRUGGE, REG. NR. 235 ORBITUARIUM VAN HOSPITAAL OLV POTTERIE;  
MARECHAL G., (1980 (1)), p.378 en MARECHAL G., (1978(3)), p. 122-124 
147 OCMW ARCHIEF Brugge, FONDS SINT JANSHOSPITAAL, REKENINGEN VAN ALLE JAREN; MARECHAL G., (1980 (1)), p.379 
148 MARECHAL G., (1980 (1)), p.389 
149 BLOCKMANS W.P., (1980) p.862-863; BLOCKMANS W.P., (e.a.),(1980), p.59 en DE BOER D., Graaf en grafiek. Sociale en 
economische ontwikkelingen in het middeleeuwse "Noordholland" tussen ±1345 en ±1415, Leiden, New Rhine Publishers, 
1978, p.30 
150 CARPENTIER E., (1962), pp. 1062-1092 
151 WIGLEY T.M.L., Climate change since 1000 AD, in: Evolution des atmosphères planétaires et climatologie de la terre. 
Centre National D'Etudes Spatiales, Toulouse, 1978, pp. 313-324; GROVÉ J. (ed.), Little Ice Ages : Ancient and Modern, Vol. 
1, 2nd ed, Londen en New York, Routledge, 2004 en ALEXANDRE P., Le climat en Europe au Moyen Age, contribution à 
l'histoire des variations climatiques de 1000 à 1425, d'après les sources narratives de l'Europe occidentale, Parijs, Editions 
de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 1987.   
152 GOTTFRIED R.S.,(1985), p. 16-32 
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de gebieden die door de mazen van het net geglipt zijn.153 Vandeburie maakt hierbij de terechte 
opmerking dat deze gebieden omwille van hun handelsdynamiek net groter risico hadden moeten 
lopen op nefaste gevolgen van een pestepidemie. Het idee dat de pest slechts een minieme impact 
op onze contreien had is dus een vreemde en mogelijk incorrecte aanname.154  

(Pseudo) Jan van Dixmude beschrijft bijvoorbeeld voor het jaar 1438 een grote ‘dierte en pest’ te 
Brugge:  

“[...] zommeghe schamele lieden aten de coucken die van de olyemuelens commen, ende zom 
verghinghen zy van honghere ende ghebreke[...] welcker aermoede ende famine 
successivelick al Vlaenderen duere zule moordadighe pestilentie causeerde dater (byder 
rechtvaerdigher handt Godts) bet dan XXIIII duysent personen, tusschen jonck ende oudt 
alleenlick bindet stede van Brugghe storven, tusschen Sinxen ende Sinte Maertemesse.”155  

Verder wijzen Naphy en Spicer op een belangrijke tegenstrijdigheid op het gebied van de 
verspreiding van de ziekte. Biomedisch gezien zou grootschalige menselijke besmetting van 
builenpest pas mogen optreden na dood van potentiële dierlijke gastheren, in dit geval ratten. Het 
verspreiden van de ziekte zou, naar algemeen aanvaarde theorie, vooraf moeten zijn gegaan door 
een massale sterfte van knaagdieren. Dergelijke sterfte kon nergens getraceerd worden in het 
bestaande bronmateriaal.156 Zeer recent onderzoek heeft aangetoond dat ratten en vlooien 
waarschijnlijk niet de grote schuldige zijn in dit verhaal. In 2013 leidde archeoloog Jay Carver een 
grootschalig opgravingsproject onder Charterhouse Square in centraal Londen. De ondergrond bleek 
een noodbegraafplaats te bevatten, opgericht door Edward III wanneer de Zwarte Dood in 1348 de 
Britse kust bereikte. Het geëxtraheerde DNA-materiaal werd aan nieuwe testen onderworpen die 
naast de builenpest, elk mogelijk andere pathogeen konden detecteren. De slachtoffers waren 
effectief gecontamineerd met yersinia pestis, de bacterie die zowel de klassiek aanvaardde 
builenpest als pneumonische- of longpest veroorzaakt. Tot hiertoe werd de zwarte dood algemeen 
vereenzelvigd met builenpest, omwille van de uiterlijk significante kenmerken. Dokter Tim Brooks 
suggereert dat omwille van haar lage en trage verspreidingsrisico bubonische pest of builenpest 
onmogelijk verantwoordelijk kon zijn voor dergelijk groot aantal slachtoffers. De massale sterfte 
moet volgens zijn theorie veroorzaakt zijn door de veel besmettelijkere pneumonische pest, die geen 
intermittente dierlijke gastheer behoeft. Ratten en vlooien worden hierbij geëxcludeerd uit de 
contaminatieroute, terwijl luchtgebonden verspreiding op de voorgrond komt. Even belangrijk is de 
slechte conditie waar bovengenoemde slachtoffers reeds in verkeerden voorafgaand aan de 
besmetting. Tandproblemen, anemie of bloedarmoede, rachitis157 en ondervoeding waren 
prominent.158 Deze vaststelling onderschrijft mogelijk een eerder selectieve mortaliteit ten gevolge 
van de zwarte dood. Zoals eerder vermeld lijken de eigentijdse observaties van Simon de Couvin aan 
                                                           
153 DE BOER D., (1978), p. 19-20 
154 VANDEBURIE J., Et post in Flandriam?, De Zwarte Dood in het graafschap Vlaanderen (1349-1350): een kritische 
benadering van het bestaande onderzoek en enkele nieuwe pistes, onuitgegeven licentiaatsverhandeling KUL, 2009, p.19 
155 (PSEUDO-)JAN VAN DIXMUDE, (aantekeningen door DE JONGHE J.) Cronijcke van den lande ende graefscepe van 
Vlaenderen van de jaeren 405 tot 1492, (1839),p.418  
156 NAPHY W. en A. SPICER, (2004), 34-35. 
157 Rachitis of Engelse ziekte is een botaandoening die ontstaat door een tekort aan vitamine D en calcium. De ziekte komt 
speciaal voor bij kinderen in de prille jeugd. Zonnen kan rachitis helpen voorkomen door aanmaak van vitamine D in de huid. 
De ziekte leidt tot een onvoldoende botvorming, met name de voorlopige groeizone in het botweefsel., zie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rachitis 
158 Documentaire Channel 4: http://www.channel4.com/info/press/news/new-findings-rewrite-the-story-of-the-black-
death-in-britain geraadpleegd op 28/06/2014 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vitamine_D
http://nl.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://www.channel4.com/info/press/news/new-findings-rewrite-the-story-of-the-black-death-in-britain
http://www.channel4.com/info/press/news/new-findings-rewrite-the-story-of-the-black-death-in-britain


- 34 - 
 

te tonen dat de zwarte dood effectief harder toesloeg in armere bevolkingsgroepen.159 Voor 
bepaalde locaties werd dit reeds bevestigd. Voor onze contreien werd nog geen dergelijk onderzoek 
ondernomen.160 

2.2. Tuberculose en haar impact op de middeleeuwse bevolking. 
Mycobacterium tuberculosis kan kwantitatief beschouwd worden als het meest moorddadige 
microbiotisch pathogeen in de geschiedenis. Sinds mensenheugenis en daarvoor teistert zij de 
wereld op een cyclische tijdsschaal die buiten de tot op heden aangenomen verklaring voor 
epidemies valt.161 Net zoals haar neef, de mycobacterium leprae, verspreidt het pathogeen zich via 
ingeademde partikels afkomstig van uitgehoest sputum.162 Overpopulatie, inadequate voeding en 
comorbiditeit die het immuunsysteem affecteert, faciliteren allen de verspreiding. Boorlingen en 
ouderen zijn in grotere mate vatbaar door hun respectievelijk onderontwikkelde en declinerend 
immuunsysteem.163 In hoofdzaak worden de longen geaffecteerd. Men spreekt dan van pulmonaire 
tuberculose. Bij milliaire TBC vindt men extrapulmonaire haarden met aantasting van andere 
organen waaronder de botten, hersenen, baarmoeder, huid en lymfeknopen.164 

De ziekte, en haar veelal fatale afloop, waren gekend in de klassieke oudheid onder de naam ftisis of 
longtering.165 Door de schaarse literaire verwijzingen is het onzeker of men aan het begin van onze 
jaartelling van een reële epidemie kan spreken. Over de sterftecijfers voor de 19e eeuw is immers 
weinig bekend. Galenus maakt bijvoorbeeld melding van TBC en beveelt verse lucht, melk en 
zeereizen aan, zonder echter prominentie te geven aan de pathologie binnen zijn traktaten.166 
Tijdens de Europese middeleeuwen wordt het geschreven materiaal betreffende tuberculose nog 
schaarser. Archeologisch bewijs bevestigt de latente aanwezigheid van de pathologie.167 In 1546 
schreef Girolamo Fracastoro ‘De Morbis Contagiosis’, wat als eerste verwijzing naar het besmettelijke 
karakter van de pathologie kan gelden. Teringlijders zouden zaadjes nalaten in gebruiksvoorwerpen 

                                                           
159 RENARDY C., (1974), pp. 273-292 
160 CARPENTIER E., (1962), p.1069 en MARECHAL G., (1980 (1)), p.388-389 
161 MANDAL A., What is Tuberculosis, zie: http://www.news-medical.net/health/History-of-Tuberculosis-
%28Dutch%29.aspx   
162 MANDAL A, Tuberculosis Transmission.  
163 MANDAL A  What is Tuberculosis?  
164 IBIDEM; http://www.nhs.uk/conditions/Tuberculosis/Pages/Introduction.aspx; 
http://www.bbc.co.uk/health/physical_health/conditions/tuberculosis1.shtml;   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001141/; 
http://www.who.int/tb/publications/tb_global_facts_sep05_en.pdf;  
http://www.cdc.gov/tb/education/corecurr/pdf/chapter2.pdf 
165 MEACHEN G.N., A short history of tuberculosis, Londen, Staples Press Limited, 1936; DANIEL T.M., Captain of death: the 
story of tuberculosis, Rochester, University of Rochester Press, 1997; DANIEL T.M., Historical review. The history of 
tuberculosis, in: Respiratory Medicine, Vol. 100, No. 11, 2006, pp. 1862–1870, p.1863 -1864; COAR T., The aphorisms of 
Hippocrates with a Translation into Latin, and English, Birmingham, AB Gryphon Editions, 1982 en THOMAS C.C., 
Hippocrates Book I, Of the Epidemics, in: MAJOR R.H., Classic descriptions of disease , 3e ed Baltimore, Springfield IL, 1945 
166 DANIEL T.M.,(2006), pp. 1863 -1864 
167 Zie: “Durham university Research Projects-Biomolecular archaeology of ancient tuberculosis in Britain and Europe”; 
BOUWMAN A.S. et. all., The genotype of a historic strain of Mycobacterium tuberculosis, in: Proc Natl Acad Sci USA, No. 
109, 2012, pp. 18511–18516; ROBERTS C.A., Re-emerging infections: developments in bioarchaeological contributions to 
understanding tuberculosis today, in: Grauer A. (ed): A companion to paleopathology, Oxford, Wiley-Blackwell, 2012, p.434-
457; ROBERTS C.A., The bioarchaeology of leprosy and tuberculosis in late Medieval England: a comparative study of 
perceptions, stigma, diagnosis and treatment, in: Glencross B. en S. Agarwal (eds): Handbook of Social Archaeology, 
Blackwell Studies in Global Archaeology. Chichester, Wiley Blackwell, 2011, pp. 252-281; STONE A.C. et.all., Mycobacterial 
disease in perspective, in: American Journal of Physical Anthropology, Vol. 49, No. 140, 2009, pp. 66-94; ROBERTS C.A. en 
J.E. BUIKSTRA, The bioarchaeology of tuberculosis. A global view on a reemerging disease, Gainesville, University of Florida 
Press, 2003 
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als kledij en beddengoed.168 Na dit opmerkelijk traktaat duurt het nog een ruime eeuw vooraleer een 
andere beschrijving van TBC als besmettelijke pathologie opduikt in het werk van Dubois De Le Boë. 
Dubois De Le Boë identificeerde ‘tuberkels’ en karakteristieke transformaties in het longparenchym 
van teringlijders.169 Pas aan het einde van de 17e eeuw krijgt het concept besmettelijkheid effectieve 
ingang in de pathologische theorie rond TBC. Men kan hieruit afleiden dat de theorie van Fracastoro 
in het geval van TBC nooit brede aanhang verwierf, noch bij leken, noch bij medici. De rede hiervoor 
is onduidelijk, aangezien men voor andere, minder besmettelijke pathologieën, overdraagbaarheid 
wel aannam. 

  

                                                           
168 FRACASTORO G., (vertaling MEUNIER L.)Les trois livres de Jérôme Fracastor sur la contagion, les maladies contagieuses 
et leur Traitement, Parijs, 1893 
169 Zie: DUBOIS DE LE BOË F., Opera Medica, s.l., Amstelodami, Apud Danielem Elsevirium et Abrahamum Wolfgang, 1679 
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3. Differentieeldiagnostiek? 
 

Bij een studie die handelt over het prebacteriologisch tijdperk, waarmee de periode voor het 
ontdekken van de reële ziekteverwekkers bedoeld wordt, dient men potentiële misdiagnostiek of 
differentiële diagnostiek steeds in acht te nemen.170 Dit in eerste instantie vanwege het ontbreken 
van meer gesofisticeerde onderzoeksmethodes en laboratoire technieken. In tweede instantie 
doordat dokters en chirurgijnen pas laat monopolie op diagnostiek verwierven.171 Bovendien waren 
de mensen omwillen van hun veelal gedepriveerde toestand vatbaar voor allerhande kwalen. Een 
inadequaat dieet, met gebrekkige inname van rauwe groenten en fruit zorgden voor vitamine C 
deficiëntie, wat de oorzaak was van scorbuut of scheurbuik. Scheurbuik kenmerkt zich onder andere 
door bloedend tandvlees en uitvallende tanden, twee kenmerken die veelal in traktaten genoemd 
worden als tekens van lepra.172 Daarnaast liet ruwe wollen kledij en het zij aan zij leven met vee, wat 
luizen en vlooien met zich meebracht, huidinfecties floreren.173 Carole Radcliffe verwerpt de kans op 
misdiagnostiek echter quasi volledig door te stellen dat hedendaagse lepra, of de ziekte van 
Hanssens niet kon bestaan in de middeleeuwen.174 Daar zijn verschillende argumenten tegen in te 
brengen. Zo vroeg als 1978 is Moller-Christensen er in geslaagd skeletale deformaties van 
middeleeuwse skeletten te linken aan pathologische veranderingen gezien bij hedendaags levende 
patiënten in Afrika, India en Zuid Oost Azië.175 Waar het onderzoek van Moller-Christensen nog 
eventuele lacunes zou kunnen bevatten, kunnen recente ontwikkelingen in moleculairbiologisch 
onderzoek, zoals de polymerase kettingreactie (PCR) en sequencing technieken, dat niet. Beide 
technieken bieden ongekende mogelijkheden voor de identificatie van pathogene organismen. Oud 
bacterieel DNA uit menselijke resten kan geïdentificeerd worden met als resultaat direct bewijs van 
het optreden en de frequentie van infectieziekten in een historische bevolkingsgroep.176 Met behulp 
van deze technieken is herhaaldelijk onomstootbaar bewijs geleverd voor het bestaan van lepra in de 
middeleeuwen.177 Tot slot is er meer dan bevredigend paleo-pathologisch bewijs geleverd door 

                                                           
170 ROBERTS C.A., Treponematosis in Gloucester, England: A Theoretical and Practical Approach to the Pre-Colombian 
Theory, in: Dutour O. (et.all.), Origine de Ia syphilis en Europe: Avant ou Après 1493?, Toulon, Centre Archaeologiques du 
Var, 1994, p.106; BRODY S.N., (1974); KEALEY E.J., Medieval Medicus: A Social History of Anglo-Norman Medicine, 
Baltimore, The John Hopkins University Press, 1981, pp.8–19 en RUBIN S., (1974) 
171 De rol van dokters en chirurgijnen werd algemeen noemenswaardig vanaf de tweede helft van de 13e eeuw, wanneer ook 
steden en dorpen aan een expansiefase beginnen en de status van geleerde medici een significante stijging meemaakt. 
Demaitre duidt dit proces aan als ‘the medicalization of the diagnosis of leprosy’ DEMAITRE L., (2007), p.35-37  en BRENNER 
E., (2010), p.8 
172 ELLIOTT L., (2005), p.6 
173 IBIDEM 
174 RAWCLIFFE C, (2006), p.89 
175 MOLLER-CHRISTENSEN V., Leprosy  Changes in the Skull, Odense, Odense University Press, 1978 en GRAUER A.L. (ed.), A 
Companion to Paleopathology, Massachusetts, Wiley-Blackwell, 2011, p.462 
176 ZINK A.(etall.), Molecular analysis of ancient microbial infections, in: FEMS MicrobiolLett, No.213, 2002, pp. 141-147 en 
DRANCOURT M. en D.RAOULT, Palaeomicrobiology: current issues and perspectives, in: Nat Rev Microbiol, No.3, 2005, 
pp.23–35 
177 TAYLOR G.M., et.all., A Mediaeval Case of Lepromatous Leprosy from 13–14th Century Orkney, in: Scotland Journal of 
Archaeological Science, No. 27, 2000, pp.1133–1138; SUZUKI K., TAKIGAWA W.,(et all.), Detection of Mycobacterium leprae 
DNA from Archaeological Skeletal Remains in Japan Using Whole Genome Amplification and Polymerase Chain Reaction, in: 
PLoS ONE, Vol. 5, No. 8, 2010; RAOULT D. en M. DRANCOURT(eds.), (2008), p.99; HAAS C., ZINK A., (et. all.), Detection of 
Leprosy in Ancient Human Skeletal Remains by Molecular Identification of Mycobacterium leprae, in: Microbiology and 
Infectious Disease, No. 114, 2000, pp.428-436  en RAFI A. (et. all.), DNA of Mycobacterium leprae Detected by PCR in 
Ancient Bone, in: International Journal Of Osteoarchaeology, Vol. 4, 1994, pp. 287-290 
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opgravingen van begraafplaatsen aansluitend aan voormalige leprozerieën die allen skeletale resten, 
met een zelfde significant deformerende ziekte, schenen te bevatten.178 

Jesper L. Boldsen onderzocht de incidentie van lepra op menselijke resten afkomstig uit vier 
verschillende begraafplaatsen in Odense. St.Jørgensgård, een begraafplaats aangelegen aan een 
voormalige leprozerie, vertoonde effectief een extreem hoog percentage (95%) skeletten met 
lepromateuze letsels.179 Het karakter van de letsels is beduidend faciaal of bijzonder opvallend. Tirup, 
een niet-expliciet op leprozen gerichte rurale begraafplaats, herbergt ook een significant 25 tot 50% 
skeletten met lepromateuze letsels.180 Møller-Christensen kon uit 500 te Naestved begraven 
skeletten rond 70% leprapatiënten ontdekken.181 De begraafplaats van de leprozerie van St. James 
en St. Mary Magdalene even buiten Chichester, Engeland, onderzocht door John Magilton vertoont 
slechts een incidentie van 54% lepralijders.182 Voor Vlaanderen bestaat tot op heden helaas geen 
dergelijke uitgebreide archeologische studie. De begraafplaatsen blijken procentueel sterk uit elkaar 
te liggen. Eveneens lijkt men een onderscheid te maken tussen lepromateuze en tuberculoïde 
patiënten, waarbij deze eerste eerder neergelegd worden in de begraafplaatsen van een leprozerie, 
en de laatste tussen de gezonde bevolking lijken begraven te worden.183 Dienen we hieruit te 
besluiten dat enkel de lepromateuze vorm als reële lepra, en zodoende gevaarlijk, werd beschouwd? 
Neen, want begraafplaatsen aangelegen aan leprozerieën herbergen vaak beide. Daarnaast is het 
aannemelijk dat de meeste patiënten die overleden binnen het kader van een leprozerie, de 
pathologische evolutie van tuberculoïde naar lepromateuze lepra doorgemaakt hebben, wat de kans 
op osteologische letsels aanzienlijk verhoogde.184 Toch lijkt het er op dat biologische indicatoren niet 
steeds indicatief zijn voor, of correleren met, de receptie van de bevolking naar geïnfecteerde 
personen toe.185 

Uit nader bronnenonderzoek blijkt dat men bij diagnostiek vast hield aan een gefixeerd repertorium 
van kenmerken die ‘de leproos’ toebehoorden. Voor bepaalde streken zijn we zodoende vrij goed 
geïnformeerd wat betreft diagnostiek en diagnostische methodes. Diagnostiek berustte hoofdzakelijk 
op ervaringsgebaseerd waarnemen, ondanks het feit dat er reeds verscheidene empirische 
proefnemingen voor handen waren.186 De Brugse leprozerie deed bijvoorbeeld in het jaar 1546 
beroep op de het Rijke Gasthuis van Gent of de meesters en een aantal jonge zusters ter plaatse 
zieken besmet van “Hoghen Brunen, van den witten ofte met eeneghen anderen vremde speciën” 
                                                           
178 GRAUER A.L. (ed.),(2011), p.458-471 
179 BOLDSEN J.L. en L. MOLLERUP, (2006), pp.344-351, p.349 
180 BOLDSEN J.L., Epidemiological approach to the paleopathological diagnosis of leprosy, in: Am J PhysAnthropol., Vol 115, 
No.4, 2001, pp.380-387, p.380, 382–383 en p.384–385 
181 MOLLER-CHRISTENSEN V., (1978) 
182 MAGILTON J., The Hospital of St James and St Mary Magdalene, Chichester, and Other Leper Houses, in: Tabuteau B. 
(ed.), Lépreux et sociabilité du Moyen Âge aux Temps moderns, Rouen, Université de Rouen, 2000, p.83 en 85. en 
MAGILTON J., LEE F. en A. BOYLSTON (eds.), ‘Lepers Outside the Gate’: Excavations at the Cemetery of the Hospital of St 
James and St Mary Magdalene, Chichester, 1986–1993, York, Council for British Archaeology, 2008   
183 TOUATI F.O., Histoire des maladies, histoire totale? L'exemple de la lèpre et de la société au Moyen Age, in: Travaux 
historiques, No. 13, 1988, pp. 3-14, p.8; ANDERSEN J.G., Studies in the medieval diagnosis of leprosy in Denmark. An 
osteoarchaeological, historical, and clinical study,in: Danish Medical Bulletin, vol. 16, 1969, pp. 82-121; MOLLER-
CHRISTENSEN V. en B. FABER, Leprous changes in a material of mediaeval skeletons from The St. George's Court, Nastved, 
in: Actaradiologica, No.37, 1952, pp. 308-317; SCHMITZ-CLIEVER E., Zur Osteoarchàologie der Mittelalterlichen Lepra II, in: 
Medizin historishes Journal, Vol. 8, 1973, pp. 182-200 en JEANNE D., (1993),p.98  
184 ELL S., Leprosy and social class in the Middle Ages, in: Int J Lepr Other Mycobact Dis., Vol 54, No. 2, 1986, pp. 300-305, 
p.301 
185http://bonesdontlie.wordpress.com/2011/02/20/leprosy-in-the-high-middle-ages-part-iv-archaeology/ geraadpleegd 
21/04/2013 
186 Zie infra. 
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mochten bestuderen daar de Brugse Leprozerie op dat ogenblik geen dergelijke zieken onder haar 
vleugels had.187 Het problematische van deze aanpak was dat wanneer lepra verdween, de kennis 
omtrent de pathologie eveneens verdween.188 Maréchal wijst er op dat de Brugse leprozerie in de 
16e eeuw gebruik maakte van een handleiding, opgesteld in 1478 door zuster Barbara van het Rijke 
Gasthuis. Een afschrift hiervan, opgesteld door Louis Gilliodts-van Severen, is te vinden in het 
stadsarchief van Brugge, het origineel is niet terug gevonden.189 Terbank in Leuven maakte eveneens 
gebruik van een 15e eeuwse symptomatische cataloog die overgeleverd is door een 17e eeuwse 
kopie.190 De effectieve inhoud van deze handleidingen evenals diagnostische procedures worden 
verderop in deze thesis besproken. 

3.1. Gelijkende pathologieën 
In een paleo-pathologische setting is het verschil tussen beide vormen van lepra moeilijk te 
maken.191 Bij leven problematiseert de extreme variatiebreedte in fysionomische kenmerken zelfs 
hedendaagse diagnostiek.192 Verschillende pathologieën, die gecorreleerd aan minder hygiënische 
omstandigheden frequent voorkwamen, konden voor een medisch ongeschoold oog perfect voor 
één van de vormen van lepra konden doorgaan.193 Mogelijk leden de ongehavende skeletten in 
bovengenoemde begraafplaatsen aan andere, eventueel banale, huidaffecterende pathologieën die 
hen accidenteel een plaats in een leprozerie opleverde.194 We dienen hierbij te vermelden dat een 
klein aantal van deze personen na opname de ziekte alsnog ontwikkelde, maar deze waarschijnlijk 
geen osteologische schade opliepen. De rede hoorvoor is dat uit biomedisch oogpunt de kans op 
besmetting hoe dan ook klein is, zelfs wanneer men zich jarenlang tussen besmette personen 
begeeft. Daarnaast treden ostelogische veranderingen pas in een vergevorderd stadium op.195 

Om geen te grote afstand tot de onderzoekshypothese te evoceren wordt bij de hieronder 
beschreven ziekten vrijwel enkel aandacht aan het dermatologische, en dus zichtbare, aspect 
geschonken. Even zeer zoals dat het geval is bij lepra, kunnen de differentieel diagnoses in twee 
groepen ondergebracht worden met mogelijke hybride overlappingen. Het infectieuze karakter van 
bepaalde onderstaande pathologieën kan een vermeende correlatie met lepra in de geest van de 
eigentijdse beschouwer mogelijk aangescherpt hebben.196 Een ontwikkelend besef van het aardse en 
infectieuze karakter van lepra was bijgevolg onvoldoende om haar van andere aandoeningen te 
onderscheiden. 

                                                           
187 OCMW ARCHIEF Brugge, FONDS LEPROZERIE, lias 80 stuk 48 (1546 mei 11) 
188 MARECHAL G., (1976), p.31 
189 SAB, nr 700 (1585 okt 1) De handleiding werd in 1581 in ontvangst genomen door broeder Jan van Herle zie: MARECHAL 
G., (1976), p.31 en DE CONINCK C. en W. BLOCKMANS, geschiedenis van de Gentse leprozerie "Het rijke Gasthuis" vanaf de 
stichting (ca. 1146) tot omstreeks 1370, in: Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaal Geschiedenis, V, 1967, p.25-
26 
190 SCHMITZ-CLIEVER E., Das mittelalterliche leprosorium melaten bei aachen in der diözese Lüttich 1230-1550, in clio 
medica, 7,1972, p 13-34 (handschrift in algemeen rijksarchief Brussel signatuur: kerkelijk archief brabant doc. 14578)  en 
PERSOONS E., (1989), p.38 
191 AUFDERHEIDE A.C en C. RODRIGUEZ-MARTIN, The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopatholog, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1998, p. 141-154 en GRAUER A.L. (ed.),(2011), p.463 
192 Er zijn vormen van neuritische lepra 
193 VANHEE R. (ed.), (2000) p.79 
194 MANCHESTER K., (1984), p.171 
195 ELL S., (1986), pp. 302; GODAL T., immunological detection of sub-clinicalinfection in leprosy, in: lepr. India, No. 47, 1975, 
pp. 30-41;  MYRVANG B., Immune responses to mycobacterium leprae in man, in: J. oslo city hosp., No. 25, 1975, pp. 3-24 
en JOB C.K., Leprosy, the source of infection andits mode of transmission, in: lepr. rev., No. 52, 1981, pp. 69-76 
196 Opmerking prof. Dr. Beele 
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3.2. Tuberculoïde lepra en haar gelijkenis met andere annulare letsels 

3.2.1.  Tinea corporis of dermatophytosis 
Tinea corporis, ook ringworm of katrienewiel genoemd, is de best vergelijkbare pathologie wat 
betreft tuberculoïde lepra. De oorzaak ligt bij schimmels uit het geslacht microsporum trichophyton 
en epidermophyton, veelal afkomstig van vee en kleine huisdieren. Het hogere aandeel binnenshuis 
levende dieren en deficiënte hygiëne in vroegere tijden kan mogelijk een hogere incidentie van tinea 
corporis geïnduceerd hebben.197 De dermatofyten198 zijn pathogene leden van de keratinofiele of 
keratine etende schimmels. Hun aanwezigheid heeft bijgevolg letsels in gekeratiniseerde 
epitheelstructuren, zoals huid en nagels, tot gevolg. De klinische symptomen zijn variabel. Bij de 
mens is pruritus of jeuk het meest algemeen. De letsels zijn gekarakteriseerd door ontsteking die 
voornamelijk aan de rand van het annulare letsel optreedt, met erytheemvorming en occasioneel 
blaarvorming. Bij letsels op de schedel en gezicht kan haarverlies optreden. 199 Belangrijk is het hoge 
infectieuze karakter van t. corpis, wat een vermeende verwantschap met lepra aanzienlijk kan 
verhogen.200 

3.2.2. Annulare psoriasis 
Bij psoriasis treedt een auto-immuunreactie op tegen huidcellen. Karakteristiek is de 
hyperproliferatie en abnormale differentiatie van keratinocyten201 in de epidermis, T-lymfocyt 
infiltratie en variabele vasculaire veranderingen in het endotheel van de dermis. De massaal 
aanwezige keratinocyten zorgen op hun beurt voor proliferatie en snelle maturisatie van 
epidermiscellen waardoor verhoorning optreedt in de korte termijn van anderhalve dag, waar dit 
normaal 13 dagen in beslag neemt.202 Annulare of cirkelvormige psoriasis vertoont het meeste 
affiniteit met tuberculoïde lepra en granuloma annulare. De grote samenvloeiende letsels vertonen 
een centrale klaring en tekenen van genezing.203 

3.2.3. Granuloma annulare 
Granuloma annulare is een benigne inflammatoire dermatose waarbij multiple huidskleurige of 
paarsachtige annulair gerangschikte letsels optreden op de distale extremiteiten, voornamelijk nabij 
de gewrichten. In de dermis of lederhuid treedt necrobiosis of fysiologische celdood op.204 Er treedt 
geen neurale disfunctie op.205 

3.2.4. Eczema 
Typisch voor eczema is polyformie of naast elkaar voorkomen van verschillende efflorescenties of 
symptomen. Erytheemvorming, schilfering,  vesikelvorming, zwelling en papels of huidknobbeltjes 

                                                           
197 BRAUN C.A. en C. M. ANDERSON, Pathophysiology: Functional Alterations in Human Health, Baltimore, Lippincot 
Williams and Wilkins, 2007, p.116 
198 Een dermatofyt is een schimmel die parasitaireinfecties veroorzaakt op de huid, haar of nagels, zie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dermatofyt 
199 DVORAK G., SPICKLER A.R. en J.A. ROTH (eds.), Handbook for Zoonotic Diseases of Companion Animals, Iowa, Iowa State 
university, 2008, p.114-115 
200 BRAUN C.A. en C. M. ANDERSON, (2007), p.116-117 
201 Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Keratinocyt 
202 KHANNA N. EN T.R. TEJASVI, Step by Step: Psoriasis Management, New Delhi, Yapee Brothers Medical Publishing, 2011, 
p.15-16  en CHIMENTI S., Psoriasis, Firenze, See Editrice, 2005, p.89 
203 Chimenti S.,Psoriasis, Firenze, See Editrice, 2005, p.34 
204 KEMPF W.(et. all.), Dermatopathology, Stuttgart, Steinkopf Verlag, 2008, p.81 
205 VAN DEN ENDEN E., Illustrated lecture notes on Tropical Medicine, Instituut voor tropische geneeskunde Antwerpen, 
2004,  zie: http://itg.content-e.eu/Generated/pubx/161/leprosy/differential_diagnosis.htm 
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treden gelijktijdig op. Histologisch kan men veelal volgende typische kenmerken in het epidermis 
waarnemen. Bij spongiose treedt een abnormale intercellulaire vochtophoping op, waardoor de 
intercellulaire ruimte in de epidermis toeneemt. In de dermis treedt vasodilatatie of vaatverwijding 
op, en cellulaire infiltratie of diapedese van leukocyten uit de bloedbaan naar de plaats van 
ontsteking. Daarnaast zijn de letsels onscherp begrensd en treedt een geleidelijke overgang van 
actief huidletsel naar gezonde huid op.206 

3.2.5. Erythema migrans 
Erythema migrans betreft een perifeer verspreidend annulair letsel ten gevolge van een tekenbeet 
en de overdracht van borrelia burgdorferi, de pathogene veroorzaker van borreliose of de ziekte van 
Lyme. De laesies komen veelvuldig voor op de distale onderste ledematen. Het letsel is aanvankelijk 
een homogeen erythemateuse uitbreiding rondom de initiële beet site. In een later stadium treedt 
tot bij 80% van de patiënten centrale klaring op naarmate de erythemateuze rand zich van de ‘haard’ 
verwijderd. De rand blijft roodachtig en onregelmatig gevormd.207 

3.2.6. Systemische lupus erythematosus 
De huidletsels die optreden bij SLE berusten op een lymfocyt gemedieerde inflammatie van de 
overgang tussen de dermis en de epidermis. In het verloop van de ziekte kunnen verscheiden cutane 
verschijnselen optreden, waarbij volgende bij het grootste aandeel van de patiënten voorkomen: 
vlinderexantheem (50% van de patiënten), discoïde uitslag (15%), oraal ulcus (40%) alopecia of 
haaruitval (40%), urticariële of bulleuze afwijkingen (40%) en lichtovergevoeligheid (tot 70%).208 

3.3. Lepromateuze lepra en haar gelijkenis met andere bulleuze en 
nodulaire letsels 

3.3.1. Neurofibromatosis (Recklinghausen's disease) 
Bij de type 1 variant van Recklinghausen ontwikkelen zich perifere neurofibromen, zachte 
huidskleurige tot roodbruine papels en noduli. Deze ontstaan wanneer het steunweefsel van het 
perifere zenuwstelsel via een hernia uit de huid stulpt met vorming van een benigne neoplasie. Via 
lichte drukuitoefening kunnen deze opnieuw in het dermis geduwd worden. Binnenin het 
neurofibroom vindt een wanordelijke proliferatie van schwanncellen, fibroblasten en perineurale 
cellen plaats.209  

Daarnaast, als even significant kenmerk, treden café-au-lait vlekken en pukkelvorming in huidplooien 
op. Café-au-lait vlekken zijn ovale, egale, lichtbruin gekleurde maculae.210 De pathologie vertoont 
daarnaast typische neurale tumorvorming, skeletaire en oftalmologische problemen die hier niet 

                                                           
206 SILLEVIS SMITT J.H. et. all., (2009), p.26 en 75-76 
207 BRAUN-FALCO O. et.all., Dermatologie und Venerologie, Berlijn, Springer Verlag, 1996, p.186-187 
208 GANS R.O.B., Consultatieve inwendige geneeskunde, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2004, p.643 
209 DE GROOT A.C. EN J. TOONSTRA, Casuïstiek in de dermatologie, deel 1, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2009, 
p.119en http://pictures.doccheck.com/de/photos/2/7163/neurofibrome-bei-nf1-morbus-recklinghausen/ geraadpleegd op 
23/02/2013 
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verder aan bod komen.211Voor een genetische aandoening heeft NF1 een redelijk hoge prevalentie 
van 1 op 2500 levendgeborenen en 1 op 4000 in een populatiesteekproef.212 

3.3.2. Scleroderma of morphea 
Scleroderma is een zeldzame auto-immuunziekte die de huid, het hart, de longen, nieren, gastro-
intestinaalstelsel en musculoskeletair systeem aantast. Het betreft een vasculaire ziekte van kleine 
arteriën waarbij weefsel fibrose213 of excessieve vorming van fibreus bindweefsel, en een specifieke 
auto-immuun reactie optreden. De gelokaliseerde vorm van scleroderma is primair een huidziekte 
met als significant kenmerk harde huid, vandaar de benaming scleroderma.214 

3.3.3. Post-kala azar dermatitis 
Hoewel niet aanwezig in onze contreien verdient kala-Azar vermelding gezien de bijzondere affiniteit 
met lepra en hoge besmettingsgraad. De ziekte wordt veroorzaakt door een parasitaire protozoa, 
leishmania, en overgedragen via een beet van een zandvlieg. De patiënt krijgt te kampen met koorts, 
anemie of bloedarmoede, gewichtsverlies en spleno –hepatomegalie215.216 Het verder verloop van de 
pathologie uit zich als huidziekte. Hierbij treden variabele huidletsels van maculaire, papulaire en 
nodulaire aard op, waarbij voornamelijk deze laatste vorm sterke affiniteit met facies leonina lepra 
vertoont. Er treedt geen madarosis op, wenkbrauwen en wimpers blijven intact.217 In tegenstelling 
tot leprozen behouden post-kala azar patiënten gevoel in hun letsels.218 

  

                                                           
211 GANS R.O.B., (2004), p.740 
212 RUGGIERI M., CASTROVIEJO I.P. en C.DI ROCCO (eds.), Neurocutaneous Disorders: Phakomatoses & Hamartoneoplastic 
Syndromes, Wenen, Springer,  2008, p.52 
213 Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Fibrosis 
214 FLYNN J.A. en T. T. PROVOST, Cutaneous Medicine: Cutaneous Manifestations of Systemic Disease, Ontario, B.C. Decker 
inc.,2001, p.106 (verder zie: hoofdstuk 7: scleroderma) 
215 Gelijktijdig vergroten van lever en milt. zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hepatosplenomegalie 
216 CHILDS KOHN G., Encyclopedia of Plague and Pestilence. From ancient times to present,  New York, Infobase publishing, 
2008, p.459 
217 http://www.aifo.it/english/resources/online/courses/lepdd/lepdd28.htm geraadpleegd op 1/03/2013 
218 JHA T.K.(ed.), Kala Azar in South Asia. Current status and Challenges Ahead, New York, Springer, 2011, p.13-14 
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4. ‘Eene bizondere diagnose’ 
 

Het mag duidelijk zijn dat praktische vergissingen geregeld optraden, ondanks de brede 
empirische kennis die de onderzoeksinstanties ter beschikking hadden.219 Gezondverklaring en 
ontslag uit de leprozerie trad frequent op na enige tijd. Voor 57 leprozen die gedurende de 16e eeuw 
in de Magdalena leprozerie te Brugge verbeleven is de juiste verblijfsdatum gekend. Zeventien 
hiervan werden na verloop van tijd ontslagen.220 De oorzaak hiervan kon zowel niet-intentioneel als 
intentioneel zijn. In het eerste geval trad een fout op in de diagnostische procedure. Iets wat vandaag 
als een medische fout zou beschouwd worden. De uiterlijke gelijkenis met de dermatologische 
andere pathologie werkte misdiagnostiek sterk in de hand zolang de inspectie puur visueel 
geschiedde. Er zijn brede geografische verschillen voor het moment wanneer het optreden en 
oordeel van bevoegde medici decisief wordt. Op bepaalde plaatsen krijgen medici de overhand, zo 
vroeg als de tweede helft van de 13e eeuw, elders kan dit pas vanaf de 16e eeuw. Demaitre verbindt 
‘the medicalization of the diagnosis of leprosy’, met bijhorende statusverhoging van geleerden en 
medici, aan een stedelijke en rurale expansiefase.221 Maréchal heeft voor Sint Omaars kunnen 
aantonen dat ondanks de aanwezigheid van een geneesheer in de leprozenjury, toch 10% van de 
patiënten op een later tijdstip gezond verklaard werden. Geneeskundige kennis bood dus niet steeds 
het antwoord. Specifiek voor de Brugse leprozerie stierven 12 van de gekende 57 patiënten in de 16e 
eeuw kort na opname, wat kan wijzen op een vergevorderde pathologie. Terwijl 9 patiënten er 
langer dan 15 jaar verbleven. Omwille van de lange incubatieperiode en het trage ziekte verloop kan 
men niet zonder meer aannemen dat deze patiënten misgediagnosticeerd werden. De subcutane en 
perifeer nerveuze lokalisatie van de bacterie leidt niet tot acuut levensgevaar. Dood treedt veelal op 
door comorbiditeit.222 Hierbij dient men op te merken dat constante omgang met leprapatiënten tot 
een aanzienlijk verhoogd risico op transmissie leidt. Het is bijgevolg goed mogelijk dat een aantal 
misgediagnosticeerde patiënten alsnog gecontamineerd werden.223 Maréchal merkt terecht op dat 
de diagnostiek, ondanks de progressie van het medisch vakgebied, vanaf het einde van de 15e eeuw 
opnieuw een aantal problemen ondervindt. In eerste instantie nam de incidentie van lepra vanaf het 
eind van de 15e eeuw gestaag af. Weinig tot geen personen kwamen nog in aanraking met 
leprapatiënten, waardoor de praktiserende kennis voor visuele herkenning afnam en men 
toegewezen was op abstracte handleidingen. Daarnaast zorgde de opkomst van syfilis voor 
problemen. Syfilis vertoont immers een aantal gelijkende karakteristieken.224  

De effectieve diagnostiek van lepra wordt verderop behandeld. In het kader van dit onderdeel is het 
interessant een lijst te vermelden die zich in het archief van de Antwerpse leprozerie bevindt.225 De 
lijst werd opgemaakt in het jaar 1556 en bevat de namen van 19 personen die, of verkeerd 
gediagnosticeerd werden, of naast lepra zogezegd nog tekens van een andere aandoening 
vertoonden. 

                                                           
219 MARECHAL G., (1976), p.48 
220 MARECHAL G., (1980(2)) ,p.139 
221 DEMAITRE L., (2007), p.35-37  en BRENNER E., (2010), p.8 
222 MARECHAL G., (1980(2)), p.139 
223 Zie intra 
224 MARECHAL G., (1980(2)), p.137 
225 MINUTE VAN VISITATIEPROTOKOL: IN BUNDEL TERZIEKEN, 4 MEI 1556 zie: VAN SCHEVENSTEEN A., De 
visitatieprotokollen der Leprozen te Antwerpen, in: bijdragen tot de geschiedenis, No.19 1928, pp. 337-359 
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1. lijken van breen, out ontrent XXXIX jaer ebde is bevonden leproes et extenuata226.  
2. Lijsken Straels out ontrent XXX jaer gebooren bij brusel ende bevonden vrij cum prava scabie 
3. Tanneken Joris out ontrent XLj jaer ende is bevonden leproes ex morbo gallico gebooren van 

Oeslup bij Cuelen 
4. Fransyne Verbeke out XX jaer ende is bevonden vrij a lepra sed infecta morbo gallico 
5. jan van Berkele out ontrent Lx jaer ende is bevonden vrij a lepra cum scabie sicca 
6. Tanneken Wijlboers, de houdere, out ontrent XX jaer ende is bevonden vrij van lepra cum 

scabie humida 
7. Ariaenken Strues, out ontrent ix jaer ende is wtgestelt cum tinea capitis 
8. Gryken Woes, out Lx jaer ende is wtgestelt cum scabie prava 
9. Tanneken van Offele out ontrent xxiij jaer ende is bevonden vry cum tinea capitis 
10. Gryken van den Hoeve out xij jaer ende is bevonden vry cum scabie 
11. Lysken Wouters out ontrent xi jaer ende bevonden vry a lazerije cum scabie humida 
12. Cornelia Eelens out ontrent xx jaer ende is bevonden cum morbo gallico cum mala suspitione 

wtgestelt 
13. Claes Sanderius out ontrent L jaer ende is bevonden vrij cum mala suspitione 
14. Hansken Verbyest out ontrent xx jaer ende is bevonden leproes ad tempus ad alteram 

visitationem 
15. Digne Jacops out ontrent xLvj jaer is bevonden cum morbo gallico cum mala suspitione 

wtgestelt 
16. Josyne Screvers out ontrent xxvij jaer impregnata227 ende is bevonden vrij van lazerije 
17. Jan janssens van Rumonde out ontrent xvij jaer ende is bevonden vrij cum ulceribus pravis 

tibiarum post quartanam 
18. Neelleken van Lijre out ontrent iiij jaer ende bevonden cum tinea capitis ende is wtgestelt 
19. Hans Hellegoets out xxiij jaere ende is wtgestelt cum ulceribus pravis tibiarum 

Drie van de personen in de hierboven beschreven lijst werden effectief leproos gediagnosticeerd. 
Voor zes personen werd de diagnose uitgesteld. Dit wil zeggen dat de rest, hoewel eerst verdacht, 
vrijgesproken werd van lepra. Steeds wordt een andere pathologie vermeld die, voor zover 
identificeerbaar met huidig bestaande pathologie, sterk gelijkende kenmerken vertoont. De diagnose 
‘morbo gallico’ of syfilis komt vier keer terug. Een maal, in het geval van Tanneken Joris, wordt de 
diagnose teruggetrokken en wordt effectief lepra vastgesteld. Drie maal stelt men tinea capitis vast. 
Hier wordt aangenomen dat dit de ziekte dermatophytosis of tinea corporis228 betreft. Twee van de 
drie keer stelt men definitieve diagnostiek uit naar een later tijdstip. Dit wijst er op dat de 
symptomatiek niet decisief wees in richting van lepra. Helaas bestaan er geen latere lijsten waarop 
de namen van de uitgestelde patiënten kunnen terug gevonden worden.229 Zes patiënten verkrijgen 
de diagnose scabiës of schurft. Eén patiënt wordt wegens onduidelijkheid uitgesteld de andere vijf 
zijn ‘niet-leproos’. Men herkent in de lijst drie afzonderlijke vormen van scabiës: scabie prava, sicca 
en humida. In het geval van Gryken van den Hoeve wordt de vorm niet verder gespecificeerd.  
                                                           
226 Extenuata: bij navraag aan mevrouw Maréchal zou  dit zoveel betekenen als uitgeput, mager. In principe zou dit kunnen 
duiden op  Cachexie, of extreme magerheid ten gevolge van ziekte zie: GOLCHAI J., et.all., Lepromatous Leprosy with 
Extensive Unusual Ulcerations and Cachexia. Is It the First Case of Lucio’s Phenomenon from Iran?, in: International journal 
of leprosy, Vol. 72, No. 1, 2004, pp.56-59 en http://www.dicolatin.com/EN/LAK/0/EXTENUATA/index.htm geraadpleegd op 
4/07/2014 
227 Doordrongen 
228 Zie intra 
229 VAN SCHEVENSTEEN A. (1928) pp. 337-359  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Golchai%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15217312
http://www.dicolatin.com/EN/LAK/0/EXTENUATA/index.htm
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Scabiës of schurft is een besmettelijke eruptie van vesiculaire, papulaire of pustulaire pukkeltjes die 
na verloop van tijd sterk jeukende korsten en schilfers vormen. Door de verschillende types 
huidletsels is scabiës een huidaandoening met een polymorf beeld. Voornamelijk huidplooien, zoals 
de strekzijde van de elleboog, de buigzijde van de pols, de oksel, mediale voetrand, enkel, wreef en 
de huid tussen vingers en tenen, zijn aangedaan. Het gelaat blijft bij volwassenen veelal gespaard. De 
symptomatiek neemt sterk toe bij vochtig en warm weer. Hedendaags worden slechts twee vormen 
onderscheiden, hoewel tussenvormen mogelijk zijn. Gewone scabiës en scabiës crustosa of 
norvegica, een weinig frequente, maar sterk besmettelijke. Bij deze laatste vorm kan de huid sterke 
hyperkeratose, papels en nodi vertonen ter hoogte van de ledematen.230 In oudere naslagwerken 
wordt de aandoening in vier moeilijk te onderscheiden categorieën ondergebracht, scabiës 
Papuliformis, Purulenta, Lymphatica en Cachetica. Deze komen in meerdere of mindere mate 
overeen met de hierboven beschreven middeleeuwse categorieën. De auteurs vermelden telkens 
één of een aantal differentieel diagnoses. De eerste vorm, scabiës papuliformis ook gekend als 
scabiës sicca, kenmerkt zich door een extensieve eruptie van kleine, intens jeukende, licht ontstoken 
papulae. Het effectieve uitzicht is steeds gemodificeerd doordat de patiënt zichzelf, wegens 
ondragelijke jeuk, tot bloedens toe krabt. De nagels laten lange rode lijnen na op de huid en bloed 
komt tussen in de korstvorming, waardoor deze een licht bruine of zwarte kleur hebben. Het 
gemengde uitzicht kan leiden tot differentieel diagnostiek van lichen231 of prurigo232. Bij de tweede 
vorm, scabies lymphatica vertoont de huid transparante vesikels, van aanzienlijke grootte, die 
evenwel geen inflammatie vertonen. In tegenstelling tot de eerste vorm komen de letsels niet voor 
op de borst en het epigastrium233. Differentieel diagnostiek met herpes en eczema is mogelijk. Een 
derde vorm, scabiës purulenta komt overeen met het hierboven beschreven scabie humida en 
kenmerkt zich door prominente gele pustules met matige inflammatoire kenmerken aan de basis. Na 
twee tot drie dagen breken deze open met de vorming van ulceraties. Enige vergelijking kan 
optreden met de pokken, impetigo234 of ecthyma235, maar niet met syphilis. De vierde categorie tot 
slot scabiës cachectica, vertoont kenmerken van de drie bovenstaande. Verwarring met lichen, 
psoriasis en impetigo is mogelijk.236 

                                                           
230 Draaiboek Infectieziekten CLB voor professionelen, Scabies,  2010, zie: http://www.vwvj.be/index.php?page=457 
(integrale tekst)  
231 Lichen planus is een sterk jeukende, chronische ontsteking van de huid die gepaard gaat met rode bultjes. Lichen planus 
kan ook op de slijmvliezen, bv. van de mond, voorkomen. Zie: 
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=8366, geraadpleegd op 07/07/2014 
232 Prurigo nodularis is een huidaandoening met hevig jeukende bulten meestal op de armen en benen, zie: 
http://www.huidarts.info/documents/?v=2&id=42 geraadpleegd op 07/07/2014 
233 Bovenaan op de buikwand 
234 Impetigo is een oppervlakkige huidinfectie die wordt veroorzaakt door bacteriën. Een impetigo in het gezicht wordt ook 
‘krentenbaard’ genoemd. Zie: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=8777, geraadpleegd op 
07/07/2014 
235 Uitgeponst ulcus t.g.v. Streptococceninfectie (beta-hemolytische Streptococ groep A). Kan solitair en multipel voorkomen, 
kan ook manifestatie zijn van een diepere subcutane flegmoneuze ontsteking die op diverse plaatsen perforeert. Vaak met 
lymfklierzwelling. Het spectrum van Streptococceninfecties omvat erysipelas, erysipelas bullosa, ecthyma, necrotiserende 
fasciitis, loge syndroom (compartiment syndroom) en sepsis met multi-organ failure. Daarnaast kan de streptococ vasculitis 
veroorzaken (en niet ulceratieve beelden zoals glomerulonefritis, roodvonk, urticaria, psoriasis guttata). Beschadiging van 
de huid (krasjes, trauma, wonden, kloven tussen de tenen of aan de voetrand en een verminderde afweer zijn risicofactoren 
voor infectie. Zie: http://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/etxt/Ecthyma.htm geraadpleegd op 07/07/2014 
236 BATEMAN T., A Practical Synopsis of Cutaneous Diseases: According to the Arrangement of dr. Willan, Londen, Richard 
and Arthur Taylor, 1819, p.240-247  

http://www.vwvj.be/index.php?page=457
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=8366
http://www.huidarts.info/documents/?v=2&id=42
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=8777
http://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/etxt/Erysipelas.htm
http://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/vtxt/Vasculitis.htm
http://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/etxt/Ecthyma.htm
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Twee patiënten worden gediagnosticeerd met ulceribus pravis tibiarum. Een ulceratie is een 
verzwering en komt bij verschillende dermatosen237 voor. Deze specifieke terminologie duidt 
waarschijnlijk op een ernstige ulceratie van het onderbeen238. Tot slot zijn er drie patiënten die met 
Mala Suspitione gediagnosticeerd worden. De betekenis hiervan is onzeker. Twee maal wordt de 
patiënt uitgesteld voor verdere diagnostiek, wat er zou kunnen op wijzen dat men sterke 
symptomatiek waarneemt om aan te nemen dat deze persoon effectief aan lepra lijdt. Maar de 
derde patiënt wordt vrijverklaard van lepra en toch met Mala Suspitione gediagnosticeerd. "Claes 
Sanderius out ontrent L jaer ende is bevonden vrij cum mala suspitione". Bij navraag aan mevrouw 
Maréchal is het meest waarschijnlijk dat Claes Sanderius vrij verklaard is van de acute kenmerken van 
de ziekte, maar er toch verdacht blijft lijder te zijn. De ziekte zou met andere woorden nog steeds 
sluimeren in het lichaam van Sanderius. Er is dus reden tot een "kwaad vermoeden", cum Mala 
Suspitione. Voor andere leprozerieën werden geen dergelijke lijsten teruggevonden. Toch mag 
duidelijk blijken dat misdiagnostiek algemeen gezien geregeld optrad en dat men zich hier bovendien 
bewust van was. Door het uitstellen van onzekere of dubieuze patiënten probeerde men fouten tot 
een minimum te beperken wat nog steeds niet uitsloot dat bepaalde personen na een aantal jaar 
‘gezond’ verklaard werden. Wanneer men de middeleeuwse farmacologie beschouwt, zoals in het 
laatste hoofdstuk beschreven, kan men nochtans duidelijk het ongeneselijke karakter van de 
pathologie afleiden. De meeste farmaca hebben een palliatief oogmerk. Dit in acht genomen is het 
vreemd dat men een ontslagen patiënt eerder als ‘genezen’ beschrijft dan dat men een medische 
fout of een incorrecte interpretatie toegeeft. 

  

                                                           
237 ulcererende huidziekten 
238 Tibia = scheenbeen 
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5. Armoede en deviantie een dunne grens: Lepra en sociale klasse 

5.1. Is een middeleeuwse leprapatiënt marginaal? 
De definitie van marginaliteit is problematisch. De grenzen van de normaliteit, en zodoende de 
criteria van een marginale groep, alterneren in functie van wijzigende sociaal-economisch en 
politieke omstandigheden, religieus-ethische revoluties en de gevoelige grillen van de publieke 
opinie.239 Moderne historici laten zich er volgens Dupont snel tot verleiden een kleurrijk collectief 
minderheidsgroepen als een sociaal en cultureel geheel onder de noemer marginaal te plaatsen. Dit 
terwijl deze minderheidsgroepen ontstonden naar aanleiding van een subjectief gedefinieerd 
afwijkend sociaal profiel.240 Een traditionele samenleving, zoals deze bestond in Vlaanderen binnen 
het tijdsbestek van deze studie, kenmerkte zich volgens Dupont door scherper afgelijnde en bewust 
beleefde maatschappelijke grenzen. Co-existentie met deviante figuren werd in het beste geval 
hinderlijk of problematisch beschouwd.241 Prevenier stelt daarentegen dat processen van 
marginalisering functioneel zijn voor een samenleving. Elke samenleving definieert en begrenst 
zichzelf. Marginalen of tijdelijk gemarginaliseerden houden spiegel voor aan degene die dreigt af te 
wijken van de heersende sociale codes. Deze ‘signaalfunctie’ maakte hen cruciaal voor de 
geregulariseerde werking van de samenleving door de grenzen van het toelaatbare aan te geven.242 
Volgens Le Goff wenst de samenleving uit ideologische overtuiging haar subjecten te beschermen 
tegen gevaarlijke individuen of groepen via een proces van marginalisering. De gevaarlijke individuen 
zijn te klasseren binnen een zestal Christelijke obsessies en normatieve dissidenties hiervan. Religieus 
dissidente ketters, Joden en andere vreemden vormden omwille van hun afwijkende identiteit een 
gevaar voor de normatieve samenleving, zwervers omwille van hun fysieke en sociale instabiliteit. De 
maatschappij zat evenmin te wachten op profiterende arbeidsonwilligen, sodomieters en andere 
tegennatuurlijke monsters. Tot slot zijn er de lichamelijke aberraties en zieke personen die een 
bivalente positie innamen en tussen haat en verering balanceerden. De marginalisatie wordt 
voltrokken via etikettering. Deze wordt ingevuld door het geven van scheldnamen, uiterlijke 
stigmatisering zoals kleding voorschriften, specifiek opgelegde gebaren en schandstraffen.243 Dupont 
merkt terecht op dat gezien de breedte van deze classificaties het merendeel van de bevolking 
omarmd wordt.244 Bijgevolg is de term marginaal niet meer op zijn plaats. Daarnaast houdt de 
hierboven beschreven Christelijke vooringenomenheid weinig verband besef van infectiegevaar. 
Wanneer het Derde Lateraans Concillie in 1179 volledige afzondering van leprozen eiste en daarop 
volgend het Vierde Lateraans Concillie speciale herkenningstekens oplegde (1215), ging men er van 
uit op deze wijze een wijdverspreide corruptie van de geest te verijdelen.245 Dit denkkader is 
zodoende minder relevant voor deze casus omwille van een temporele en dus intellectuele 
discrepantie die lepra nog steeds unilateraal met zonde verbindt.  

                                                           
239 LE GOFF J., Les marginaux dan l’occident médiéval, in: Vincent B., Les marginaux et les exclus dans l'Histoire, Parijs, UGE, 
1979, p.20 en DUPONT G., Qu'est-ce que la marginalité? Marginalegroepen in de stedelijke samenlevingen in de Late 
Middeleeuwen: definities en problemen, in: Heirbaut D.en D. Lambrecht (eds.), Van oud en nieuw recht. Handelingen van 
het XVde Belgisch-Nederlands Rechthistorisch Congres., Universiteit Gent, Antwerpen,Kluwer, 1998, p.225 
240 DUPONT G., (1998), p. 221 en 224 
241 IBIDEM 
242 PREVENIER W., Prinsen en poorters, Antwerpen, Mercatorfonds, 1998, p.355 
243 LE GOFF J., (1979), p.22 
244 DUPONT G., (1998), p.228-229 
245 NAPHY W. en A. SPICER, (2004), p.145 
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Letterlijk, wanneer men het woord marge uit marginaal abstraheert, kan men leprozen tussen het 
einde van de 13e en het begin van de 16e eeuw in Vlaanderen als marginale groepering beschouwen. 
Zij worden naar de marge van de samenleving gedreven, hebben verminderde rechten en zijn, met 
uitzondering van occasioneel getolereerde bedelpartijen, uitgesloten van alle vormen van sociaal 
contact met de maatschappij. Er duiken echter problemen op in verband met het woord groepering. 
Leprozen zijn alles behalve een homogeen sociale groep. Hun conditie en behandeling hangen in 
sterke mate af van hun sociale wortels. Het verschil is reeds duidelijk wanneer men de bewoners van 
een leprozerie tegenover hun meer armtierige tegenhangers, de akkerzieken, plaats. Toegang tot een 
leprozerie werd niet zomaar verleend. Er diende een som intredegeld246 betaald te worden. Wie dit 
niet kon betalen was niet welkom en gedwongen tot een pover bestaan op de Vlaamse “akkers”. Dit 
laatste was nauw verbonden met zwerven, wat een terugkerend element in verschillende 
afzonderlijke definities van marginaliteit is.247 Men kan niet zondermeer stellen dat vermogende tot 
rijke melaatsen niet onder de categorie marginaal vielen. Rijkdom alleen was geen voorwaarde tot 
normaliteit. Het voorbeeld van kapitaalkrachtige joden kan hier gelden. Deze groepering bleek in de 
loop der tijd vrijwel steeds nauw verbonden met marginaliteit. De ‘Cronijcke van den lande ende 
graefscepe van Vlaenderen’ bieden een opmerkelijk, maar mogelijk uniek, voorbeeld waarin beide 
groeperingen verbonden worden in het kader van een gemeenschappelijke wandaad: het vergiftigen 
van stilstaand water. 

Voor het jaar 1321 schrijft Van Dixmude: “Ten naersten jaere bevanch men anderwarf by 
goeder informatie, dat die malaetsche ende beziecte lieden in Vranckerijcke ende elders daer 
omtrent, zo van die jeuden misleet waren met ghelde ende andersins, dat zy thaerlieden 
appetijte alle die fonteynen, steenpitten en andere staende wateren allomme gheinfecteert 
ende ghecorrumpeert hadden, met die vulicheit van huerlieden lichamen ende ander fenijn, 
daer zy eenichsins by hadden connen gheraken, zo dater veel menschen ende beesten of 
storven, eer ment gheware wiert; maer int uytende, zo wierter een groote quantiteit van 
hemlieden ghevangen ende levende verbarnt; daer waren van ghelijcken ooc tSt-Victors an de 
cant van vijftich jeuden ghevanghen [...]”248 

De schuld is volgens van Dixmude volledig bij de Joden te zoeken. Zij zouden de leprozen verleid 
hebben met een som geld en zodoende hun wandaden geïnitieerd. In het jaar 1349 beschrijft van 
Dixmude opnieuw een algehele crisis uitgelokt door toedoen van Joden: 

“Tnaervolghende jaer regneerde al Vlaenderen duere, ende allomme daer omtrent, een 
nieuwe vreeselicke mortaliteit ofte pestilentie, daer ontwijffelick die Jueden occasie ende 
oorsake of waren, duer tinfecteren van de fonteynen ende steenpitten met regale ofte 
fenijne, ghelijck zy wel tanderen tijde meer ghedaen hadden[...]”249 

Het valt niet af te leiden in welke mate deze denkwijzen en praktijken breder verspreid waren dan 
deze casus aangeeft, aangezien dit volgens Maréchal de enige tot hiertoe getraceerde bron is die het 
levend verbranden van leprozen beschrijft. In onze gewesten heeft zich mogelijk nooit iets dergelijks 
voorgedaan. Wat de gebeurtenis onrepresentatief maakt om meer algemene conclusies uit te 
trekken. 
                                                           
246 Zie infra 
247 DUPONT G., (1998), p.221 en 224 
248 (PSEUDO-)JAN VAN DIXMUDE (1839), p 216-217 
249 IBIDEM, p.422 
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Daarnaast dient nog opgemerkt te worden dat leprozen bij intrede in leprozerieën al hun bezittingen 
in handen van de leprozerie gaven en bezitsloos werden. Strikt genomen herdefinieert dit opnieuw 
de vermogensklasse waar zij toe behoren. 

5.2. Lepra en sociale klasse: de arme leproos 
‘Normaliteit’ is met andere woorden niet te koop. Toch zal zelfs Hergemöller, wie stelt dat 
marginaliteit in geen geval klassegebonden is, niet ontkennen dat er een opvallende interferentie 
met armoede optreedt.250 Armoede bevat immers een intrinsiek element van marginaliteit. Armen 
werden in transitionele categorieën verdeeld met daaraan gerelateerd respectievelijk verdiend 
medelijden of wantrouw.251 Deze laatste categorie bevatte volgens Sharon Farmer onder andere 
frauduleuze zieken.252 De verdeling geeft weinig vrij over de effectieve levensomstandigheden van de 
personen in kwestie, maar des te meer over de contemporaine gedachtegang van de meer 
vermogenden. Lis en Soly zien afhankelijkheid als belangrijkste kenmerk van de pauper in de vroege 
middeleeuwen. De oorzaak van deze afhankelijkheid kon gezocht worden in lichamelijke zwakte, 
zoals bij leprozen het geval was, geestelijke onvolwaardigheid of een bepaalde status zoals wees of 
weduwe.253 Sharon Famer merkt op dat lichamelijke zwakte zoals door ziekte of handicap bij mannen 
een bijkomende uitdaging vormt. In geval van armoede kon eerbaarheid gehaald worden uit een 
robuust, arbeidend lichaam. Wanneer de mogelijkheid tot lichamelijke arbeid, eventueel door ziekte 
of handicap, vervalt, valt tegelijk het stigma ‘niet-mannelijk’.254 De omgang met ziekte en handicap is 
bijgevolg zeer complex. Wanneer Farmer gevolgd wordt bevinden zieken en mindervaliden zich in 
een oneerbiedwaardige toestand. Of dit eveneens voor vrouwen opgaat is minder duidelijk 
aangezien de nadruk zo sterk op het krachtig, arbeidend lichaam rust, een aspect dat hoe dan ook in 
mindere mate toepasbaar was op een vrouw. Daarnaast lijkt men steeds hun potentieel frauduleuze 
bedoelingen in het achterhoofd te houden en kan een algemeen maatschappelijke economische 
tegenslag de balans sterk doen omslaan van sympathie of medelijden naar wantrouwen. Toch 
beschrijven Lis en Soly slechts één vorm van afhankelijkheid als onderhevig aan economische 
spelingen. Vrije klein grondbezitters leefden aan rand van het bestaansminimum en waren 
gemakkelijke slachtoffers voor plundering, vernieling of rampspoed van natuurlijke aard. Vanaf 1300 
tot het midden van de 15e eeuw zonk het Europese continent weg in algemene crisis. “Catastrofale 
hongersnoden en epidemieën teisterden de bevolking, die in verscheidene gebieden bovendien met 
langdurige en verwoestende oorlogen werd geconfronteerd.”255 Dit veranderde de situatie van de 
armen drastisch. Belastingsgegevens voor 1394 tot 1396 tonen aan dat 83 procent van Bruggelingen 
tot de laagst getaxeerde groep behoorden. Vierenvijftig procent betaalde hoogstens één negende 
van het dagloon van een geschoolde arbeider. De helft of meer van de rijkdom was geconcentreerd 
in handen van een kleine elite. Lis en Soly merkten op dat deze percentages enkel de 
belastingsbetalers in beschouwing nemen, waardoor de sociale polarisatie in realiteit waarschijnlijk 
veel prominenter was.256 De uitdijende materiële kloof in de 14e en 15e eeuw zwengelde bestaande 
maatschappelijke conflicten aan. De bovenlaag wilde geldelijke vergoeding voor de 14e eeuwse 

                                                           
250 HERGEMÖLLER B.U., Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft, Warendorf, Verlag Fahlbusch, 1994, p. 8 en 12 
251 FARMER S., Surviving poverty in Medieval France Gender, Ideology, and the Daily Lives of the Poor, New York, Cornell 
University press, 2005,p 10 
252 IBIDEM  p 125 
253 LIS C. en H. SOLY, Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke 
Uitgeverij, 1980, p.25 en p 33 
254 FARMER S., (2005), p.72 
255 LIS C. en H. SOLY, (1980) p.25 en p 33 
256 IBIDEM p.47 
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ontwrichtingen, terwijl de armen opstandiger werden. Toenemende verpaupering bracht bovendien 
het evenwicht tussen caritatieve vraag en aanbod uit balans. Ambivalent respect en medelijden 
maken plaats voor angst en misprijzen.257  De arme verloor zijn functioneel ‘nut’ als levend caritatief 
object of evangelisch ideaal. Zo worden de bestaande categorieën van armen aan het begin van de 
16e eeuw onderwerp van brede discussie.258 Leprapatiënten vormen een zeldzame groep die haar 
bedelrecht behoudt, hetzij onderhevig aan verstrengde regulaties. Dit brengt een opmerkelijke 
variant van de beroepsbedelaar met zich mee, leprasimulanten.  

5.3. Leprasimulanten, liever leproos dan arm?  
Volgens Viaene duiken leprasimulanten op aan het begin van de 16e eeuw.259 De Potter dateert deze 
opkomst, naar aanleiding van een het Antwerpse stadsreglement van 1424, iets meer dan drie kwart 
eeuw vroeger.  

“Een bewijs dat de leprozen het goed hadden in het Lazaret, vinden wij in het feit dat lieden, 
behebt met eene andere kwaal dan de melaatschheid, er zich bijwijlen wisten te doen 
aanvaarden, zoodat de burgerlijke overheid daartegen bijzonder strenge maatregelen moest 
nemen. Het Antwerpsch reglement van 1424 stelde vast, dat zulke roekeloozen, eens het 
Lazaret binnengetreden, het niet meer verlaten mochten, maar voor altijd onder de zieken 
moesten blijven.”260  

Het is niet volledig duidelijk of De Potter het effectief over intentionele leprasimulanten heeft of 
slechts niet-intentionele misdiagnostiek beschrijft. In het jaar 1424 was, volgens Van Schevensteen, 
nog geen officiële visitatie procedure geleid door geneesheren in voege.261 Zolang diagnostiek puur 
in handen van clerici en niet medisch geschoolden bleef, was er verhoogde kans op misdiagnostiek 
doordat de aspecten van de pathologie louter visueel werden beoordeeld.262  

Leprasimulanten poogden via inflammatoire kruidenmengsels, en mogelijk automutilatie, 
dermatogene ontstekingsreacties op te wekken in de hoop gediagnosticeerd te worden als 
leproos.263 Medisch gezien is het bij ernstige reacties mogelijk een vorm van ‘Dermatitis 
medicamentosa’ te evoceren. Toxicodermie is een eerder vaag begrip dat duidt op ongunstige of 
allergische huidreacties ten gevolge van orale, parentale of lokale applicatie van bepaalde medicatie 
of in deze context veeleer kruiden en natuurproducten. Door de variatiebreedte aan morfologische 
patronen die kunnen uitgelokt worden, kan vrijwel elke huidefflorescentie nagebootst worden. De 
meest voorkomende reacties zijn exanthematisch264 van aard, met erythemateuze265 letsels die soms 

                                                           
257 IBIDEM, p.49 en p.95-100 
258 FURET F., Pour une definition des classes inférieures à l’époque modern, in: annals ESC, No.18, 1963, pp. 459-474;  
DEPAUW J., Pauvres, pauvres mendiants, Mendiants Valides ou Vagabonds? Les Hésitations de la legislation Royale, in: 
revue d’ histoire modern et contemporaine, No. 21, 1974, pp. 401-418; GUTTON J.P., la société et les pauvres: exemple de 
la généralité de Lyon 1534-1789, Parijs, Belles lettres,  1971 
259 VIAENE A., (1962), p.23 
260 DE POTTER F., (1890), p. 105 
261 VAN SCHEVENSTEEN A. (1928), p 337 
262 Hoewel de komst van medici geen absoluut uitsluitsel van misdiagnostiek bood. Zie de opmerking van Maréchal 
hierboven omtrent Sint Omaars (p. 41) 
263 VIAENE A., (1962), p.23 
264 “Wordt gebruikt voor huiduitslag als uiting van een algemene aandoening. De term wordt gebruikt als de uitslag bestaat 
uit rode vlekken (macula) en bultjes (papel) op de huid; dit wordt ook wel een maculopapuleus exantheem genoemd. Er zijn 
veel infecties die met een exantheem gepaard gaan. Meestal is het onmogelijk om aan de hand van de huiduitslag te 
herkennen welk virus (of zelden: welke bacterie) de oorzaak is, doordat kenmerkende eigenschappen vaak ontbreken. Een 
uitslag wordt morbilliform genoemd als de uitslag grofvlekkig is zoals bij de mazelen (morbilli). Fijnvlekkige exanthemen 
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het karakter vertonen van scarlatina (roodvonk) of rubella (rodehond). Daarnaast zijn 
maculopapuleuze erupties veelvoorkomend.266 Na het doornemen van de hogerop beschreven 
symptomatiek van lepra is het duidelijk dat bepaalde van deze handelingen effectief een 
lepromateus aandoend effect konden veroorzaken. Het is eveneens duidelijk dat deze misdiagnostiek 
niet op een vergissing berust, maar dat de oorzaak bij een intentioneel geïnitieerd proces ligt.  

Onder invloed van literatuur getint door Bijbels perspectieven zou men geneigd zijn aan te nemen 
dat eerder de patiënten die gediagnosticeerd werden met lepra hun diagnose aanvochten. Deze zijn 
via bronmateriaal rijkelijk te illustreren. Als voorbeeld wordt hieronder het proces van Christoffel 
Pijchaut besproken. In het jaar 1445 werd Pijchaut door de leprozerie van Gent ‘beziect ende besmet 
zijnde met lazarien’ veklaard. Pijchaut was het hier niet mee eens. Hij voelde zich door deze ten 
onrechte beschuldiging ‘jammerlic ende deerlic ghequetst, gheblameert ende ghescoffiert wesende 
teeuweliken daghen van goede ende van eeren’. Waarop hij zich naar de Ieperse leprozerie begaf in 
de hoop zijn vonnis te laten verwerpen. Ieper verklaarde Pijchaut ‘zuiver ende onbesmet van 
beziectheden ende lazarien’. Pijchaut nam echter geen risico en ging nog een stap verder door zijn 
zaak voor te leggen aan de leprozerie van Amiens ‘daer men gheuseert heeft te examineerne ende 
prouvene deghuene, die hem besmet duchten vander voors. lazarie, met docteurs ende meesters in 
medecine ende serougerie’. Opnieuw onderging Pijchaut een compleet lichamelijk onderzoek, maar 
daarnaast ook een bloedproef. Dit laatste onderzoek toonde aan dat Pychaut ‘[...]van groven bloede 
ende bij dien niet sculdich [...]’ is. Pijchaut had gehoord van een gelijkaardig geschil waarbij een 
Gentse poorter ten (on)rechte beschuldigd werd. Hierop kwam de zaak voor in het parlement van 
Parijs en verzocht niemand minder dan de paus een nieuw onderzoek bij de genees-en heelmeesters 
van Leuven267. Pijchaut wordt opnieuw vrijgesproken en kan een veelvoud aan bewijsmateriaal voor 
leggen te Gent.268 Pijchaut ging duidelijk bijzonder ver in zijn procedure. Hij schijnt aan te geven dat 
in de Gentse leprozerie in 1445 het onderzoek nog steeds aan de willekeur van clerici en andere niet 
medisch geschoolden onderhevig was. Effectief de onderzoekscommissie te Gent en Brugge voerde 
rond het midden van de 15e eeuw nog louter ervaringsgebaseerde visuele inspectie uit.269 Pijchaut 
moet eigenhandig kennis genomen hebben van de moderne, wetenschappelijke technieken die op 
andere plaatsen reeds gebruikelijk waren.  

Bovenstaand voorbeeld kan met veel gelijkende processen aangevuld worden. Maréchal heeft echter 
kunnen aantonen dat aan het begin van de 16e eeuw in Brugge evenveel leprozen als niet leprozen in 
beroep gingen tegen hun uitspraak.270 Hiermee wordt bedoeld dat personen die gezond verklaard 
werden evengoed in beroep gingen tegen hun vonnis dan degenen die naar een leprozerie of akker 
gestuurd werden. Drie casussen uit het midden van de 15e eeuw kunnen dit proces illustreren. 
Andries de Coste en zijn vrouw werden voor het eerst onderzocht in het Rijke Gasthuis te Gent. De 

                                                                                                                                                                                     
worden rubelliform genoemd, naar de gelijkenis met rodehond (rubella). Daarnaast is een exantheem een veelvoorkomend 
verschijnsel bij een overgevoeligheid voor geneesmiddelen, vooral penicilline-achtige antibiotica”. Zie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Exantheem 
265 Medische term voor een rode kleurverandering van de huid, ontstaan als gevolg van vaatverwijding. 
Vaak is het aanwijzing voor een ontstekingsproces. 
266 BRUINSMA W., A guide to drug eruptions, Amsterdam, Lederle, 1990 en 
http://www.dermis.net/dermisroot/en/13645/diagnose.htm, geraadpleegd op 30/06/2014 
267 De naam van de stad is niet duidelijk leesbaar Frans de Potter (DE POTTER F., (1890), p.94) leest ‘Loven’ eveneens Griet 
Maréchal  veronderstelt dat het om Leuven moet gegaan zijn 
268 RAG, FONDS RIJKE GASTHUIS, 1445 NOVEMBER 25 
269 MARECHAL G., (1976), p.30 en DE CONINCK C. en W. BLOCKMANS, (1967), p.25-26 
270 MARECHAL G., (1976), p.49 
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onderzoekscommissie achtte hen in goede gezondheid en verklaart hen niet leproos. Het echtpaar is 
ontevreden met deze uitspraak, waarop zij zich naar Brugge begaven om het vonnis te laten herzien. 
Ook in Brugge mochten hun pogingen niet baten en worden beide opnieuw gezond verklaard.271 
Pieter Jans Van Der Goes ging een stap verder. Na zijn gezondverklaring te Brugge, probeerde Van 
Der Goes alsnog een prebende te bekomen met behulp van een vervalsing. “[...]Desen Pieter Jans 
voors. heift den brief en zeghel van den godshuse gheconterfeyt, dar omme de heeren vander stede 
van Ziericxee an my screven omme zertyfycacie te hebbene van der valscheyt ende zey hem bezieckt 
te zine bij zinen brief die valsch was want hij ghesondt ghewijst was.”272 De bevoegde instanties 
roken onraad en het bedrog kwam uit. In het jaar 1451 ontvangt de voogd van de akkerzieken van 
Gent, Jan Vileyn een klacht. De klacht luidt dat er in de Kortrijkse instelling mensen verblijven die er 
niet thuishoren, onder andere een vreemde bode,[...] “nochtans datter maer een veruwe persoen in 
sculdig ware te woonene omme de ziecken te bewaerne”. De bedelingen voor de rechthebbende 
bewoners waren hierdoor ontoereikend en de kamers voor occasionele zieken en bezoekers steeds 
bezet.273 Een specifieker voorbeeld dateert uit het eerste derde van de 16e eeuw. Op 26 november 
1529 oordeelt de schepenraad van Gent dat Boerbele Svijlders de leprozerie dient te verlaten. Een 
aantal jaar daar voor werd Svijlders door de religieuzen van het Rijke Gasthuis ‘veroordeeld’ zijn 
leven verder te zetten in de leprozerie. Svijlders kon onopgemerkt meerdere jaren genieten van de 
voordelen die dit besloten leven hem bood. Dit komt tot een eind wanneer bij hernieuwd onderzoek 
in 1529 blijkt dat Svijlders gezond is.274 Svijlders dient de leprozerie op staande voet te verlaten. 
Soortgelijke stukken zijn te vinden in het archief van de andere hoofdleprozerieën. Hiervoor kan 
onder andere verwezen worden naar het werk van Mus voor Ieper of Uyttebrouck voor Terbank in 
Leuven.275  

Zoals blijkt uit de hierboven beschreven casussen kon een beoordeelde die het verkregen vonnis 
onjuist achtte, zich met een begeleidingsbrief van de oorspronkelijke leprozerie naar één van de 
twee andere leprozerieën begeven en daar een tweede of zelfs derde onderzoek laten aanvragen. De 
uitslag van de meerderheid gaf de doorslag. Dit werd binnen de perken gehouden door het aantal 
officiële onderzoeksinstanties te beperken tot drie: Gent, Brugge en Ieper. Anders zouden patiënten 
de procedure oneindig kunnen herhalen tot zij uiteindelijk de gewenste diagnose bekwamen. Na 
1500 telde ook het Brugse Vrije een eigen officiële instantie. Dit kwam echter niet in aanmerking om 
een hernieuwd onderzoek te laten plaats vinden.276 Wat kan hier uit afgeleid worden? Wijst dit op 

                                                           
271 “Brugge, XX in september ghevisenteert Andries de Coste , Andries zuene en de Franchine zijn wijf, beede ghewesen 
ghesondt. Dewelcke met ij [twee] brieven ghezonden was te Ghendt ende tYpere ghewesen oec aldaer ghesondt want hij 
met onsen vonnesse niet  tevreden en was.” 
OCMW ARCHIEF Brugge, REG. No. 610 Folio 24 
272 “Zierikzee, XXV in septembre ghevisentert Pieter Jans van der Goes ghesondt. Desen Pieter Jans voors. heift den brief en 
zeghel van den godshuse gheconterfeyt, dar omme de heeren vander stede van Ziericxee an my screven omme zertyfycacie 
te hebbene van der valscheyt ende zey hem bezieckt te zine bij zinen brief die valsch was want hij ghesondt ghewijst was.” 
  OCMW ARCHIEF Brugge, FONDS LEPROZERIE, REG. No. 610 Folio 13 
273 SAG, REEKS 301, REGISTER VAN DE SCHEPEN VAN DE KEURE, No.41, SCHEPENJAAR 1451-52, F°15 V° (23 SEPT. 1451) 
Walters beschrijft een gelijkaardige situatie voor Oudenaarde, zie: WALTERS J., De Lazarij van Audenaerde, Oudenaarde, 
Bevernaege, 1912, p.17-20  en FRIJHOFF W. en M. HIEMSTRA, Bewogen en bewegen: de historicus in het spanningsveld 
tussen economie en cultuur, Tilburg, Gianotten, 1986, p.241 
274 RAG, 1529 NOVEMBER 26, SCHEPENRAAD 
275 MUS O., Inventaris van het archief van de commissie van Openbare Onderstand, Ieper, in: Bijdragen tot de geschiedenis 
van de liefdadigheidsinstellingen te Ieper. vol. 11, 1972 TRIO P., Het cartularium van de Ieperse leprozerie (ca. 1325) en de 
nota's van de rechtshistoricus A.-E. Gheldolf, in : Archief- en Bibliotheekwezen in België, 1991, LXII 1-2, pp.219-227 en 
UYTTEBROUCK A., Inventaire des archives de la léproserie de Terbank, Brussel, Archives générales du Royaume, 1963 
276 BOURGEOIS A., Lépreux et maladreries du Pas-de-Calais (Xe-XVIIIe siècles), Arras, Impr. centrale de l'Artois, 1972, p.30-
31 en 103 en MARECHAL G., (1976), p.48 en MARECHAL G., (1980(2)) p.137 en 139 
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het feit dat de besmettingsgedachte op het gebied van lepra effectief niet doordrong tot de lagere 
bevolkingsgroepen en zij dus graag in een leprozerie wilden vertoeven met hoop op een beter leven? 
Of toont dit slechts de wanhoop aan van de laagste bevolkingsklassen. Leefden zij onder dermate 
deplorabele omstandigheden dat zij een korter en mogelijk op gezondheidsvlak minder kwalitatief 
leven verkozen en riskeerden boven het vrije, maar miserabele bestaan buiten de muren van de 
leprozerie? Hoewel er geen specifieke economische crises kunnen aangetoond worden voor de 
momenten waarop de hierboven beschreven leprasimulanten zich aanboden, sluit dit niet uit dat de 
toestand van de minder gegoeden algemeen zeer betreurenswaardig was.277 Maréchal maakte een 
interessante vergelijking tussen het inkomen van een ingezeten leproos en een ongeschoolde 
arbeider in de 15e eeuw. Als bewoner van een leprozerie, kon de leproos rekenen op een salaris van 
80 pond parisis per jaar met de belofte op extra brandstof of geld in duurtejaren. Dit bracht het 
totaal op 107 pond en 12 schellingen per jaar.278 Een geschoolde arbeider moest het in die periode 
doen met 10-12 groten per dag. De ongeschoolde arbeider met een povere 5 tot 6 groten per dag.279 
280 Maréchal stelt dat, wanneer men zeer optimistisch was, kon uitgaan van 270 dagen te 
werkstelling. In realiteit, wanneer rekening gehouden wordt met grote werkonzekerheid, bleek dit 
eerder naar 220 te neigen. Dit brengt het totaal, afhankelijk van het aantal dagen werk, op 1100 tot 
1320 groten per jaar voor een ongeschoolde en 2200 tot 2640 groten per jaar voor een geschoolde 
arbeider.281 De prebende van een ingezeten leproos komt, zonder de extra’s, neer op 1600 tot 2152 
groten verzekerd inkomen per jaar. Daarnaast werd bij de verplichte afstand van goederen na 
intrede in de leprozerie rekening gehouden met het eventuele bestaan van vrouw en kinderen en 
diende de ingezetene geen verdere huur te betalen.282  

Het leven binnen de muren van de leprozerie bood duidelijk financiële voordelen... voor wie de 
financiële mogelijkheden tot intrede had. Niet elke leproos beschikte over het benodigde krediet om 
zich ‘in te kopen’ in de leprozerie. Daarnaast had de jury, waar onder andere de ingezeten leprozen 
zelf in zetelden, er baat bij het aantal minder gegoede leprozen zo laag mogelijk te houden aangezien 
dit anders hun eigen prebende in het gedrang zou brengen.283 Rijke nieuwe leprozen brachten een 
interessant patrimonium binnen en beperking van het aantal leprozen zorgde er voor dat de 
middelen over minder hoofden moesten verdeeld worden.284 Ondanks het feit dat de leprozenjury 
verplicht was “elkeen naar waarheid te onderzoeken, ‘te besiene, te tastene ende te prouvene’ en dan 
uitspraak te doen zonder zich te laten leiden door liefde of genegenheid, afgunst, geld of vrees” was 
intrede duidelijk onderhevig aan sociale discriminatie.285 Wanneer een minder vermogend persoon 
                                                           
277 BLOCKMANS W. en P. HOPPENBROUWERS, Eeuwen des onderscheids  een geschiedenis van middeleeuws Europa, 
Amsterdam, Prometheus, 2002, p.356 
278 MARECHAL G., (1976), p.49:  OCMWB FONDS LEPROZERIE REG NR. 57 F 33 : REK. 1480 81, REG. NR 59 F°39 -REK 1481-82 
279 VERLINDEN C., et.all., Document voor de geschiedenis van prijzen en lonen in vlaanderen en Brabant, II, (XIV-XIXe eeuw), 
Brugge, De Tempel, 1965, p.92, 94,95,97,99, 100 
280 Opmerking: 
-  «1 pond (lb) groten Vlaams = 20 schellingen (s.) groten = 240 groten Vlaams (gr.Vl.) of penningen (d.)  
-  1 pond parisis = 20 schellingen parisis = 240 penningen parisis  
-  1 pond groten Vlaams = 12 ponden parisis 
-  1 groot Vlaams = 12 d. parisis of 1s. parisis» 
DEHAECK S., Voedselconsumptie te Brugge in de Middeleeuwen (1280-1470): casestudy van het Sint-Janshospitaal en het 
hospitaal van de Potterie, Licentiaatsverhandeling, Ugent, 1999: De voornaamste muntverhoudingen 
281 BLOKMANS W. en W. PREVENIER, Armoede in de nederlanden van de 14e tot het midden van de 16e eeuw: bronnen en 
problemen, in: tijdschrift voor geschiedenis, No. 88, 1975, p.502-504 en MARECHAL G., (1976), p.49 
282 MARECHAL G., (1976), p.49 
283 MARECHAL G., (1980(2)), p.139-140 
284 FRIJHOFF W. en M. HIEMSTRA, (1986) ,p.244; MARECHAL G., (1976), p.50-51 en MARECHAL G., (1978(3)), p.194-195 
285 MARECHAL G., (1978(2)), p 142 



- 53 - 
 

toch de intrede barrière wist te overbruggen, diende deze wekelijks een deel van zijn 
onderhoudsgeld af te staan.286 Coninck en Blockmans beschrijven in een casus uit 1444 een Gentse 
poorter die leproos bevonden werd maar omwille van zijn schuldenlast door de jury uit de leprozerie 
geweerd werd. Hij slaagde er uiteindelijk in, ondanks de tegenwerking, zijn intrede tot de leprozerie 
te bewerkstelligen, maar diende hierbij een groot deel van zijn prebende af te staan.287 Reeds 
contemporain ontvangt deze situatie kritiek uit bepaalde hoeken. Een klachtendossier van de Gentse 
leprozen uit het jaar 1349 luidt dat men “alsowel sculdich ware te ontfane den aermen als den 
rijken”, wat als een protest tegen de sociaal discriminerende intredegelden kan gelezen worden.288  

Een veroordeelde leproos die niet in een leprozerie terecht kon, omdat hij niet over poorterschap of 
kapitaal beschikte, diende zich met een vuylbrief in de hand naar de akkers te begeven. Ook deze 
‘vuybrieven’ waren zeer gegeerd aangezien zij bedelrecht verleenden. Dit bedelrecht werd met hand 
en tand verdedigd door een leprozengilde die actief was binnen een gegeven kwartier. De gilde 
diende via administratieve middelen simulanten en valse leprozen te ontmaskeren. De leproos 
diende steeds zijn vuylbrief te kunnen voorleggen. “Wie bij controle een schouwbrief van meer dan 
een jaar oud moest voorleggen, bewees er zelf van overtuigd te zijn geen leproos te zijn.”289 Indien hij 
een bode zond om in zijn naam te bedelen, diende deze op vraag een jaarlijks hernieuwde bodebrief 
voor te kunnen leggen.290  Een ordonnantie van 1 oktober 1531 stelde dat enkel personen in bezit 
van een officiële vuylbrief toestemming hadden een leprozengewaad te dragen en dat alle leprozen 
verplicht residentie moesten zoeken in hun huidige woonplaats op het moment van de diagnose.291 
Aansluitend hadden steden en dorpen de verplichting volwaardig onderdak te voorzien voor hun 
leprozen om rondzwerven tegen te gaan.292 

Om reële kwantitatieve of statistische conclusies te extraheren uit bovenstaand bronmateriaal zou 
men een algemene studie die alle bestaande processtukken voor een gegeven gebied in 
beschouwing neemt moeten voeren. Dit is helaas niet mogelijk binnen deze kortdurende studie. Er 
kan wel me enige omzichtigheid gesteld worden dat voornamelijk de lagere inkomst groepen beroep 
zullen aangevraagd hebben tegen een gezondverklaring. Dit omwille van de financiële  
mogelijkheden die het bestaan van een leproos bood. De allerlaagste inkomstgroepen zullen 
waarschijnlijk eveneens beroep aangegaan zijn, maar eerder met oog op een vuylbrief dan op een 
verblijf in een gevestigde leprozerie, aangezien zij niet financieel gemachtigd waren het inkomstgeld 
te betalen. Het behouden van bedelrecht was een aantrekkelijk gegeven in een tijd waarin dit voor 
velen een noodzaak was, maar voor velen verboden werd.  

                                                           
286 WALTERS J., (1912) p.23 en FRIJHOFF W. en M. HIEMSTRA, (1986), p.247 
287 DE CONINCK C. en W. BLOCKMANS, (1967), p.17-18 
288 Tekst uitgegeven: DE CONINCK C. en W. BLOCKMANS, (1967), p.36, noot 3 en  FRIJHOFF W. en M. HIEMSTRA, (1986), 
p.247 
289 MARECHAL G., (1976), p.52 
290 MUS O. (1953), deel III, p.99 en MARECHAL G., (1980(2)), p. 140 
291 Placcaet-boeck van Vlaenderen, inhoudende de placcaeten, ordonnancien, reglementen, tractaeten, alliancien, ende 
andere edicten, Gheëmaneert van weghen De Koninghen van Spagnien, ende van hunne doorluchtighsten voorsaeten 
graven van Vlaenderen [...], deel 1, p.757 (1531 okt 1) en p. 586-587 
292 MUS O. (1953), deel III, p.49-51, deel IV p 14, 54-57 
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Deel III Contemporain causaal denken, de mogelijke 
oorzaken van lepra 

1. Lepra als straf of zegen, de klerikale beeldvorming rond lepra en 
leprozen. 

 
Voor G. Armauer Hansen in 1873 het causatieve organisme, de mycobacterium leprae, 

definitief identificeerde, circuleerden brede opvattingen rond lepra en haar, soms bovennatuurlijke, 
oorzaken.293  Lepra zou recht van god komen, als straf voor persoonlijke zonde. De pathologie was 
afstotelijk, deformerend en het was een mysterie wie ze precies zou treffen. Dit geloof bleek zo sterk 
in de volksgeest gedrongen dat bovenstaande opvatting levendig aangenomen werd tot een eeuw 
nadat de ziekte onze contreien had verlaten.294  Veel wetenschappers gingen er, tot voor kort, van uit 
dat het christendom als helende cultus fungeerde, en suggereerden zodoende een afwijzing van 
profane medici ten voordele van spirituele genezingen.295 Deze hypothese baseert zich op de 
verheerlijking van lijden die frequent voorkomt in Heilige geschriften. Nu wordt dit beeld in vraag 
gesteld. Men zou medici eerder met lof bejegend hebben dan met denigreren, aangezien gezondheid 
preferabel was voor zowel leken, als de meeste clerici. Bepaalde groeperingen uitgezonderd, zagen 
weinigen lijden als hoogste goed.296 Hoewel het bovenstaand ideaal bijgevolg zeker niet toepasbaar 
is op brede lagen van de samenleving, blijft lijden en ziekte een zeker Januskop gehalte behouden. 
Het Christendom kende de lijder een speciale gratie toe die hem voorbij het vagevuur rechtstreeks 
naar het zaligmakende leven voerde.297 Eén van de meest eminente chirurgijnen van de 
middeleeuwen, Gui de Chauliac (1298/1300-1368), meende eveneens dat lijden de sleutel tot 
verlossing was.298 Mary Lindemann observeerde deze merkwaardige verheerlijking van lijden en 
schreef dat de unilaterale band tussen individuele zonde en ziekte bijgevolg minder wijdverspreid 
was dan men geneigd is aan te nemen. Slechts bij een handvol pathologieën trekt men de lijn naar 
morele fout door. Deze band met morele fout geldt sterk voor Lepra.299 Dit wil in geen geval zeggen 
dat men lepra als een meer gruwelijke straf dan de pest of de pokken beschouwde. Het belangrijkste 
kenmerk waarin lepra zich, moreel gezien, onderscheidt van de plaag en de pokken, is de nadruk op 
individuele fout. In tegenstelling tot deze laatste genoemden die eerder verbonden worden aan 
collectief moreel falen.300   

Terminologisch zijn er een aantal onduidelijkheden uit de vroegste Bijbelversies en vertalingen 
voortgekomen. Het Hebreeuwse woord tsara’ath, een term gebruikt, voornamelijk in het boek 
Leviticus, om spirituele onreinheid verbonden met huidproblemen mee te beschrijven, werd door de 
Griekse Bijbelscribenten vertaald naar Lepra, wat volgens de vertaling van E.V. Hulse zoveel betekent 
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als "weerzinwekkend schilferige huidziekte".301 Verwijzingen naar de ziekte duiken vanaf de 8ste eeuw 
op in westerse medische geschriften.302 Het was een 11e eeuwse Latijnse vertaling die de 
waarschijnlijk foutieve terminologie overnam en zodoende aan de basis lag van de incorrecte 
ingebruikname van een Bijbelse ziekte om contemporaine lepra mee aan te duiden.303 De 
verwarrende terminologie was belangrijk voor het scheppen van een averse attitude naar de ziekte 
toe. Door het gelijkstellen van de middeleeuwse vorm van lepra aan een kwaal, veroorzaakt door een 
Goddelijke straf en door Leviticus bestraft met rituele isolatie, was het lot van de leprozen in Bijbelse 
zin min of meer bezegeld.304 Naast bovenstaande terminologische repercussies, moeten ook 
bepaalde metaforische noties over het door lepra meest geaffecteerde orgaan in acht genomen 
worden. Huid dient in Bijbelse zin een specifiek doel, het afdekken van het verderfelijke vlees. 
Onderhevig aan verval en ziekte wordt zij symbool voor menselijke fragiliteit en fysiek lijden.305 Het 
uitzicht van stervend vlees, en de sterk offensieve deformaties riepen wellicht een herinnering op 
aan de eigen sterfelijkheid.306 307  

De parabels en profetieën konden gelezen worden langs de variatie breedte van het puur 
symbolische tot een letterlijke interpretatie. Lepromateuze vlekken en bulten waren een effectieve 
metafoor voor allerhande zonde. Maar, zoals Carole Radcliffe stelt, “[…]the boundaries separating 
allegory from the accidents of daily life were often blurred by authors who wished to drive their 
message home as dramatically as possible.” 308 Hiermee uit zij kritiek op onder andere Bryon Grigsby 
die in “Pestillence in Medieval and Early Modern English Literature” specifiek een aantal zonden in 
verband brengt met lepra, en zo de onvermijdelijke band naar morele corruptie doortrekt.309 
Historici neigen snel morele scriptuur tot maatstaf voor contemporaine reacties op de lichamelijke 
gebreken te degraderen, terwijl moraliserende teksten mensen niet noodzakelijk dwongen tot meer 
reflectieve of immanente ideeën over de causale band tussen ziekte en moreel falen.310 “De 
middeleeuwer” als compleet kennisontberend, godvrezend wezen voor stellen is een ernstige 
simplificatie. Hoewel zelfs de medische wereld een zeker geloof in bovenaardse interventie zal 
behouden hebben, het tegendeel beweren zou een anachronistische vorm van atheïsme impliceren, 
kan men in de contemporaine ervaring met successieve epidemische crisissen een premature maar 
duidelijke notie van het begrip ‘besmettelijkheid’ zien kiemen.  
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2. Lepra als lichamelijke kwaal, de geneeskundige beeldvorming rond 
lepra en leprozen. 

2.1. De miasmatheorie en haar antagonist contaminatie? 
Meer dan eens wordt gesteld dat in samenlevingen voor de renaissance geen enkele notie over 
besmetting circuleert door gebrek aan een bacteriologische theorie.311 Deze stelling is in geen van 
beide richtingen met uitsluitsel te verdedigen. Voor eerst scheert zij ‘het volk’ over een veel te breed 
getande kam terwijl er duidelijk te onderscheiden culturele uitersten ageerden aan beide socio-
economische uitersten van de maatschappij. Dit gold niet enkel voor medische theorie, maar 
eveneens voor allerhande praktijken en geloofsovertuigingen.312 Penetratie van progressieve 
medische theorie is moeilijk tot niet te achterhalen in de lagere échelons van de maatschappij door 
het zo goed als ontbreken van geschreven bronnen. Een aantal historici suggereren echter dat waar 
de medisch-theoretische kennis zich moeilijk staande kon houden, de bredere lekenpopulatie zich zo 
goed als zeker een beeld vormde van besmetting door empirische waarneming van bepaalde 
processen. Jones schrijft over “a battle between common sense and evidence over theory and 
stupidity” waarmee zij verwijst naar de theoretische struikelblokken en het moeizaam toepasbare 
beleid dat de medische wereld voorstelde in antwoord op infectie en besmetting.313  

Daarnaast is de grote fout in deze redenering dat het erkennen van besmetting, als proces van 
ziekteoverdracht, gelijk gesteld wordt aan het exact kunnen verklaren van dit mechanisme. Geloof in 
kiemen en bacteriologische oorzaken impliceert aanvaarden van besmettelijke of communiceerbare 
pathologie, het omgekeerde gaat niet op. Alternatieve mechanismen, zoals onzuivere lucht in de 
miasma theorie, zouden even goed kunnen verklaren waarom iemand plots aan ziekte ten prooi 
valt.314 Retrospectieve diagnostiek bewijst slechts het bestaan van een pathologie maar zegt niets 
over de receptie van en reactie op deze pathologie.315 Om lepra in beschouwing te nemen. Vandaag 
is geweten dat de effectieve besmettingsgraad eerder laag ligt en langdurig, intens contact met een 
patiënt vraagt om de kans op overdracht te verhogen, hoewel eeuwen lang werd aangenomen dat 
de ziekte uiterst besmettelijk was. Hedendaagse infectologie kan bijgevolg niet aantonen of een 
eerdere samenleving een ziekte besmettelijk achtte en hier bijhorende maatregelen tegen nam. Het 
is bijvoorbeeld heel opvallend dat infectieuze pathologie, vóór de tijd van Fracastoro, frequent en 
expliciet verwees naar ziekten die vandaag als niet overdraagbaar beschouwd worden en vice versa. 
Oogontstekingen werden veelvuldig beschreven als zeer besmettelijk en gerelateerd aan oculaire 
transmissie via het “kwade oog”, terwijl koorts, met uitzondering van pestilentie koorts die als 
atypisch beschouwd werd, niet om zijn infectiegevaar bekend stond. Eveneens opvallend is dat 
banale aandoeningen als diarree en verkoudheid nooit hun weg vonden naar infectietheorie in het 
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prebacteriologische tijdperk. Mogelijk ligt de verklaring hiervoor net in deze banaliteit en wordt hun 
optreden gerelateerd aan algemeen wijzigende humorale circulatie ten gevolge van het verschuiven 
van de seizoenen.316 

Voornamelijk in de Angelsaksische wereld is een heel debat ontstaan over de concepten ‘Health’, 
‘Illness’ en ‘Disease’. Deze categorieën omvatten een sociaal, persoonlijk, moreel en pathologisch 
aspect.317 Binnen de westerse cultuur is ‘disease’ objectief en medisch gedefinieerd. Dit betekent de 
ziekte an sich in haar biomedisch kader. De definitie van ziekte zal zich doorheen de tijd zowel 
vernauwen als verbreden. Als respectievelijke voorbeelden kan men stellen dat homoseksualiteit 
vroeger als een pathologische toestand werd beschouwd, en omgekeerd dat alcoholisme nu wel 
onder de categorie ziekte valt. Daarnaast kwamen recentelijk verschillende nieuwe, veelal 
psychologisch gerelateerde, aandoeningen onder de categorie ziekte te resideren, zoals body 
dysmorphic disorder318 en female sexual dysfunction319. Simplistisch zou men ziekte kunnen laten 
refereren naar een toestand waarbij een deviatie van het normale functioneren van het lichaam 
optreedt. Medisch technische progressie leidt tot snellere en efficiëntere detectie van ziekte 
waardoor een hele groep asymptomatische mensen het label ‘ziek’ opgekleefd krijgen. Armstrong 
stelt dat wanneer de definitie van normaal relateert aan een statistisch gemiddelde, de grens met 
abnormaal en pathologisch niet langer scherp te trekken is. Wordt normaal in toenemende mate 
sociaal in plaats van biologisch gedefinieerd?320 Illness is daarentegen de ziektebeleving van de 
patiënt afgeleid uit de eigen cultuur en kennisbronnen, wat bijgevolg een sterk morele kern bevat. 
Eerst de legitimiteit van de ziekteclaim in de ogen van anderen, dan de persoonlijke ervaring van de 
ziekte. Gezondheid of ‘Health’ kan gedefinieerd worden als “a complete state of physical, mental and 
social well-being and not merely the absence of disease and infirmity”.321 Daarnaast wijzigen 
bovenstaande categorieën binnen een levensspanne, wat de hedendaagse relativiteit en eventueel 
zelfs het artificiële karakter van de grens gezond-ziek onderstreept.322 Het is bijgevolg zeer belangrijk 
de opschuivende betekenis van de terminologie als infectieus, besmettelijk en ziekte te 
beschouwen.323  

Ziekte had in de late Middeleeuwen en vroeg moderne tijd veel eerder een simplistische en sociaal 
neutrale betekenis, een deviatie van het normale verwijzend naar het discomfort en de ongemakken 
die een patiënt ondervond. Wanneer we het bovenstaande in beschouwing nemen, overlapte het 
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Middelnederlandse ‘siec’ dus volledig met ‘Disease’ of het biomedische.324 De ziekte werd 
gelijkgesteld aan haar symptomen waardoor symptomen als koorts of uitslag als pathologieën gezien 
werden. Beide, zowel de ziekte als haar symptoom, kwamen voort uit een humorale imbalans 
waardoor een onderscheid maken artificieel aanvoelde en curatief disfunctioneel was.325 Ook het 
idee rond besmettelijkheid wijzigt doorheen de tijd.326 Vóór 1348 wordt de term contagium 
bijvoorbeeld zelden teruggevonden in wetenschappelijke traktaten. Theologische auteurs wendden 
de term voordien veelvuldig aan om verspreidingsprocessen van ketterij en andere dissidente 
praktijken mee te beschrijven. Het pathologisch infectieus denken in de Middeleeuwen zou pas 
effectief in gang gezet worden door de zwarte dood.327 Vanaf de 16e eeuw kreeg deze theorie meer 
aanhang. Veel auteurs relateren dit aan het optreden van een aantal hevige epidemieën. Het is 
aannemelijk dat dit een opflakkering van de latent aanwezige pest betrof. Voor de stad Gent worden 
door een aantal auteurs verschillende jaartallen weergegeven. Rubens beschrijft bijvoorbeeld de 
jaren 1574 tot 1575 en 1583.328 Terwijl Vander Schelden de jaren 1572, 1581, 1584 en 1585 als 
crisisjaren beschouwt. Vander Schelden bekeek hiervoor stadsrekeningen voor en tijdens de Gentse 
republiek en relateert een verhoogde uitgave in de rekeningen van de “Gemeen Armen” aan periode 
waarin verhoogde zorg voor pestlijders noodzakelijk was.329 Een aantal pathologieën werden rond 
die periode als besmettelijk beschreven. Het opvallendste voorbeeld zijn petechiën330. Dit is een 
vorm van bloeduitstortingen door stollingsstoornissen ten gevolge van algemene systemische 
toxiciteit en leverschade zoals deze optreden bij de pest. Mogelijk gaf dit symptoom aanleiding tot de 
benaming ‘zwarte dood’.331 Petechiën op zichzelf zijn uiteraard niet overdraagbaar. Hun herhaaldelijk 
optreden bij pestslachtoffers deed een alarmbel rinkelen. Geleidelijk ontstond het besef dat de veelal 
fatale gevolgen van de pest overdraagbaar waren. De transmissieroute en het precieze mechanisme 
bleven een raadsel.332 Gelijktijdig begonnen de eerste kiemen van de renaissance te ontpoppen 
waardoor de wetenschappelijke geest collectief naar het empirisch model van de klassieken werd 
gericht. Hierdoor bestaan twee parallelle verklaringswijzen voor transmissie en infectie gedurende de 
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late middeleeuwen en vroege renaissance. De miasmatheorie blijft gedurende heel de periode 
behouden, de contagiumtheorie wordt opnieuw in gebruik genomen.333 

2.1.1. De miasmatheorie 
De miasma theorie gaat uit van de gezondheidsrisico’s verbonden aan verrotte of gecorrumpeerde 
omgevingslucht. Deze leer neemt voor het eerst schadelijke invloeden van het milieu in 
beschouwing.334 Men zocht de correlatie tussen epidemieën en atmosferische of geografische 
effecten. Deze procedure is vaak te traceren in specifieke naamgeving en terminologie. Mensen die 
in de polders of nabij moerassen huisden kregen vaak te kampen met onverklaarbare koorts. 
Bijgevolg was het logisch deze vormen van koorts polderkoorts en moeraskoorts te dopen.335 Zoals 
een paar paragrafen terug kan gelezen worden, werd ziekte beschouwd als een tegennatuurlijke 
toestand van het lichaam. Een ‘Res Contra Naturam’, of vreemde ziekte drong het lichaam binnen 
ten nadele van de evenwichtstoestand ‘Res Naturales’ of de normaal functionerende anatomische en 
fysiologische eigenschappen van het lichaam. De miasmatheorie voegt hier een derde categorie aan 
toe, ‘Res Non Naturales’ of omringende milieufactoren.336 Het is opmerkelijk dat deze volgens Burns 
eveneens bepaalde fysiologische processen omvatten, zoals excretie en retentie.337 Waarschijnlijk 
worden excretie en retentie hierbij gerelateerd aan een hogere, respectievelijk lagere 
omgevingstemperatuur of meer , respectievelijk minder vochtinname en niet aan nefrologische, 
hepatische of hormonale wijzigingen. Dit betreft een eigen interpretatie en is slechts gebaseerd op 
het plaatsen van deze fysiologische processen in de categorie res non naturales. Men lijkt de effecten 
retentie en excretie exclusief te verbinden aan de observatie van een aantal processen die zich 
frequent in realiteit voordoen, zoals toegenomen urineren bij verhoogde vochtinname en verhoogde 
zweetexcretie bij hogere temperatuur. Hierbij sluit men andere mogelijke oorzaken zoals 
nefropathologie of oedeemvorming, die bijvoorbeeld tot retentie kunnen leiden, uit.  

Door het zuiveren van de omgevingslucht via vuren, zoals aanbevolen door de Chauliac (1298-1368) 
of door het lichaam eenvoudig weg te halen uit de schadelijke omgeving kon het lichaam terug in 
balans komen.338 Het is onduidelijk of elk verstoord evenwicht door miasma als omkeerbaar 
beschouwd wordt of men rekening houdt met irreversibele schade. 

2.1.2. De contagiumtheorie 
Over de contagiumtheorie bestaan een aantal temporele disputen. Bepaalde historici zien een groot 
hiatus tussen de ‘seminaria morbi’ van Galenus klassieke oudheid en haar herontdekking bij aanvang 
van de renaissance. Anderen zien een kentering vanaf de zwarte dood. Eender welke stroming men 
verkiest, het blijft zoals eerder gesteld moeilijk de effectieve contemporaine aanhang van de theorie 
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bloot te leggen. Leprozen werden immers reeds lang voor de zwarte dood systematisch 
afgezonderd.339 Dus welk idee schuilt hier achter?  

Om vooreerst de contaminatie theorie toe te lichten. Men onderscheidt drie vormen van transmissie. 
Transmissie door direct contact, transmissie per fomitem en ad distans. De eerste vorm behoeft 
weinig verheldering. Dit betreft inter-persoonlijke overzetting van schadelijke deeltjes. Bij 
Perfomitem transmissie dringen ‘onzichtbare deeltjes’ in een materieel medium, waar zij zich 
‘koesteren’ vooraleer de overgang naar een levend wezen gemaakt wordt.340 In anachronistische 
termen fungeert het materieel medium als een bacteriologische voedingsbodem. Ad distans 
transmissie tot slot wijst op transmissie door de lucht.341 Waaruit bestaat deze intrinsieke bron van 
contaminatie? Galenus sprak in een zeer botanisch aandoende theorie over ‘seminaria morbi’ die hij 
drie eigenschappen toedichtte. In eerste instantie was of bevatte dit zaad een intrinsieke 
levensvorm. Daaruitvolgend bezat het de capaciteit te groeien. Tot slot, misschien de voornaamste 
eigenschap, zorgde de zeer kleine omvang ervoor dat het zaad in principe niet zichtbaar was.342 
Belangrijk is dat men besmetting probeert te vatten in termen van het onzichtbare. Nutton stelt: “No 
ancient doctor ever saw the seeds, animalcula, or effluvia that were said to cause the disease or to 
carry it from person to person.”343 De ‘seminaria morbi’ waren een theoretisch artefact gebaseerd op 
visuele waarneming van macroprocessen, ziekte en haar waarneembare verspreiding. De ‘seminaria 
morbi’ waren op zich onvoldoende volgens Galenus om een persoon ziek te maken. Hij stelde dat een 
ziekteproces een tripartite causaliteit benodigde. Causa antecedens betreft een humorale 
predispositie die het lichaam in kwestie verhoogd vatbaar voor ziekte maakt. Causa procatarctica of 
initiële oorzaak, is extern aan het lichaam zoals de ‘seminaria morbi’ maar evengoed 
temperatuursextrema. Beide leiden tot schadelijke wijzigingen in de lichaamshomeostase344.345 
Rubens ziet, in tegenstelling tot Nutton die geen verdere uitleg verschaft over waar deze zaadjes 
precies ontstaan of vandaan komen346, naast de externe ‘seminaria morbi’ een interne vorm. Deze 
laatste ontstaan in het lichaam ten gevolge van een obstructie met een abnormale humorale 
compositie tot gevolg. Na ontstaan kunnen zij verder groeien en via luchtgebonden contaminatie 
andere levende wezens koloniseren.347 Nutton stelt wel dat de zaadjes na besmetting in het lichaam 

                                                           
339 IBIDEM p.77: vanaf de karolingische tijd zouden afzonderingsmaatregels genomen worden. 
340 IBIDEM p.63 
341 “ac sic et cohabitans possunt inficere seminaria haec, et non solum in formite sed in aere per certum tempus servare, 
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LLOYDS G. E. R., Polarity and analogy, Cambridge, Cambridge University Press, 1966, pp. 338-360; DILLER H., Kleine 
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waarde (hoeveelheid opgeloste stoffen) gereguleerd.” Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Homeostase_%28fysiologie%29  
Geraadpleegd op 14/07/2014 
345 NUTTON V.,(1983), p.3 
346 Een kwalitatieve wijziging of onzuiverheden zoals gif of zaden van besmetting: zie NUTTON V.,(1983), p.5 
347 RUBENS R.,(2000), p.63 
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kunnen sluimeren en de ziekte op gepaste tijden reactiveren. Op dit moment treden de ‘seminaria 
morbi’ echter op als causa antecedens, een intrinsieke predispositie in het lichaam.348 De causa 
antecedens en de causa procatarctica vormen samen de causa contentiva die organische dysfunctie 
veroorzaakt.349 Galenus creëerde hierbij een nieuwe ontologie van ziekte die de strikt humorale 
verklaring opzij zou kunnen schuiven.350  

Het grootste contemporele probleem bij de contaminatietheorie is van curatieve aard. Hoe dient 
men de gecontamineerde patiënt te genezen? Eenvoudig de schadelijke verandering elimineren was 
onhoudbaar aangezien men vocht tegen een voor het blote oog onzichtbare vijand. De ‘seminaria 
morbi’ leidden tot de 19e eeuw een puur hypothetisch bestaan. Eliminatie was niet praktisch 
toepasbaar aangezien de zaden niet geïdentificeerd konden worden.351 Temkin verklaart dat de 
wetenschappelijk technische primitiviteit de Galenische en daarop volgend de middeleeuwse 
geneeskunde verhindert ontologisch gebruik te maken van de zaden in de pathologie.352 Ondanks 
hun intrinsiek schadelijke eigenschappen lijken zij in de ogen van de klassieke en middeleeuwse 
beschouwer geen conditio sine qua non voor het ontwikkelen van ziekte, maar een initiërende factor 
die bij een toestand van lichamelijke zwakte aanleiding kan geven tot ziekte. Het belang van de 
‘zaden’ blijft gedurende de Middeleeuwen bijgevolg ondergeschikt aan de humorale imbalans en 
ontvankelijkheid van het lichaam.353  Er bestaan bijvoorbeeld geen pesttraktaten waarin de 
‘seminaria morbi’ vermeld worden, hoewel de termen infectie, besmetting en miasma herhaaldelijk 
aangewend worden.354 Het proces van besmetting wordt niet becommentarieerd, maar op zichzelf 
als afdoende verklaring beschouwd.355 Hier dient men de uiterst belangrijke opmerking te maken dat 
het werkingsmechanisme van dodelijke zaden minder belang toedichten niet gelijk staat aan het 
concept besmetting verwerpen. Lindemann stelt dat premoderne mensen perfect capabel waren 
ziektes in eigen contemporele terminologie en concepten te vatten en eveneens de 
verspreidingsmechanismen van een ziekte te achterhalen, zelfs als de reële ziektemechanismen een 
mysterie bleven.356 Of dit besef conform of enigszins vergelijkbaar is met het de hedendaagse 
definitie van besmetting357 is onzeker. Maar men scheen duidelijk te beseffen dat een ziekte kon 
                                                           
348 NUTTON V.,(1983), p.7 
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http://link.springer.com/journal/428/363/3/page/1
http://link.springer.com/journal/428/363/3/page/1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Micro-organisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Virus_%28biologie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parasiet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Besmetting


- 62 - 
 

overgedragen worden. Expliciet onderscheid tussen miasma en de contagiumtheorie maken, zoals 
door veel historici reeds voorgesteld werd, ligt moeilijk. Er zijn hier dan ook een aantal sterke 
argumenten tegenin te brengen.  

Lindemann bijvoorbeeld ziet een parallel verloop van de contagionistische en miasmatische, of door 
haar anticontagionistische genoemde, verklaringen. Volgens haar onderscheiden deze temporele 
concurrenten zich door hun afzonderlijke omgang met het idee van pathologische transmissie. 
Contagionistische transmissie behelst enkel inter-persoonlijke of mens op mens transmissie, terwijl 
de miasma zich via een medium, water, lucht, stoffen en dergelijke meer transponeren naar een 
persoon.358 Zoals velen ziet Lindemann de contagionistische verklaringen afnemen nadat de 
Galenische geneeskunde over haar hoogtepunt heen was, waar zij het dalend belang van de notie 
besmettelijkheid uit afleidt.359 Bij het creëren van dergelijke categorieën hangt Lindemann een 
strikte definitie van besmetting aan die stelt dat deze enkel van mens tot mens gaat, terwijl deze 
twee vormen, van wat in se twee maal een besmetting inhoudt, in principe geen artificieel 
categorisch onderscheid behoeven. Een infectie treedt op wanneer een micro-organisme, een 
bacterie, een virus of een parasiet, een levend wezen binnendringt en zich daar vermenigvuldigt. 
Wanneer deze schade veroorzaakt, dan spreekt men van ziekte. Het is essentieel in te zien dat micro-
organismen in hun succesvolle evolutionaire strooptocht langs de ecologische niches van de planeet, 
gastheercellen, hetzij van dier of mens, even eenvoudig als habitat hebben veroverd als 
extracellulaire media.360 Men kan een lichaam bijgevolg evenzeer als water en lucht beschouwen als 
medium waarin het pathogeen zich manifesteert. Daarnaast is niet elke infectieziekte 
communiceerbaar tussen personen.361 Er is bijgevolg geen reden om een artificieel onderscheid te 
creëren tussen contaminatie via een medium of via menselijk contact. Bovendien werden dergelijke 
categorieën niet contemporain toegepast.362 Daarnaast wordt de effectieve samenstelling van 
miasma nergens gespecificeerd. Men houdt het op verrotting die de lucht corrumpeert. In beide 
theorieën bevat de lucht een onnauwkeurig gedefinieerde substantie wat die contemporaine 
technieken niet vastgesteld kan worden.363 Eveneens wordt nergens gespecificeerd dat de miasma 
dode materie is. Of omgekeerd Rubens meent uit het werk van Fracastorius te begrijpen dat de 
seminaria geen levende wezens maar enzymatische factoren zijn.364 Nutton geeft een zeer 
opmerkelijk voorbeeld uit de Arabische wereld waarin beide theorieën organisch versmolten 
worden. Al-Qazwini (1283) beschrijft een giftige materie in de lucht die door God omgezet wordt in 
schadelijke insecten.365 Het is een anachronisme om deze insecten bacteriën te noemen, maar het is 
zo goed als zeker dat er een verband kan gezocht worden met Aristoteles die de geboorte van 
insecten uit kadavers beschreef.366 Een derde argument vormt het filologisch onderzoek van 
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Annemarie Kinzelbach naar epidemische traktaten uit laat middeleeuwse Duitsland. Contextuele 
bepaling en vergelijking tussen vernaculaire en Latijnse traktaten toonde aan dat termen als infectie, 
contaminatie en (ver)gif(tiging) onderling uitwisselbaar aangewend werden om de notie besmetting 
te onderstutten. Zij leidde hieruit af dat de laat middeleeuwse Duitse traktaten miasma en 
contaminatie niet als mutueel exclusief, maar wederzijds ondersteunende processen zagen.367 Om 
een vierde en laatste argument tegen de historische scheiding van miasma en contaminatie in te 
brengen wordt verwezen naar de studie van Jon Arrizabalaga. Arrizabalaga ziet luchtgebonden 
transmissie in het geval van miasma en contaminatie niet als onverenigbaar, maar als successieve 
stadia in de dissimilatie van een pathologie. Analyse van traktaten, ontstaan in West-Mediteraanse 
universitaire context rond 1348, toonde aan dat de meeste auteurs een mineur en majeur risico van 
transmissie onderscheidden. Waarbij het eerste inter-persoonlijke transmissie, via de luchtwegen, 
transpiratie of oculair368  en het tweede transmissie op grotere geografische schaal betrof.369 In deze 
studie wordt er zodoende voor gekozen beide ideeën te zien als geïnspireerd door een prematuur 
contaminatiebesef en agerend in interactie met elkaar.  

Onderstaande paragrafen gaan dieper in op lepra als specifieke pathologie. Vanaf het moment dat 
men meer lichamelijke factoren in acht begon te nemen, bestond er wijdverspreide onenigheid over 
de precieze oorzaak van de akkerziekte.370 De theorieën kunnen min of meer door een aantal grote 
tendensen verdeeld worden. Twee hiervan zijn een vrijwel rechtstreekse adaptatie van de klassieke 
geneeskunde uit de oudheid. De eerste neigt sterk naar de contaminatietheorie en beslaat contact 
tussen de mens een besmet medium, hetzij lucht of water. De volgende theorie is een hybride vorm 
van de humorenleer met het idee dat lepra seksueel overdraagbaar is. Deze theorie behoudt in grote 
mate een symbiose met religieuze theorievorming rond lepra. Lust was de hoofdzonde die het meest 
frequent met lepra bestraft werd.371 Tot slot ontstaat er een opmerkelijke nieuwe tendens die lepra 
als erfelijk overdraagbaar beschouwt. Opmerkelijk is het expliciet buiten beschouwing laten van 
mens-mens contact bij het opstellen van deze theorie. 

2.2. Lepra als infectieuze pathologie 
De wereldschokkende ervaring van de zwarte dood leek een universeel toepasbaar kader te voorzien 
om andere infectieziekten en hun transmissie mee te staven.372 Niet pestgerelateerde traktaten 
werden zodoende, veelal vanwege hun kwantitatief lager belang, lange tijd stiefmoederlijk 
behandeld. Slack bijvoorbeeld stelt letterlijk dat de pesttraktaten voorzagen in “evidence of the 
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conventional view of epidemics held by Englishmen.”373 Jones toonde door vergelijkend onderzoek 
aan dat dit ongefundeerd theoretisch overhevelen alles behalve correct is. Het expliciet beschreven 
mechanisme beschreven in pesttraktaten wordt niet overgenomen in traktaten die ‘sudor 
anglicus’374 of de Engelse zweetziekte behandelen, terwijl de zweetziekte eveneens als een zeer 
virulente infectieuze pathologie aangegeven wordt.375 Een uitgewerkt voorbeeld waarin de pest en 
de pokken tegen over elkaar worden geplaatst is terug te vinden in een Engelse kroniek uit 1369. Het 
onderscheid werd niet gemaakt op basis van eigenschappen die de respectievelijke pathologieën 
kenmerkten maar op epidemiologische grond, namelijk het niveau van transmissie en de snelheid 
van de daaropvolgende dood. Pestlijders gingen “Hool and in good poynt” naar bed, maar haalden de 
zonsopgang niet. Het infectieproces van de pokken verliep daarentegen veel langzamer.376 Men leek 
afzonderlijke pathologieën te voorzien van een eigen epidemiologisch profiel. De geschriften van 
Montanus illustreren dit nogmaals.377 Bij oftalmie zijn de infectieuze eigenschappen bijvoorbeeld 
gerelateerd aan de sensitiviteit van het receptororgaan, het oog. Scabiës, als dermatologische 
pathologie, manifesteerde zich oppervlakkig, waardoor men kon aannemen dat verspreiding poreus 
via aanraking geschiedde. Dit betrof een subtielere en dieper agerende besmetting.378 Zoals hogerop 
gesteld behoorde lepra, in tegenstelling tot in het 19e eeuwse academische discours, niet tot de 
groep van cutane ziekten.379 Het is onzeker of dit effectief wou zeggen dat men elke mogelijkheid dat 
lepra zich cutaan zou kunnen verspreiden verwierp. Regelgeving verbiedt immers aanraking tussen 
leprozen en gezonde personen. Bovendien leek men infectiegevaar sterk te verbinden aan uiterlijke 
deformerende verschijningsvormen wat zou kunnen verklaren waarom het hyperbesmettelijke 
Tuberculose zo lang uit het vizier bleef.380 De pest resideert onder een derde categorie die zich op 
een miasmatisch aandoende en luchtgebonden wijze verspreidt.381 Door sterke nadruk op 
corrumpering van de lucht en verrotting is het niet ondenkbaar dat snel een verband gelegd werd 
met stank. Hoewel Montanus zelf geen beschrijving uitwerkt voor lepra is het meest aannemelijk dat 
de pathologie onder de derde categorie geplaatst wordt. In eerste instantie omwille van de 
onaangename geur die van onbehandelde leprapatiënten uitgaat. De theoretisch-conceptuele 
koppeling tussen stank en gevaar heeft bovendien in grote mate vat op het middeleeuws 
contaminatie denken. Beactrice Caseau trekt deze link door naar het gebruik van parfums, wierrook 
en aromatische oliën in religieuze purificatie rituelen, omwille van de beschermende kracht van 
geparfumeerde rook.382 Dit geloof treedt duidelijk ver buiten het religieuze terrein aangezien blijkt 
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l’Antiquité et au Moyen Âge. Hommes et Textes enChampagne. Langres, Dominique Guéniot, 2001,pp. 75-85, p. 81; 
CASEAU B.,  L’huile et le parfum dans le christianisme ancien et médiéval, in: Lemaitre S. en L. Capdetrey (eds.), L’Economie  
de l’huile en Méditerranée , Colloque organisé par l’équipe HeRMA, 16 en 17 december, 2009 en CASEAU B., Parfum et 
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dat ook medici als De Chauliac (1300 –1368) het zuiveren van de omgevingslucht via vuren 
aanbevolen.383 Het is opmerkelijk dat de meeste auteurs geen soortgelijke theorieën doortrekken 
naar mogelijke contaminatie door water terwijl het institutioneel kader wetgevingen uitvaardigde die 
leprozen verbood van bronnen te drinken of hen strafte voor vermeende vergiftiging van rivieren.384 
Daaraan gerelateerd zou een bepaling afgekondigd door Karel V in 1539 leprozen verbieden in het 
openbaar te urineren.385  

“voorsz. Lazarusche… sullen moeten dragen… die teecken van oudts gheordonneert ende alst 
behoort sonder dat sy huer water sullen moghen maken onder t volck, in de beken oft ter 
plaetsen daar andere lieden gemynlyck hanteren oft huer water maken maer soo verre de 
voirsz. Lazarusschen des behoeven sullen dat moeten maken ter plaetsen daer ghemeynelyck 
anders nyemandt syn water en maeckt oft hanteert ende insghelyckx en sullen sy met haer 
blooten handen niet moghen raken oft ghenaecken eenige coorden oft andere hanckxselen... 
oft iets anders d’welck de andere lieden trekken oft handelen ende dat al op pene van 
gecorrigeert te worden...”386  

Een tweede rede om lepra onder de laatste categorie te plaatsen is het hierboven gestelde feit dat 
men haar niet als cutane pathologie beschouwde. Een laatste niet onbelangrijke rede is het feit dat 
lepra zich effectief luchtgebonden verspreidt waardoor de theorie in zekere mate de realiteit 
benadert.  

Het is moeilijk te verklaren waarom de nadruk in beschrijvingen zo sterk op uiterlijke deformatie ligt 
wanneer men luchtgebonden verspreiding als belangrijkste contaminatieroute lijkt te beschouwen. 
Hiertoe wordt eerst het contemporele begrip rond het ontstaansmechanisme van lepra verhelderd. 
De meest essentiële verklaring betrof een gedegenereerde koppeling tussen de compositie van het 
lichaam die voortvloeide uit de humoren en de integriteit van het vlees die origineerde in het bloed. 
Wanneer een disruptie of obstructie een plethora387 veroorzaakte ontstond een humorale imbalans. 
De beschrijving van Gilles de Corbeil (1140-eerste kwart 13e eeuw) illustreert dit: “Templum naturae 
perimens contagio lepra pluribus ex causis oritur. generante diaeta sanguinis inmundi cumulum, cum 
terreus humor.”388 Disruptie kon ondermeer het gevolg zijn van een probleem in de gastro-intestinale 
tractus en een slechte vertering. Hildegard van Bingen ziet bijvoorbeeld gulzigheid of het ontbreken 
van geregeld vasten als een veelvuldige oorzaak.389 Een andere oorzaak ligt in een slechte evacuatie, 
bijvoorbeeld door het uitblijven van de menstruatie. Secundaire producten, sperma en 
menstruatiebloed werden geacht als belangrijke parameters om integriteit en compositie na te gaan. 
Aanhoudende accumulatie genereerde hoeveelheden die de verwerkingscapaciteit van de 

                                                                                                                                                                                     
guérison dans le christianisme ancien et byzantin: des huiles parfumées  au myron des saints byzantins, in: Boudon-Millot 
V., Pouderon B. en Y.M. Blanchard (eds.),  Les Pères de l'Eglise face à la science médicale de leur temps, Parijs, Beauchesne, 
2005,  pp. 141-191 
383 RUBENS R.,(2000), p.59 
384 BAZIN-TACCHELLA S., QUERUEL D. en É. SAMAMA, (eds.), (2001) 
385 LECOUVET, (1865) p 81-83 en FRIJHOFF W. en M. HIEMSTRA, (1986), p.235 
386 Karel V do 3 jan 1539 additie ofte nieuwe ordonnantie op het stuck van de charitaet van de stadt brussel, uit “placcaete 
van brabant iii fol. 135”, zie: Placcaeten, ordonnantien, landt-chartres, blyde-incomsten, privilegien, ende instructien by de 
Princen van dese Nederlanden, aen de ingesetenen van Brabant, Vlaenderen, ende andere Provincien, t'sedert 't jaer 
M.CC.XX 
387 Bloedovervulling. synoniem: polyhemie 
388 GILES DE CORBEIL, Viaticus, ed. V Rose, Leipzig, Teubner, 1906, p.74 Volledige tekst zie:  
https://archive.org/stream/egidiicorbolien01rosegoog/egidiicorbolien01rosegoog_djvu.txt , geraadpleegd 17/07/2014 
389 VAN BINGEN H. (KAISER P. Ed.), Causae et Curae, Leipzig, Teubner, 1903, p.18 en 160 

https://archive.org/stream/egidiicorbolien01rosegoog/egidiicorbolien01rosegoog_djvu.txt
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regulatieve excretiemechanismen390 ruim overtroffen wat afschuwelijke pijn kon genereren.391 Op dit 
ogenblik bevond het lichaam zich in de perfecte predispositie om de pathologie te ontvangen. Een 
uitlokkende factor transformeerde de accumulatie in een overmatige uitwaaierende melancholische 
humeur die het bloed corrumpeerde, waardoor het proces niet gelokaliseerd bleef maar ook het 
vlees, de huid en de andere humoren kon impregneren.392  

Aangezien deze verklaringswijze veelvuldig gevolgd wordt bij pathologie die enige tijd intern lijkt te 
sluimeren vooraleer de kenmerken zich veruitwendigen gaat Touati ervan uit dat men het idee van 
besmetting als pathogene transmissie verwierp.393 Wanneer een auteur termen als invasie en 
contagyn aanwendde duidde hij op een proces van klinische ontwikkeling uitgaande van een 
originele fase zonder hier een etiologie of oorzaak op afstand bij te betrekken.394 Hij ondersteunt dit 
verder door terug te grijpen op de theorie van Galenus zoals hierboven reeds beschreven werd. Een 
externe factor heeft weinig tot geen effect zonder de lichamelijke predispositie.395 Touati gaat hier 
echter aan de realiteit voorbij. Dat inderdaad eerder lichamelijk verzwakte mensen, of de oorzaak 
hiervan nu humorale imbalans of comorbiditeit is, aan pathologie ten prooi vallen. Dit sluit in geen 
geval een extracorporele factor uit die noodzakelijk is om de effectieve pathologie te doen ontstaan.  

Over de precieze extracorporele factor bestaat onenigheid. Vanaf de 13e eeuw merkten veel auteurs 
op hoe de adem en perspiratie van leprozen stonk.396 Zoals hoger opgemerkt blijft de miasmatheorie 
haar belang de hele middeleeuwen behouden waardoor dit een plausibele verklaring zou kunnen 
zijn. Touati beschouwt stank echter als een specifiek symptoom en niet als een veronderstelde 
transmissieroute.397 Rubens dicht de overdracht via algemeen menselijk contact, en niet per se via 
miasma, groter belang toe. Menselijk contact is onvermijdelijk verbonden met hoesten, spuwen en 
niezen.398 Deze verklaring leunt veel meer aan bij reël contagionisme via een micro-organisme.399 Bij 
menselijk contact horen ook seksuele betrekkingen. Theodorus beschrijft lepra zelfs expliciet als 
geslachtsziekte doorgegeven door gecorrumpeerd menstruatiebloed.400  Verbandhoudend hiermee 
kan nog vermeld worden dat menstruatiebloed steeds een ambivalent, want gevaarlijk karakter, 

                                                           
390 Touati beschrijft de Lever, milt en porieën. In realiteit afhankelijk van de te excreteren stof zijn vooral de lever, nieren en 
in mindere mate de longen belangrijke excretiemechanismen TOUATI F.O., (2000), p. 186-187 
391 BARTOLOMEUS ANGLICUS (vertaling  BELLAERT J. ), Van den proprieteyten der dinghen, 1485, fol.19r 
392 Mondeville: Chirurgia, p 429-430 en TOUATI F.O., (2000), p.187 
393 TOUATI F.O., (2000),  p.187 
394 Vb Constantinus Africanus observeerde einde 11e eeuw reeds dat lepra pas lange tijd na invasie in het lichaam kon 
geobserveerd worden. De origine was hem een raadsel. Zie Constantinus Africanus: pantegni, practica, IV.2 fol. 93r:  “lepra 
difficilis est ad curandum et hoc ideo quia cum cognoscitur diu est quod corpus invasit. In initio enim et nimis post initium 
non potest cognosci”; TOUATI F.O., (2000), p.188-189 en GOUREVITCH D., les faux amis dans les textes medicaux grecs et 
latins, in: memoires du centre J Palerne , Saint Etienne, No.3, 1982, pp. 189-191 
395 GRMEK D., (1984), pp.53-70; NUTTON V.,(1983) en TOUATI F.O., (2000), p.187 
396 Bartolomeus Anglicus beschrijft bijvoorbeeld in Van Den Proprieteyten der Dingen: “haer adem wort ghecorrumpeert 
ende van haren stanck werden die gesonde menschen dicwijle ghecorrumpeert” zie: BARTOLOMEUS ANGLICUS (1485), Dat 
lxiij. capitel van lazerie, p.154v   en LANFRANCUS (FLEISCHHACKER R.V. ed.), Chirurgia, Londen, K Paul, Trench, Trübner and 
co, 1894, p. 197 fol. 227v (Item anhelitus eis foeret, et sudor) 
397 TOUATI F.O., (2000), p.188 
398 VANHEE R. (ed.), (2000), p.77 
399 Bijvoorbeeld: Jehan Yperman (1260 – c. 1331) “die handen van den laserschen menschen soude den ghesonden 
menschen lasers maken [...]” zie PERSOONS E., (1989), p.42 en KETTING G., (1922), p. 46;  Geyler von keyserszberg (1445-
1510) : “wan sye dorfftent nit so nohe hynzuolouffen nachdem als das im alten gesatz was verboten das die mallatzen nit 
dorfften zuo den mensche kumen und sye belestigen, die wil es ein erb gebrest ist, morbus contagiosus” zie: VON 
KEYSERSZBERG G. (1445-1510) (KOTELMANN ed.), Gesundheitspflege im mittelalter, Hamburg en leipzig, 1890 
400 LONG G.W., Three Times, Three Places, Three Authors, and OnePerspective on Leprosy in Medieval and Early Modern 
Europe, in: International Journal of Leprosy and  Other Mycobacterial Diseases, Vol. 57, No. 4, 1989, pp 825-834, p.827 
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heeft behouden binnen de pathologie.401 Het is opmerkelijk dat deze eigenschap niet doorgetrokken 
wordt naar sperma. Fracastorius stelt nochtans dat mannen meer ontvankelijk zijn voor de 
pathologie dan vrouwen.402 De vraag kan gesteld worden of men de besmettingsgraad algemeen als 
geslachtsafhankelijk ziet. Dit wordt verderop in het kader van de humorenleer uitvoeriger besproken. 

Carole Radcliffe wijst tot slot op een interessante vorm van contaminatiedenken in 14e en 15e 
eeuwse bronnen. Deze bevatten frequent impliciete waarschuwingen naar oculaire transmissie van 
ziekte.403 Een letale geest of doorschijnend gif kon door de blik van een stervende pestlijder 
uitgedragen worden en omstanders binnendringen.404 Bij leprozen wordt de oculaire transmissie 
eerder verbonden aan de afschrikwekkende aanblik van de melaatse. Volgens Gilbertus Anglicus via 
het oog doorgegeven wordt aan lichaamsgeesten en vervolgens het veneuze systeem infiltreert. In 
dit geval wordt beeld eerder dan lucht als infectieus beschouwd, hoewel dezelfde Gilbertus Anglicus 
ook terloops wijst op de adem van melaatsen als een potentiële bron van transmissie zoals zijn 
naamgenoot Bartolomeus Anglicus hierboven stelt.405 Gilbertus Anglicus had zich bekend gemaakt 
met een aantal recente Arabische theorieën van Avicenna en een Latijnse vertaling van het werk van 
Ibn al-Haytam, ‘De Aspectibus’, die rond het midden van de 13e eeuw voet aan wal kregen in het 
westen. In navolging van Aristoteles beschouwden zij het oog net als de uterus als een passief 
orgaan, dat sensorische impressies van de buitenwereld verwierf via de optische zenuw die naar de 
hersenen voer. De impressies reisden door de lucht als entiteiten, gevormd door een continue 
sequentie van beelden die alle zichtbare objecten in de omgeving weergaven. Sommige 
laatmiddeleeuwse schrijvers beschouwden deze entiteiten als reël tastbaar. Gezien de nauwe relatie 
tussen de hersenen en lichaamsgeesten bleef het idee dat afschrikwekkende beelden het lichaam 
direct affecteerden niet lang achterwege. Er werd voornamelijk gewezen op het gevaar voor een 
ongeboren vrucht die via de hersenen van zijn moeder aan gruwelijke beelden werd blootgesteld.406 

2.3. De relativiteit van contaminatie 
Het is vrij zeker dat vanaf 1220-1230 de contaminatiegedachte het canoniek recht binnensijpelt. Dit 
is te traceren door veelvuldige discussies die het al dan niet toelaten van samenlevingsverbanden 
tussen patiënten en hun gezonde echtgenoten behandelen.407 Ketting wijst erop dat het eerste 
artikel in de statuten en regelgevingen van de leprozerieën veelal bepaalt dat geen gezond persoon 
zijn intrek mag nemen enkel indien “hi met sins selues leden mogen de lazerzen dienen”.408 Eenmaal 
ingetreden zijn profylactische maatregels die hygiëne en medische voorzorgen voor personeel 

                                                           
401 KETTING G., (1922), p.41-42 
402 LONG G.W., (1989), p. 827 
403 OGDEN M.S., The cyrurgie of Guy de Chauliac, Suffolk, Boydell & Brewer Incorporated, 1971 ,p.378   
404 ARRIZABALAGA J.,(1994), p.263-264 
405 Gilbertus Anglicus, compendium medicine, fos 337v, 339r 
406 TACHAU K.H., Vision and certitude in the age of Ockham: Optics, Epistemology and the foundations of semantics 1250-
1345, Leiden, Brill Academic Pub, 1988, p.8-10 en 94-95 ; DENERY D.G., Seeing and being in the later Medieval World, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 82-89 ;  CADDEN J., Meanings of sex difference in the Middle Ages: 
Medicine, Science, and Culture, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 243-253 ; MUSACCHIO J., The Art and 
Ritual of Childbirth in Renaissance Italy, New York, Yale University Press, 1999, pp.127-139 en  RAWCLIFFE C, (2006), p.94-
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407 TOUATI F.O., (2000), p.192 (Opmerking: binnen het verband van een leprozerie was het ten strengste verboden als 
gehuwd koppel samen te slapen.)  
408 Zo wordt dit ook gepostuleerd in de statuten van de Gentse leprozerie bij uitgave in 1236: Vertaling: enkel indien hij 
eigenhandig de zieken dient., zie verder MARECHAL G., VAN KEYMEULEN J. en M. ADRIAEN, In der Sieker Dienste (2003), 
p.15: ‘uan den gesondden tontfane’ en KETTING G., (1922), p.47 
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behandelen zeer zeldzaam.409 In de statuten van de Gentse leprozerie worden nergens maatregels 
die beschreven om het besmettingsgevaar voor personeel zo laag mogelijk te houden.410 Men zag in 
dat uiteindelijk een veel kleiner aandeel van het personeel getroffen werd door lepra terwijl het 
merendeel de besmetting niet opliep.411 Eveneens dat niet elke foutief geïnterneerde lepra opliep 
ondanks het zeer nauwe samenleven met leprozen.412 Dit wordt aangetoond door de veelvuldige 
gezondverklaringen en ontslagen.413 Het blijft natuurlijk een moeilijke kwestie te verklaren waarom 
niet elke geëxposeerde persoon effectief ziek werd.414 Lanfrancus observeerde in navolging van 
Theoduricus in de 13e eeuw dat hoewel de pathologie kan overgezet worden tussen twee personen 
of van vader op zoon, dit niet steeds het geval is. Soms kan men samenleven met een leproos zonder 
zelf de ziekte op te rapen of kan uit een besmette persoon een gezond kind geboren worden.415 
Besmettelijkheid verkrijgt bijgevolg een partieel relatief karakter en een dubbele etiologie. Initiële 
pollutie door externe agent ageert in samenspraak met de predispositie van een individu in navolging 
van het Galenisch paradigma. De auteurs zijn gereserveerd, zonder een expliciet hiërarchische 
voorkeur te laten doorschemeren. Uiteraard liggen pre-existerende theoretische structuren zoals de 
humorenleer aan de basis van dit bivalent denken.416  

Uit specifiek bronmateriaal als processtukken blijkt vaak dat de effectieve omgang met lepra en 
besmettelijkheid niet zwart wit is. Een opmerkelijke bron uit het fonds Rijke Gasthuis in het 
rijksarchief van Gent betreft het proces van Jacop De Neckere uit 1558. De Neckere wordt door de 
meesters en religieuzen van het rijke gasthuis te Gent leproos verklaard maar ontvangt geen 
prebende, noch mag hij in de leprozerie verblijven. Het oneens met dit onrecht gaat De Neckere in 
proces, maar met zeer povere uitkomst. Hij ontvangt een zalfje om aan zijn wonden te smeren en 
wordt weggestuurd.417 In deze casus stuurt men een leproos zondermeer terug naar de wereld van 
de gezonden. Illustreert dit dat de besmettingsgedachte toch niet zo diep doorgedrongen was dan 
aangenomen? Waarschijnlijk niet. Het proces vond plaats in de tweede helft van de 16e eeuw. Op dit 
ogenblik waren de theorieën van Fracastorius (1478-1553) reeds in brede kringen bekend en 
bediscussieerd. Fracastorius hernam de ‘Seminaria Morbi’ theorie van Galenus met de aanvullende 
notie dat een predispositie van gedisbalanceerde humoren geen expliciete vereiste was voor ziekte 
en gaf zo de aanzet tot een meer algemene vorm van geneeskunde.418  Hoewel men zou eventueel 
zou kunnen stellen dat in de vroege middeleeuwen geen expliciete beeldvorming over besmetting 
gevormd werd, is dit op dit ogenblik absoluut niet meer geldig. Het is helaas nergens te vinden wie 
de precieze beslissing nam De Neckere weg te sturen. Mogelijk betrof dit opnieuw een casus in 
verband met een geldelijke kwestie zoals in het vorige deel werd aangehaald. Men wou De Neckere 
waarschijnlijk uit de leprozerie weren door de te kleine omvang van zijn patrimonium. Inkomsten 
primeerden met andere woorden boven volksgezondheid.  

                                                           
409 PERSOONS E., (1989), p. 41 
410 MARECHAL G., VAN KEYMEULEN J. en M. ADRIAEN, In der Sieker Dienste (2003) 
411 TRICOT J.P., Lepra te antwerpen: Ter Zieken en Dambrugge, in: Annales Kon. Gen. Kring van Antwerpen, No. 953, 1995, 
pp. 26-28 en VANHEE R. (ed.), (2000), p.79 
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413 Zie intra 
414 GRMEK M., L'origine et les vicissitudes du secret médical, Parijs, s.n., 1969, p.62 
415 LANFRANCUS (1894) 
en  Theodoricus, chirurgie fol.176r. 
416 TOUATI F.O., (2000), p.190 
417 RAG 1558 FEBR 4 (RAADSLIEDEN) PROCES VAN JACOP DE NECKERE 
418 FRACASTORO G. (1930), p.158-163. 
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Eveneens in het rijksarchief van Gent zit een oordeel van de Gentse schepenraad uit het jaar 1514. 
Dit luidt als volgt: 

 “[...]de toecommende grieven die souden moghen commen van dat der siecken woonende 
binnen onsen Godhuuse ter laserien, zomtijts bevonden zijn zonder hoyken ende capproen 
onder tvolc gaande ende met ghesonden lieden converseren in taveernen ende heerbeerghen 
etende ende bijzondere drijnkende daerof andere gheinfecteert ende besmet soude moghen 
worden. Daarom orkonden zij dat de leprozen wonende in het godhuis[...] niet meer het huis 
verlaten zonder verlof van de meesterisshe ende dat ze dragen zullen hun hoyken ende 
capproen dat mense bekennen soude, ende dat hemlieden van nu voort en verdraghen in 
heerbeerghen of taveernen te commen, dat zij ooc uuten selven godhuuse niet en gaen [...] op 
verbuerte van haerl. provene”419 

Bepaalde bewoners van de leprozerie zouden met andere woorden onopgemerkt, zonder het dragen 
van hun kentekens, gaan drinken en eten in herbergen en taveernes zonder hierbij rekening te 
houden met de potentiële schade die zij anderen eventueel berokkenen. Het is opvallend dat er 
bijzondere nadruk gelegd wordt op drinken.420 Dit illustreert opnieuw de institutionele toespitsing op 
contaminatie via water terwijl er zoals hierboven reeds gesteld geen theorieën uit medische hoek dit 
proces beschrijven. Er bestond op dit gebied zodoende een discrepantie tussen het wettelijk kader, 
met daaraan gerelateerd de meer algemene gedachtegang en de medische theorie. Opvallend is dat 
de statuten van de leprozerie uit 1236 spreken over een tiendaagse penitentie wanneer de leproos 
“inde stad uan ghent sonder orlof et of ander dinc danne water drinct”.421 Het is dus toegestaan 
water te drinken maar niets anders. Aangezien deze reglementering uitgaat van de leprozerie zelf 
kan men aannemen dat dit eventueel verband houdt met humanitaire en gezondheidsoverwegingen. 
Wanneer de leproos geruime tijd buiten de leprozerie verblijft zou een dag zonder enige 
vochtopname nefast zijn voor de gezondheid. Dit is uiteraard slechts een speculatie aangezien er 
binnen het reglement geen verdere uitleg verschaft wordt om water te excluderen. Voorgaande bron 
moet gekoppeld worden aan een bron uit het 16e eeuwse Nijmegem beschreven door Ketting. In de 
plaatselijke leprozerie ontstond een dispuut over de prijs de prijs die “alle vremde luidde, die aldaer 
ter tiit om te drincken quamen” zouden moeten betalen.422 Dit betreft met andere woorden de 
omgekeerde situatie van hierboven. Wie die ‘vremde luidde’ waren werd niet beschreven. Mogelijk 
waren dit leprasimulanten die goedkoop of gratis aan drank wilden komen. Het is zeer eigenaardig 
dat deze waarschijnlijk gezonde buitenstaanders in eerste instantie getolereerd werden en 
bovendien kwamen drinken in de leprozerie. Het lijkt alsof een leproos de besmetting kon uitdragen, 
maar een gezond persoon ze niet kon oprapen.  

Een derde voorbeeld om de relativiteit van besmetting te illustreren kan gevonden worden in 
regelgeving die huwelijksrecht en samenlevingsverbanden bespreekt. Het huwelijksrecht voor 
leprapatiënten was onderhevig aan specifieke voorwaarden. Hoewel samenleven tussen leprozen en 
gezonden ten strengste verboden zou zijn “omme der contagie en smetlicheyt van der leproosie” te 
beperken, kan via bronmateriaal aangetoond worden dat er frequent uitzonderingen op deze regel 
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voorkwamen.423 Maréchal wijst erop dat men dit veeleer dient te relateren aan het idee van een 
religieus ingetreden gemeenschap dan aan een profylactische maatregel. Er is weinig tot geen 
onderscheid te maken in de levenswijze van de leprozen en de broeders en zusters die instonden 
voor hun zorg. Het was aan beide verboden gemeenschap te hebben of te huwen indien er geen 
huwelijk had plaats gevonden voor intrede in de leprozerie. Josine Andries woonde sinds 1482 in de 
Brugse leprozerie en wenste in het huwelijk te treden met een akkerzieke. Waarop de leprozerie 
haar onverbiddelijke weg stuurde en al haar vermogen en goederen behield. Nadien bleek dat de 
procedure niet helemaal kuis was verlopen. Na procesvoering diende de leprozerie Josine levenslang 
16 groten per week uit te betalen vanwege het achterhouden van haar goederen en mocht zij haar 
intrek nemen op een van de vier stukken in het Brugse die voorbehouden waren voor de 
akkerzieken.424   

Akkerzieken konden wel hun omgang met een gezonde echtgenoot verder zetten of zelfs huwen met 
een medepatiënt, maar niet met een gezond persoon.425 Bovendien werd geslachtelijk verkeer voor 
akkerzieken nooit expliciet verboden in de reglementen.426 Er zijn regionale verschillen 
waarneembaar. In Ieper kon bijvoorbeeld wel een huwelijk ontstoten worden tussen een leproos en 
een gezond persoon, indien men twaalf schelling betaalde aan de opperdeken of de graaf der 
Rabauden. Voor een huwelijk tussen twee akkerzieken diende slechts zes schellingen betaald te 
worden.427 Brugge verbood daarentegen expliciet het huwelijk tussen een akkerzieke en een gezond 
persoon. Maréchal beschrijft de casus van Nele Turcx, een akkerzieke, die werd aangeklaagd wegens 
ontrouw en slapen met Cornelis Maertins, ze verloor haar gildegeld met onmiddellijke ingang en 
werd verbannen van het stuk grond waarop de Brugse akkerzieken leefden. Het vonnis van de Brugse 
schepen verwees naar een onbekend artikel dat luidde “[...]bij den kueren van denselven ziecken 
ghestatueert was, dat gheene beziecte persoone niet te meer man dan vrauwe [...] gheorloft en was 
te mueghen trauwen eeneghe ghesonde ende onbesmette persoonen, werder man of vrauw up peyne 
van eeuwelicken te verbuerene haerlieder gildeghelt”.428 Ondanks haar verbanning bleef haar 
huwelijksgelofte geldig. Gent stond een akkerziek toe zijn gehuwd leven verder te zetten en in het 
huwelijk te treden als men twaalf groten betaalde aan de dekens en de vinders.429 Juridisch gezien is 
er met andere woorden geen verbod, maar praktisch maken reglementering uitgaande van de 
leprozerie en akkerziekengilden evenals geldelijke compensaties het moeilijk voor de leproos om een 
huwelijksverbintenis aan te gaan of verder te zetten.430 Bijvoorbeeld het verzoek van Lievyne 
Michiels aan de schepenraad van Gent uit 1462. Na een jarenlang verblijf in de leprozerie verzocht 
Lievyne terug te keren bij haar man, Symoens van Seelsewij, die zeer sober moet leven terwijl zij 
meer dan genoeg had. Zij verzocht verder “[...] te hebbene behoudene ende uten voors godhuuse te 
moghen doen al hetgeen zij [?] gebracht heeft”. De schepenraad stemde toe, Lievyne mocht de 
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leprozerie verlaten, maar verloor alle aanspraken op haar ingebrachte vermogen en prebende.431 Dit 
maakte de situatie uiteraard veel erger. Nu diende een koppel, waarvan één zwaar ziek persoon, 
samen te leven van een hongerloon waar een man zich alleen nauwelijks staande kon op houden. 
Indien Lievyne genezen verklaard was of haar man leproos werd, had zij al haar bezittingen terug 
kunnen vorderen.432 Naast deze passage deed zich het omgekeerde eveneens voor. In 1510 ontving 
een vrouw die woonde op de vier stukken, waar de akkerzieken van Brugge en omstreken hun intrek 
namen, het kapelgeld van haar zeer recent overleden man. Zij ontving dit “uut gracie” hoewel zij hier 
duidelijk geen recht op had aangezien zij geen leproos was.433  

Wat opvalt is dat de relativiteitsgraad van besmetting in elk van bovenstaande voorbeelden, in 
meerdere of mindere mate gekoppeld is aan vermogen. Men lijkt een gezonde levenswijze te kunnen 
kopen als men er genoeg voor kan betalen. In de universiteitsbibliotheek van Amsterdam wordt een 
merkwaardig, mogelijk uniek handschrift bewaard. Het luidt als volgt: 

“er wordt algemeen beweerd dat goud probaat is voor lepra. Dat klopt, en toch klopt het niet. 
Het klopt, omdat de rijken mogen blijven wonen in hun eigen huis, en al zijn ze nog zo lepreus 
dat hun neus afvalt en ze niet minste pijn voelen als ze zich snijden of verbranden, dan heet 
dat toch niet ‘lepra’. Maar als arme mensen een minuskuul (sic) vlekje hebben op hun teen, 
dan moeten ze meteen weg. Zo helpt het goud, en op geen andere manier”434 

De eerste zin verwijst naar de veelvuldige beschreven palliatieve middeltjes waar goud, parels en 
andere luxeproducten in verwerkt zitten.435 Hoewel deze behandelingen vermoedelijk zeer gegeerd 
waren door de hogere klassen, achtte deze auteur ze duidelijk niet valabel. Het fragment is 
waarschijnlijk een algemeen sociale aanklacht tegen armoede en het feit dat de rijke leproos zich 
zowel in als uit de leprozerie kon kopen. 

2.4. Humorenleer of seksuele transmissie 
Een tweede aspect van de Griekse heelkunde dat zogoed als integraal wordt overgenomen in 
middeleeuwse geneeskundige theorie is de humorenleer. Deze schrijft voor dat ziekte resulteert uit 
een imbalans van de vier humoren die het lichaam doorkruisen, bloed, flegma, zwarte- en gele gal.436 
Voor een groot deel hing het correcte verloop van deze humoren af van een accuraat dieet.437 
Lichaamssappen ontstonden uit een kookproces van de opgenomen voedingsstoffen, dat plaatsvond 
in de maag, en werden van daaruit naar de lever getransporteerd. In perfecte gezondheid, werd het 
grootste deel van deze samenstelling omgezet in bloed, het residu werd flegma of potentieel bloed. 
Het schuim dat bovenaan ontstond door het kookproces werd gele gal of Cholera, het sediment 
onderaan werd de zwarte gal of melancholia. Beide werden voor een deel respectievelijk 
gestockeerd in de galblaas of milt, de rest werd, samen met het bloed en het flegma, langs de vena 
cava of holle ader naar het veneuze systeem getransporteerd en van daaruit naar alle vitale organen 
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en ledematen. Een gezond lichaam zou het overschot aan sappen excreteren via de urine, zweet of 
feces.438 

De humorenleer integreert in zekere zin opnieuw de vermeende morele-infectiehaarden van lepra. 
De hoofdzonde lust, die traditioneel het meest met Lepra werd verbonden, uit zich door stoornissen 
van het bloed in erythemateuze huidletsels en gebarsten, bloedend tandvlees.439 Fysionomische 
kenmerken die effectief tekenend zijn voor lepra. Kennis van bloedcirculatie was gering tot 
onbestaande. Het arterieel-veneussysteem werd bijgevolg gesimplificeerd tot een netwerk van 
rivieren, stromen en irrigatiekanalen.440 Galenus was een van de eerste medici die het onderscheid 
tussen het arteriële en veneuze hard maakte, voordien hadden beide een fysiologisch gelijke functie. 
Hun relatie tot elkaar bleef echter problematisch. Galenus verwierp de these dat arteriën enkel 
pneuma bevatten441 en stelde dat beide vaten gevuld waren met bloed, hetzij van verschillende 
natuur.442   Het veneuze bloed, met haar melange van humoren, zou het volledige lichaam voedde 
zodat het kon groeien en zich reproduceren. Het arteriële bloed was een melange van bloed en 
pneuma, wat op een connectie met het geestelijke duidde, en verspreidde vitaliteit onder vorm van 
spiritus door het lichaam. Beide waren met een verschillend orgaan geassocieerd, respectievelijk de 
lever en het hart. Een deel van het bloed werd met andere woorden direct naar het hart 
getransporteerd, de bron van natuurlijke warmte en leven, waar het door poriën in het inter-
ventriculair septum, van rechter naar linker boezem, werd geperst.443 Andreas Vesalius, vele eeuwen 
later, ontkent het bestaan van dergelijke poriën in het harttussenschot.  

Twaalfde eeuwse traktaten maken frequent melding van het seksueel overdraagbaar karakter van 
lepra. Deze stelling gaat terug op een idee ontstaan in het 5e eeuwse India.444 Fracastoro445 (1478-
1553) zag dat eunuchen zelden getroffen werden door de ziekte. Zijn gezaghebbende stelling leidde 
er toe dat verschillende mensen zichzelf castreerden in een wanhopige poging om immuniteit te 
verwerven.446Dat het idee van seksuele contaminatie leefde bij het institutioneel kader, uitte zich in 
verschillende wetgevingen in zake leprozen en seksualiteit. Zo was het patiënten verboden 
geslachtsgemeenschap te hebben met prostituees, met risico op harde straffen, en kon men 
ontbinding van de huwelijksgeloften aanvragen indien een partner door lepra getroffen werd.447 
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Bepaalde bronnen zullen echter de trouwe partners, die hun zieke echtgenoten of echtgenotes 
bijstonden, prijzen. Ook het derde Lateraans Concilie tracht de huwelijksrechten van leprozen te 
beschermen, door lepra niet als afdoende rede tot huwelijksverbreking te beschouwen.448 

Vanaf de twaalfde eeuw krijgt de humorenleer een andere invalshoek en krijgt de associatie tussen 
lepra en een overvloed zwarte gal, veroorzaakt door melancholie en depressie, de overhand. Dit 
houdt een afzwakking in van de nadruk op moreel falen, die in de vroege Middeleeuwen nog zeer 
sterk aanwezig was.449 Deze stroming wordt aangehangen door 12e eeuwse schrijvers als Hildegard 
van Bingen en William de Vonches (na 1145).450 Pas in de 16e eeuw wordt door het werk van 
Theophrastus Phillipus Bombastus van Hohenheim, beter bekend onder zijn Latijnse naam Paracelsus 
(c1493-1541), volledig gebroken met de humorale traditie. Paracelsus komt dichter bij de realiteit 
door te stellen dat ziekte veroorzaakt wordt door een entiteit die het menselijk lichaam binnendrong 
wat ons opnieuw bij de contaminatiethese brengt.451 

2.5. Erfelijkheid 
De Franciscaner monnik Batholomaeus Anglicus postuleerde in 1246 dat lepra een erfelijke ziekte 
was.452 Dergelijke stelling is op zijn minst gezegd opmerkelijk in een premendeliaans tijdperk. Toch 
stond hij hierin niet alleen. De literatuur wijst op verschillende geneesheren die vanaf de 14e eeuw 
het erfelijkheidsconcept aanhielden.453 Wat kunnen we verstaan onder een erfelijkheidsconcept 
anterior aan het ontdekken van genetisch materiaal en algemene erfelijkheidswetten? De eerder 
vermeldde veertiende-eeuwse chirurgijn Guy de Chauliac(c.1300-1368) sprak over een vlek of macula 
op een generatie die lepra zou veroorzaakt hebben.454 

In eerste instantie schijnt men inter-persoonlijke transmissie compleet af te wijzen ten voordele van 
een erfelijkheidsconcept. Elma Brenner wijst er echter op dat de kwestie van generationele doorgave 
nauw verbonden werd met die van besmetting.455 Ook Demaitre noemt ‘une Maladie Contagieuse et 
Héréditaire’ in één adem in het gelijknamig hoofdstuk.456 Leprozen die onder één dak leven met 
gezonden is geen uitzonderlijke fenomeen. De angst voor exclusie lag bij de gewone bevolking 
gevoelig hoger dan deze voor besmetting.457 Waar verschillende mensen onder een dak leven stijgt 
het risico op besmetting aanzienlijk, zelfs als de ziekte zich niet op dermate agressieve wijze 
verspreidt. Daarnaast leven dergelijke personen onder zelfde omstandigheden betreffende hygiëne, 
voeding en huisvesting. Dergelijke situaties zouden tot het ontluikende erfelijkheidsgeloof kunnen 
geleid hebben. Dupont en Delisle ontdekten in onderzochte lijsten met gedeputeerde leprozen 
patronen van herhaaldelijk terugkerende familienamen, maar gebieden voorzichtigheid aangezien 
homoniemen kunnen voorkomen in een dorp zonder een noodzakelijke relatie tussen de 
desbetreffende personen.458  
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3. De diagnostische procedure 

3.1. Door wie en waar werd de diagnose gesteld  
Zoals bleek uit het voorgaande deel lag het leprozenonderzoek in handen van drie 
hoofdleprozerieën, Gent, Brugge en Ieper. Deze monopolie is terug te traceren tot de 14e eeuw. In 
een Brugse stadsrekening uit 1305 kan men voor het eerst de vermelding lezen dat personen zich 
moeten aanmelden voor het onderzoek.459 Een Gentse stadsrekening uit 1337 toont aan dat de 
leprozerieën van bij het begin elkaars advies inwonnen omtrent onduidelijke diagnostiek.460 In 1415 
werd het eerste geschil in verband met overschrijdende competenties schriftelijk vastgelegd.461 Na 
1500 kwam er een vierde lid bij en telde ook het Brugse Vrije een eigen officiële instantie.462  

De bevoegde onderzoekers waren functioneel gerelateerd aan het oorspronkelijke karakter van de 
instelling. De Brugse en Gentse instelling hadden een religieus grondbeginsel. Aangeworven 
personeelsleden traden toe tot een goed georganiseerde orde die zich eeuwenlang met hand en 
tand tegen de toenemende invloed van de medische wereld verzette. De proefname bleef tot de 16e 
eeuw volledig in handen van de broeders en zusters met het verschil dat in Gent eveneens de 
ingezeten leprozen deel uitmaakten van de onderzoeksjury.463 Ieper scheen veel vooruitstrevender 
maar ontbrak in realiteit aan een gemeenschap van broeders en zusters om hun alleenrecht te 
verdedigen. De leemte werd vanaf de 15e eeuw logischerwijs opgevuld door geneesheren en 
chirurgijnen.464 In de Brugse Vrije was het nog anders gesteld. Ook hier was geen stabiel personeel 
aanwezig. Omwille van het recente karakter van de instelling ontbrak de wil zich te verzetten tegen 
de insluipende modernisering. Vanaf het tweede deel van de 16e eeuw weken de deken en 
gezworenen van de akkerziekengilde definitief voor twee geneesheren en één chirurgijn.465   

De rol van dokters en chirurgijnen werd algemeen belangrijker vanaf de tweede helft van de 13e 
eeuw, wanneer ook steden en dorpen aan een expansiefase beginnen en de status van geleerde 
medici een significante stijging meemaakt. Demaitre duidt dit proces aan als ‘the medicalization of 
the diagnosis of leprosy’.466 Toch was het pas vanaf de 16e eeuw de algemene regel om het 
onderzoek in handen van geneesheren en chirurgijnen te geven, eventueel bijgestaan door een prior 
of hoofd van een leprozerie.467 Het iudicium leprosorum, de procedure waarbij de leprozen als 
experts de diagnostiek van vermeende patiënten op zich namen, bleef sporadisch in voege tot de 18e 
eeuw.468  
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Hoewel bepaalde leprozen zichzelf aangaven, er wordt dan voornamelijk naar leprasimulanten 
verwezen, werd eveneens actief gespoord naar potentiële lepralijders. De overheid duidde 
ambtenaren aan die de verdachte voor de jury dienden te dagen. In Ieper waren dit ‘raboudgraven’, 
de ‘officieren van de corte roede’ deden dit voor Antwerpen en in Gent en Brugge waren 
‘ommelopers der besiecten’ aangesteld.469 Voor Brugge heeft Maréchal de procedure uitvoerig 
beschreven. De ommelopers gaven een paar handschoenen aan de verdachte aangezien deze niets 
meer met de blote hand mochten aanraken vooraleer het onderzoek uitsluitsel gaf over hun 
toestand. Naar aanleiding van het aantal geregistreerde handschoenen kon zij aangeven hoeveel 
Bruggelingen zich in de desbetreffende jaren moesten laten onderzoeken.470 Wie handschoenen 
ontvangen had moest zich bij het eerst volgende onderzoek in de Brugse leprozerie melden. Als het 
onderzoek positief was had de leproos twee keuzen. Hij kon het intredegeld van de leprozerie 
betalen of hij kon kiezen zich terug te trekken op de Vier Stukken bij de akkerzieken.471 

3.2. Diagnosticeringstechnieken 
Met de medicalisatie van lepra wordt ook fysieke examinatie, die naar contemporaine termen 
wetenschappelijk te beschouwen is, belangrijk. Er werd een uitgebreide visuele inspectie uitgevoerd 
in een aparte verwarmde kamer die ter beschikking was in veel leprozerieën.472 De examinators 
hadden veelal een lijst met kenmerken ter beschikking waarnaar ze de diagnose konden stellen. 
François Bériac geeft een opsomming van tekens die in de meeste lijsten prominent zijn: "une odeur 
pénible, des nodules (lépromes), des infiltrations du nez, des oreilles, des lèvres, une peau "ointe" 
(infiltration diffuse), des ulcères inguérissables aux pieds, voire ailleurs sur le corps, des mutilations 
(...), le nez rétracté, des élancements, une voix rauque (...)".473474Arabische en Byzantijnse medici, 
zoals Abul Qasim al-Zahrawi (936-1015) en Paulus van Aegina (625-690) leveren een belangrijke 
bijdrage aan de diagnostische methode door te wijzen op de neurologische symptomen die optreden 
bij tuberculoïde lepra, de minst virulente vorm, die voorgaande auteurs over het hoofd zagen.475 
Yperman beschreef deze paresthesieën veel later aan het begin van de 14e eeuw. “[..]hem commen 
toe vele prekelingen ende die gaen ghereet wech ende commen weder [...] ontrint dat ansichte 
ghevoelt hi ofte daer mieren liepen die dat  ansichte trecken ende hi heeft in dat ansichte prekelende 
hitte [...] [...] men mach hem wel branden dat si luttel ghevoelen der af ofte niet ”.476 Hij observeerde 
eveneens ernstige atrofie. “ende dat vleesch tusschen den dume ende den vinger verdwinen”477 Ibn 
Sina of Avicenna (11e eeuw) was de eerste die schade aan het nasale spectrum aantoonde.478 Om de 
lijst compleet te maken kunnen hier volgens Theodoricus nog paradontologische problematiek, 
verlies van zicht door orbitale schade en veralgemeende anesthesie vertrekkend vanaf de enkel 

                                                           
469 DE KEYZER W., FORRIER M. EN M. VAN DER EYCKEN (eds.), (1989), p.100 ;  BROECKX C., Note sur la visite des lepreux a 
Anvers depuis le 11 mai 1517 au 14 mars 1524, in: Ann. Acad. Archéolo. Belgique., No.17, 1860, pp. 110-134 en  VANHEE R. 
(ed.), (2000), p.78 
470 Zie MARECHAL G., (1975), p.99 
471 IBIDEM , p 101 
472 ALLEN P.L., (2002), p.32 
473 BERIAC F., La peur de la lèpre, Parijs, L'histoire, 1984, p.49 
474 Demaitre merkte op dat een lijst kenmerken van de hand van Guy de Chauliac uit 1363 melding maakt van een aantal 
karakteristieken die veeleer te maken hebben met behoeftigheid, en de gevolgen ervan, dan met lepra. de Chauliac noteerde 
ondermeer schurft, fetor van de adem, een afschrikwekkende oogopslag en nachtmerries zie: DEMAITRE L., (2007) 
475 DOLS M.W., Leprosy in medieval Arabic medicine, in: J Hist Med Allied Sci, Vol.34, No.3, 1979, pp. 314-333 en BYRNE J.P., 
Encyclopedia of Pestilence, Pandemics, and Plagues, Volume 1, Oxford, Greenwood, 2008, p.258 
476 KETTING G., (1922), p.57 
477 KETTING G., (1922), p.57 
478 IBIDEM 
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bijgevoegd worden.479  Alles samengevoegd verkrijgen we min of meer een diagnostiek die voor 
lepra kan doorgaan.480 

Doordat de niet medisch geschoolde broeders en zusters hun onderzoek puur visueel en 
ervaringsgebaseerd uitvoerden ontstond een probleem naar het einde van de 16e eeuw, wanneer de 
prevalentie van lepra merkbaar afnam. Alle visuele kennis kwam op dat ogenblik uit een handleiding 
die in 1478 opgesteld werd door zuster Barbara van het Rijke Gasthuis.481 De Brugse leprozerie 
maakte zeker gebruik van de Gentse handleiding.482 De grote problematiek hierbij is de geringe 
inbreng van nieuw materiaal, waardoor hybride en tussenvormen niet vastgelegd werden. De 
handleiding maakte onderscheid tussen bruine en witte lepra en pakerie. Patiënten met bruine lepra 
hebben “hebben botten tusschen vel ende vleechs int aensichte, an aermen ende handen ende an de 
horen. Item sij hebben lettel windtbrauwen, van hare oft negheen”. Verder waren de voeten 
gezwollen en verminkt, traden neusbloedingen op en had de patiënt een geel-bruinachtige 
gelaatskleur. Bruine lepra lijkt met andere woorden eerder naar de lepromateuze vorm te neigen. 
Witte lepra kenmerkte zich door gevoelloosheid, tranende ogen en krachteloze ledematen, evenals 
door de enorme stank die de patiënte verspreidden. De sterke nadruk op paresthesieën laat 
vermoeden dat dit de tuberculoïde vorm betreft. Bij pakerie tot slot vertoont de patiënt een 
verdroogde, schilferige huid en gekromde dode nagels. 483 Het is niet duidelijk waar pakerie precies 
voor staat. Mogelijk bood men deze diagnose wanneer één van bovenstaande kenmerken prominent 
was.  

Hoewel Gent en Brugge zich tot een louter visueel onderzoek beperkten, waren er in de 15e en zeker 
in de 16e eeuw eeuw reeds proefnemingen bekend. Er is een vrij uitgebreid onderzoek opgesteld 
door Guy de Chaulliac overgeleverd. Na visuele inspectie werd de gevoelloosheid getest. “men doe 
den pacient rechte staen met ghesloten ooghen ende men zallen zoetelic steken met eender naelden 
in zijn hyele ofte in de plante van zijnen voete. Als gij ziet ende eist dan dat hij zijnen vingher niet en 
weet te stellene up de plaetse van den steke , het es een teekin van der lazerien, want vleesch es 
woorden onghevoelic”. Daarna kon men een aantal hoofd- en wenkbrauwharen uittrekken, wanneer 
hierbij stukjes vlees met de wortel meekwamen had men mogelijk met een leproos te maken. Men 
ging verder met een stemproef. Als de onderzoekspersoon “heesch of roustich zijnght, het es een 
teekin, al oft hij uuten nuese zonghe of es zijnen voys roustich of cakelende zonder heeschheit, vooren 
gaende  in zijn het es een teekin ende kwquaet voor hem spreken”. Schurftige plekken of significante 
huidschilfering was eveneens een alarmteken.484 En tot slot werden een bloed- en urineproef 
uitgevoerd.485 Bij een hematoscopie tracht men aan de hand van kleur en samenstelling van bloed 
een ziekte vast te stellen en een prognose te maken over haar verdere verloop. Sinds de oudheid is 
dit een zeer belangrijk instrument in de diagnostiek. De belangrijkste parameters zij smaak, geur, 

                                                           
479 LONG G.W., (1989), p. 827 
480 JEANNE D., (1993), p.97-98 
481 DE CONINCK C. en W. BLOCKMANS, (1967), p.25-26 en MARECHAL G., (1976) 
482 Broeder Jan van Herle werd in 1585 opgenomen in de onderzoekscommissie en ontving de handleiding van de meester 
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G., (1976), p.31 
483 DE CONINCK C. en W. BLOCKMANS, (1967), p.25-26 en p 37-39 en MARECHAL G., (1976), p.33 
484 RAG Fonds Bisdom B. Nr. 4576/2 (z.d.)  MARECHAL G., (1976), p.33 
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temperatuur en stollingssnelheid.486 Theodoricus had al gewezen op de differentiële stollingswijze 
van afgetapt bloed bij leprozen.487 De Chauliac beschrijft de waarnemingen bij de proef als volgt: “es 
hij laserich het bloet zal hebben een eerdeachtich coleur ende zal wesen ghegraent ende ter stondt 
dijcke versendert ende alst men wascht , zo zal mer in vinden vleeschachteghe stickins al oft zij van 
aderen ofte zenewen waren ende ooc somtijt eerdachteghe graenkins ende als men dat ghewasschen 
bloot int twater duer een doucxkin steect ende perst int wrijnen, zo zal men vinden in den grondt 
greynen ghelijc den zande, dan zuldien ooc lazarich wijsen al en warer ooc maer eenighe van den 
voors. teekenen” Het bloed zou eveneens een kleinere dichtheid hebben dan water en dus drijven. 
De urine zou ontkleurd zijn, wat een teken van “overvloeyegher melancolien” was.488 Maréchal 
verwijst hier nogmaals naar Christoffel Plychaut die de louter visuele aanpak van Gent  aankloeg en 
een proef met “extracten van bloede” eiste.489 Occasioneel werden patiënten door de leprozerie zelf 
doorverwezen naar een andere leprozerie voor een tweede opinie.490 Of wanneer een bepaalde 
vorm van lepra tijdelijk niet voorhanden was, gingen de jonge zusters deze bestuderen in een andere 
leprozerie. In 1546 vroeg het Rijke Gasthuis of er in de Brugse leprozerie op dat moment “Hoghen 
Brunen, van den witten ofte met eeneghen anderen vremde speciën” aanwezig waren.491 

Het is niet compleet duidelijk in hoeverre middeleeuwse diagnostiek die van moderne geneeskunde 
benadert, maar het identificeren van lijsten met symptomen die nog steeds prominent zijn in 
hedendaagse diagnostiek en inhumaties van lijken met ernstig gedeformeerde gezichten en handen, 
wijzen op het feit dat beide methoden op zijn minst brede raakvlakken hebben.492  Begraafplaatsen 
geannexeerd aan leprozerieën in Naestved en Chichester schenen zowel resten met ernstig faciale 
symptomen, die accorderen met de diagnostische criteria aangegeven in medische traktaten, als 
schijnbaar gezonde skeletten te herbergen.493 Aangezien dood veelal optrad vooraleer de ziekte kon 
doorvreten tot het skelet, mag aangenomen worden dat sommige “gezonde” skeletten bij leven 
eveneens symptomen van lepra vertoonden.494 

In het geval van zenuwschade met impact op extremiteiten is de kans hoog een geraamte als 
voormalige lepra patiënt te kunnen identificeren.495 De paleopathologist dient zich op drie 
anatomische sites te concentreren. In eerste instantie craniofaciale betrokkenheid. De meeste 
skeletten worden evident geïdentificeerd aan de hand van een facies leonina. Bij Lepromateuze lepra 
(LL) leidt bacteriële infiltratie van de mucosa (slijmvlies) tot chronische rhinitis waardoor zwelling, 
ulceraties en kraakbeenperforatie optreden.496 Er treedt periostitis of beenvliesontsteking van 
maxillaire gehemelte op met resorptie van de spina nasalis anterior maxilla en de processus 
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alveolaris497, wat leidt tot verlies van maxilla incisors of tanden in de voorste bovenkaak (maxilla).498 
Het kaakbeen zelf is normaal gesproken ongeaffecteerd.499 Occasioneel zijn gelokaliseerde groeven 
waarneembaar in de schedel.500 

Vervolgens dient men de lange beenderen van bovenste en onderste extremiteiten, te beschouwen. 
Waar respectievelijk  mogelijke betrokkenheid van de nervus ulnaris, of ellepijpzenuw, en nervus 
fibularis aangetoond kan worden. De oppervlakkige ligging van beide zenuwen bij passage door de 
epicondylus lateralis501 van het opperarmbeen of humerus, respectievelijk door de het bovenste deel 
van de fibula net onder de knie, maakt bacteriële infiltratie en accumulatie, gezien de voorliefde van 
de m.leprae voor lagere temperaturen, zeer plausibel. Als gevolg zal disruptie van het lokaal 
sensorisch en motorisch stelsel optreden wat verlies van gevoel met zich meebrengt.502 
Druktrauma’s door progressieve verlamming met spieratrofie503 en contactuur504 en bijhorende, 
onbehandelde, secundaire infecties kunnen leiden tot weefselnecrose met verlies van ledematen tot 
gevolg.505 Tot 78% van de beenderen vertonen de gevolgen van periostitis of beenvliesontsteking, 
een onregelmatig, longitudinaal gegroefd beenderoppervlak met putjes en subperiostale 
botafzetting. De periostitis kan zowel bi- als unilateraal optreden en zal voornamelijk het distale 
derde van de tibia en daarna de fibulae of femorae treffen.506 De bovenste extremiteiten blijven hier 
veelal van gespaard.507 Het voorkomen van een klauwhand is ook een illustratief kenmerk die er zou 
kunnen op wijzen dat een skelet bij leven aan lepra leed. Deze mutatie treedt op bij hyperextensie 
van het metacarpofalangeale gewricht508 en hyperflexie van het interphalangeaal gewricht.509 Bij de 
voeten treedt mogelijk een gelijkaardig proces op. Vernietiging van weefselen botafbraak leiden tot 
verminking van de vingers, handen, tenen en voeten. De kootjes van de vingers en tenen worden het 
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meest getroffen, men spreekt dan van dactylitis. Deze zullen hierbij geleidelijk verkorten en in 
doorsnede afnemen door laterale botresorptie.510 

Tijdens drie opgravingen, daterend tussen 2001 en 2006, merkten Boldsen en Mollerup 
segregatiepatronen binnen begraafplaatsen op. Patiënten met faciale symptomen en meer ernstige 
tekenen van lepra zijn bijna exclusief op begraafplaatsen van leprozerieën terug vinden, terwijl 
skeletten met minder virulente vormen procentueel gezien in groten getale op gewone 
begraafplaatsen opgegraven worden.511 In totaal werden monsters genomen van 733 skeletten die 
zich bevonden in de gronden van St. Albani, Gray Friars, St. Knud en Black Friars, sites die niet gemeld 
stonden als exclusief voorbehouden voor leprapatiënten.512  De hoge prevalentie van leprapatiënten 
onder deze skeletten bevestigt dat verder moet gezocht worden dan de domeinen van 
leprozerieën.513 Dit toont bovendien aan dat het stigma waar melaatsen onder gebukt gingen 
gebaseerd was op enkele specifieke, veelal faciale, manifestaties die niet bij elke vorm optreden.   
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4. Farmacologie en palliatieve zorg 
 

Bepaalde auteurs zijn van mening dat medische traktaten gevuld zijn met miraculeuze 
genezingen en metaforische toespelingen, gezien het gekende ongeneesbare karakter van lepra, en 
bijgevolg onnuttig zijn om inzicht te verwerven in therapeutische methodes.514 Luke Demaitre wijst 
er op dat extensie van het literaire naar het volledige middeleeuwse perspectief op de ziekte 
bijzonder gevaarlijk is.515 Medici waren effectief overtuigd dat lepra ongeneselijk was.516 Avicenna, 
bijvoorbeeld, formuleerde lepra als een kanker van het lichaam en kanker als lepra van een orgaan, 
beide "impossibilitate curacionis".517 Toch overstijgen medische traktaten dergelijke negativiteit door 
representant te staan voor“[…]a tradition in which the effort was hardly less meaningful than its 
efficacy, […]they remind us that the difference between curability and treatability is not a modern 
invention.”518 Door het ziektebeeld te rationaliseren, los van heilige en zondige beschouwingen, 
trachten medici toenemende controle op de ziektemechanismen te verwerven en het lijden van hun 
patiënten te verzachten.519 Avicenna categoriseerde lepra in drie verschillende stadia, van 
beginnende, over onbevestigde tot bevestigde lepra.520  Dit categoriale onderscheid werd door veel 
auteurs overgenomen, mist een nuance aangebracht in de intermediaire vorm. Deze werd als een 
vloeibare overgangsfase beschouwd, een ‘processus’.521 De behandeling verschilde naargelang het 
stadium waarin de patiënt zich bevond, van preventief, over curatief tot palliatief, een schematische 
aanpak aangehouden door onder andere Guy de Chaulliac en Jordanus de Turre.522 

De gekozen therapie reflecteert eveneens begrip van de onderliggende oorzaken.523 Aanhangers van 
de genetische theorie laten alle hoop op genezing varen, terwijl een contagieuze theorie, die 
accidentele oorzaken zoals levensstijl, in beschouwing neemt, genezing wel als bereikbaar ideaal kan 
nemen.524 De therapiemogelijkheden omvatten een enorm breed spectrum, en vormen veelal een 
melange waarin naturalistische resoluties en verklaringen zich vervoegen met magische en religieuze 
rituelen. Weinigen behielpen zich exclusief met het ene of het andere.525 Deze studie is te 
kleinschalig om diep op de brede waaier aan mogelijkheden in te gaan. Bovendien is het gissen naar 
de precieze reden waarom een auteur een bepaald farmaca precies verkiest. Demaitre merkt op dat 
er opvallend weinig overlappingen tussen verschillende teksten optreden. Uit een vergelijkend 
onderzoek dat 256 verschillende medicatie types opleverde, blijkt bijna 60% beschreven te zijn door 
slechts één auteur, wat op een hoge graad van individuele selectie duidt. Als voorbeeld, Jordanus de 
Turre beschrijft tot tachtig verschillende medicale middelen waarvan meer dan één derde uniek in 
zijn geschrift aangeraden worden.526 
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In een notendop, veelvoorkomend waren farmaca gericht op het diminueren van de opmerkelijke 
dermatologische manifestaties van lepra. Hieronder zijn experimentele bijtende en blaartrekkende 
stoffen, adstringentia527, detergente saponinen528, kleurstoffen en smeersels allerhande te plaatsen. 
Ook medicale baden en waters werden toegepast.529 Een andere aanpak was het kwaad uit het 
lichaam te weren door toediening van laxatieven, diuretica en emetica.530 Aderlatingen werden 
eveneens frequent toegepast. Malfunctie van de lever, en secundair de milt, verstoorde het 
voedingsmechanisme van het lichaam, waardoor de zwarte gal een troebel, dik, asachtig sediment 
onderaan het lichaam vormde.531 De arts diende de grote aders te openen om het corrupte bloed, 
ontstaan door deze conditie te laten afvloeien.532 Opmerkelijk is zorg om de emotionele toestand van 
de patiënt die sommige medici uiten. Emoties zouden humoren in dergelijke mate affecteren dat een 
virulente lepromateuze reactie kon optreden. Guy de Chauliac drukt op het belang de patiënt te 
verzekeren dat zijn lijden een teken van uitverkorenheid was. Dit zou de patiënt helpen vrede te 
nemen met zijn penibele toestand.533 De rede hiertoe is met hedendaagse terminologie 
psychosomatisch te noemen.534 

De beschreven therapieën voor onoplosbare problemen als lepra, waren frequent ingewikkeld, duur 
en disproportioneel op de goedbetalende klant gericht. Hoewel deze beduidend minder blootstelling 
ervoeren aan deprivatie en onhygiënische omstandigheden, en zodoende minder bijdroegen aan de 
verspreiding van lepra.535 Men vindt medicatie gebaseerd op suiker, amber, parels en dergelijke 
meer terug.536 De meeste behandelingen konden aangepast worden naar het vermogen van de 
patiënt. Beide economische groepen waren gedekt door het opstellen van alternatieve 
therapievormen.537 Gouden naalden konden, volgens Albert de Zanchariis, bijvoorbeeld vervangen 
worden door ijzeren, wanneer de patiënt door armoede of gierigheid zich de gouden versie niet kon 
of wilde veroorloven.538 

  
                                                           
527 “Adstringentia zijn stoffen die in de geneeskunde worden gebruikt om verlies van bloed, slijm en andere 
lichaamsvloeistoffen tegen te gaan. De betekenis van het woord geeft de werking aan: samentrekkend geneesmiddel.” Zie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adstringentia geraadpleegd op 26/04/2013 
528 “Saponinen, of  zeepstoffen: Wanneer saponinen worden geïnjecteerd in de bloedbaan zijn ze giftig. Ze lossen dan 
lecithine in de membraan van rode bloedcellen op, waardoor de rode bloedcel uit elkaar valt en de inhoud ervan (o.a. 
hemoglobine) oplost in de omringende vloeistof (hemolyse). Saponinen hebben een oppervlaktespanning verlagende 
werking en vormen uitstekende emulgatoren. Uitwendig worden saponinehoudende planten (o.a. zeepkruid) gebruikt bij 
overmatige vetafscheiding van de huid, hoofdhuid en ter ontvetting van het haar. 
Saponinen werken prikkelend op de slijmvliezen van de luchtwegen en het maag-darmkanaal. Ze worden daarom ingezet als 
slijmoplossende middelen of als laxeermiddel (bloemen van stalkaars (Verbascum densiflorum) of keizerskaars (Verbascum 
phlomoides), evenals de wortels van zoethout (Glycyrrhiza glabra) en zeepkruid (Saponaria officinalis). 
Veel saponinehoudende planten werken daarnaast urineafdrijvend en hebben een antiseptische werking op de urinewegen, 
zoals de bloeiende stengels van breukkruid (Herniaria glabra), blad van ruwe berk (Betula pendula) en wortels van 
kattendoorn (Ononis repens)”.zie:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Saponine geraadpleegd op 26/04/2013 
529 DOLS M.W., (1979), pp.314-333 
530 DELAVEAU P.,(1974), p.162-163 
531 Bernard de Gordon, Lilium Medicine (n. 17), fol. 98ra  en DEMAITRE L., (1996), p.38 
532 POUCHELLE M., The Body and Surgery in the Middle Ages., New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1990 en  
ROBERTS C. en M. COX, Health and Disease in Britain: From Prehistory to Present Day, Gloucester, Sutton Publishing, 2003, 
p.270 
533 RAWCLIFFE C, (2006), p.56;  ALLEN P.L., (2002), p.35 en  
http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/chauliac.html geraadpleegd 10/04/2013 
534 OGDEN M.S.,(1971), p. 381 DOLS M.W.,(1979), p.332; GRIGSBY B.L, (2007), p. 51-53 en  RAWCLIFFE C, (2006), p.57  
535 ELL S.R., Diet and Leprosy in the Medieval West: The Noble Leper,in: Janus, No.72, 1985, pp.113-129 
536 DEMAITRE L., (2007), p.262 
537 Bernard de Gordon, Lilium Medicine (n. 17), fol. 13va 
538 Albert de Zanchariis, Glose (n. 10), fol. 42r. 
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Besluit 
 

Door historici worden frequent twee problemen naar voor geschoven in verband met 
besmetting. In eerste instantie trachten zij een conceptuele scheiding tussen de miasma-en 
contagiumtheorie op te dringen. Om dit onderscheid te verrechtvaardigen grijpen zij zich vast aan 
een extreem nauwe definitie van besmetting die enkel mens tot mens contaminatie beschrijft. Dit 
kan men in eerste instantie verwerpen door de realiteit. ‘Een infectie treedt op wanneer een micro-
organisme, een bacterie, een virus of een parasiet, een levend wezen binnendringt en zich daar 
vermenigvuldigt. Wanneer deze schade veroorzaakt, dan spreekt men van ziekte. Het is essentieel in 
te zien dat micro-organismen in hun succesvolle evolutionaire strooptocht langs de ecologische niches 
van de planeet, gastheercellen, hetzij van dier of mens, even eenvoudig als habitat hebben veroverd 
als extracellulaire media. Men kan een lichaam bijgevolg evenzeer als water en lucht beschouwen als 
medium waarin het pathogeen zich manifesteert. Daarnaast is niet elke infectieziekte 
communiceerbaar tussen personen.’539 Bovendien werd contemporain geen categoriek onderscheid 
tussen beide gemaakt. Noch werd de specifieke inhoud en biologische toestand van miasma duidelijk 
gespecificeerd waardoor zowel contaminatie als miasmatische transmissie in principe via ‘micro-
organismen’ kon geschieden. Het tweede probleem ligt bij een groep historici die de 
besmettingsgedachte min of meer erkennen maar deze aan een hiërarchie onderwerpen ten nadele 
van humorale disbalans. De gemiddeld langere incubatietijd van lepra ten opzichte van bijvoorbeeld 
de pest zou er toe leiden pathogene transmissie te verwerpen als oorzaak en contaminatie te 
beschouwen als een klinische ontwikkeling uit een voorgaande toestand. Micro-organismen zouden 
slechts een initiërende factor zijn die bij toestand van lichamelijke zwakte aanleiding kan geven tot 
ziekte. Met deze stelling gaat men aan de realiteit voorbij. Dat inderdaad eerder lichamelijk 
verzwakte mensen, of de oorzaak hiervan nu humorale imbalans of comorbiditeit is, aan pathologie 
ten prooi vallen. Dit sluit in geen geval een extracorporele factor uit die noodzakelijk is om de 
effectieve pathologie te doen ontstaan. Het werkingsmechanisme van micro-organismen of andere 
extracorporele factoren minder belang toedichten staat niet gelijk aan het concept besmetting 
verwerpen. Sterker nog, de dubbele etiologie werd handig aangewend om lepracontaminatie een 
partieel relatief karakter toe te dichten. Men zag in dat niet elke geëxposeerde persoon effectief ziek 
werd. Via een intern preëxisterende structuur, zoals een verstoorde humorale balans, kon men dit 
fenomeen verklaren met de vorming van een erg modern aandoende theorie die de beginselen van 
deficiëntie in het immuunstelsel lijkt te schetsen.  

Uit het bovenstaande mag blijken dat vrees voor besmetting in de beschreven tijdsperiode 
waarschijnlijk een effectievere grond tot exclusie is dan een klerikaal opgedrongen zondaarstheorie. 
Toch zijn er een aantal relevante vragen te stellen naar de reikwijdte en precieze inhoud van de 
begrippen besmetting en contaminatie. Ook de sterke relativiteit waarmee de regelgeving zich 
kenmerkte is hoogst opmerkelijk. De relatie tussen lepra, besmetting en exclusie overstijgt met 
andere woorden ver het niveau van simpele dualiteit.  

Via retrospectieve diagnostiek kon aangetoond worden dat de bronnen effectief verwijzen naar de 
pathologie die wij als lepra kennen. Vandaag is geweten dat de effectieve besmettingsgraad eerder 
laag ligt en langdurig, intens contact met een patiënt vraagt om de kans op overdracht te verhogen, 
hoewel eeuwen lang werd aangenomen dat de ziekte uiterst besmettelijk was. Hedendaagse 

                                                           
539 Zie p 61 
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infectologie kan bijgevolg niet aantonen of een eerdere samenleving een ziekte besmettelijk achtte 
en hier bijhorende maatregelen tegen nam. Dat blijkt sterk uit het feit dat men niet overdraagbare 
pathologie frequent infectieuze eigenschappen toeschreef, bijvoorbeeld oogontstekingen en dit bij 
vrij virulente maar eerder banale klachten of aandoeningen, zoals een verkoudheid en diarree, niet 
deed. Er blijkt sprake te zijn van een sterke fixatie op uiterlijk bij bepaalde pathologie. Op dit punt 
staat lepra, samen met bubonische pest, vrij uniek binnen de pathologie. Beide worden gekozen als 
extravagant uithangbord voor transmissie terwijl het uiteindelijke risico veel lager ligt dan dat van 
bijvoorbeeld tuberculose.540 Hier is een eerste discrepantie waar te nemen tussen theorie en 
toepassing. De theoretische kaders benaderen door het beschrijven van luchtgebonden transmissie, 
in zover dat mogelijk is gezien de tijdsperiode, sterk de realiteit. De praktische toepasbaarheid blijkt 
echter te klein om het concept aan te wenden in de strijd tegen de ziekte. Het idee was te abstract 
om buiten theoretische gronden te treden en de wapens op te nemen tegen een onzichtbare vijand. 
Dus greep men zich vast aan het visueel waarneembaar sterk gedeformeerde uiterlijk van de leproos, 
een duidelijk teken dat er iets aan zijn gezondheid schorde. Lepra legt een sterke fysieke en uiterlijke 
beperking op aan de patiënt wat zich vertaalt naar een hogere graad van maatschappelijke afwijzing. 
Waarschijnlijk relateert zich dit eveneens aan het feit dat de middeleeuwse samenleving weinig 
politiek correct was op gebied van dissidenties. Dit is jammer genoeg vandaag nog steeds 
waarneembaar bij HIV of AIDS patiënten die onder een stigma gebukt gaan terwijl zeker geweten is 
dat deze ziekte zich niet luchtgebonden of via aanraking kan verspreiden.  

Op zich mag men aannemen dat de empirische en praktische toepassingen voorop waren ten 
aanzien van de conceptuele kennis. Systematische exclusie van leprapatiënten begon lang vooraleer 
men deze wetenschappelijk kon verrechtvaardigen. De rede dat exclusie als blijvende oplossing werd 
gezien kan gevonden worden in het ongrijpbare aspect van de transmissiefactoren. Dit theoretisch 
struikelblok kon niet zomaar curatief aangewend worden waardoor voor exclusie als praktisch 
haalbare en eenvoudige oplossing gekozen werd. Ook het feit dat men ageerde buiten de 
theorievorming wijst op de vooruitstrevendheid van het beleid. Zoals hogerop kan gelezen worden 
bestond strenge normering rond water en drinken in het openbaar terwijl de contaminatie theorie 
nooit doorgetrokken werd van lucht- naar watergebonden. Het is duidelijk dat het erkennen van 
besmetting als proces van ziekteoverdracht dient losgekoppeld te worden van het exact kunnen 
verklaren van dit mechanisme. In dit gebied ontstaat echter een volgend probleem, de relatieve 
omgang met de profylactische regelgeving zoals die uit bepaalde bronnen naar voor komt. In eerste 
instantie zijn er de leprasimulanten. De kans dat zij gezien hun situatie tot hun acties gedwongen 
werden is veel groter dan dat zij ageerden uit onwetendheid. Slechte economische conjunctuur en 
armoede stuurde mensen er toe aan oplossingen te zoeken. Vooral zij die zich om een of andere rede 
in de onmogelijkheid bevonden te werken of simpelweg vlotte geldelijke bijbedoelingen hadden. Het 
leven als leproos was economisch gezien veel interessanter dan dat van een ongeschoolde arbeider. 
Helaas kon binnen dit kleinschalig onderzoek geen procentueel sluitend bewijs getrokken worden 
over de sociale klasse waaruit het grootste aandeel simulanten kwamen. Er kan wel een voorzichtige 
conclusie getrokken worden dat veeleer mensen uit de lagere inkomstgroepen protest aantekenden 
tegen hun gezondverklaring terwijl het net deze personen zijn die het bestuur uit de leprozerie wilde 
weren omwille van hun lage patrimonium. Opmerkelijk is dat net deze groep verhoogde vatbaarheid 
voor de pathologie scheen te vertonen, niet omwille van gedepriveerde voedingscondities, maar 
omwille van comorbiditeit en beduidend slechtere hygiëne.  
                                                           
540 Bubonische pest is eveneens de minst virulente vorm van de pest 
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Ten tweede is er de relatieve omgang met de regelgeving. Om als significant voorbeeld terug te 
grijpen naar het huwelijksrecht. Binnen het verband van een leprozerie was het niet toegestaan te 
huwen omwille van de vrijwel monastieke samenlevingsvorm. Ook het verderzetten van een gesloten 
huwelijksverband werd onmogelijk gemaakt. Akkerzieken konden op bepaalde plaatsen wel in het 
huwelijk treden met lotgenoten en soms zelfs met gezonde personen. De regelgeving was dermate 
gemanipuleerd dat het mogelijk was voor bepaalde groepen munt te slaan uit de situatie. Om te 
huwen met een leproos diende men een behoorlijke som te betalen, wanneer men met een gezond 
persoon wilde trouwen kostte dit het dubbele. De relativiteit blijkt met andere woorden in beide 
gevallen sterk verbonden aan geldelijke kwesties. Bij de leprasimulanten veeleer uit noodzaak, bij de 
hogere instanties uit hebzucht. Men lijkt een gezonde of normale levenswijze te kunnen kopen als 
men er genoeg voor kan betalen. Om te eindigen wordt nogmaals verwezen naar het Amsterdamse 
bron fragment. 

 “er wordt algemeen beweerd dat goud probaat is voor lepra. Dat klopt, en toch klopt het 
niet. Het klopt, omdat de rijken mogen blijven wonen in hun eigen huis, en al zijn ze nog zo 
lepreus dat hun neus afvalt en ze niet minste pijn voelen als ze zich snijden of verbranden, dan 
heet dat toch niet ‘lepra’. Maar als arme mensen een minuskuul (sic) vlekje hebben op hun 
teen, dan moeten ze meteen weg. Zo helpt het goud, en op geen andere manier”541 

Ook contemporain klonken bepaalde stemmen kritisch tegen de dubbele sociale discriminatie die 
leprozen leek te omhullen. Zij werden uitgesloten omwille van hun ziekte en vervolgens nog eens 
omwille van hun inkomsten.  

  

                                                           
541 Handschrift bewaard in universiteits bib v amsterdam, signatuur XV G 6  ria jansen sieben zie: PERSOONS E., (1989),p.42 
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gebondenheid van het Brugse hospitaalwezen in de Middeleeuwen, in: Standen en Landen, Heule, 
1978) 

OCMW ARCHIEF Brugge, FONDS SINT JANSHOSPITAAL, REKENINGEN VAN ALLE JAREN 

OCMW ARCHIEF Brugge, FONDS LEPROZERIE, lias 80 stuk 48 (1546 mei 11) 

OCMW ARCHIEF Brugge, FONDS LEPROZERIE, REG. No. 610 Folio 13 

OCMW ARCHIEF Brugge, FONDS LEPROZERIE, REG. NR. 57 F 33 : REK. 1480 81, REG. NR 59 Folio 39 -
REK 1481-82 

OCMW ARCHIEF Brugge, REG. No. 63 FOLIO 34 REKENINGEN 1486-87,  

OCMW ARCHIEF Brugge ,REG.reg. NO; 60 folio 34  

OCMW ARCHIEF Brugge, REG. No. 66 Folio 39 (REKENING 1487-1488) 

OCMW ARCHIEF Brugge, REG. No. 610 Folio 24 

2.3.4. Varia Brugge 
ARCHIEF O.L. VROUW VAN DE POTTERIE  TE BRUGGE, REG. NR. 235 ORBITUARIUM VAN HOSPITAAL 
OLV POTTERIE 

2.4.  Nederland 
AMSTERDAMS ARCHIEF KEURBOEK G FOL. 37 D. DO 5 JAN 1570  

ZEGEL BRIEF 22 MAART 1441 LEIDEN , INVENTARIS ELSEVIER I 192  

handschrift universiteits bib. Amsterdam, signatuur XV G 6 
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