
HET LEPROOSHUIS MET DE ST. JOBSKAPEL 
EN DE LEPROZEN TE GOUDA 

VERSPREIDING VAN DE MELAATSHEID 

Wanneer ons de vraag werd gesteld, wanneer er voor het 

eerst over lepra in de geschiedenis der volkeren wordt gesproken, 
zouden wij volgens gezaghebbende schrijvers kunnen antwoorden, 
dat de geschiedenis van -de lepra zo oud is als die van de mensheid. 

Leprologen val). naam hebben uit de beschrijvingen van be
smettelijke ziekten onder de oudste volkeren kunnen vaststellen, 
dat deze ziekte uit het Oosten tot ons is gekomen en zich ook over 

-Europa heeft verspreid. 
1 

Reeds onder de oude Indiërs, de Perzen, de Assyriërs, de 
Chaldaeërs en Hebreeërs kwamen aanhoudend epidemieën voor 
en ook de Arabieren, Phoeniciërs en Egyptenaren kenden deze 
gevaarlijke smetziekte. 

Het zijn vooral de oude Phoeniciërs geweest, die vóór het begin 
van onze jaartelling door hun zeetochten en handelsreizen langs 
de kusten van de Oude Wereldzee de lepra naar Europa hebben 
overgebracht. 

Zo is het te verklaren, dat na Griekenland en Italië ook het 
Zuiden van Frankrijk en de Spaanse kuststreken met deze ziekte 
kennis maakten. 

En toen in een latere periode deze zeevaarders hun tochten 
uitstrekten to't de kusten van West-Europa, n.l. naar Noord
Frankrijk, Zuid-Engeland en de Scandinavische landen, zouden 
zij, volgens sommige schrijvers, ook daar de overbrengers der 
b~smetting zijn geweest. 

Het is duidelijk, dat na de verspreiding van de lepra in de 
Middellandse Zee-streken de besmetting zich langs de belang
rijke land- en waterwegen door he't handelsverkeer en vooral ook 
in tijden van oorlog gemakkelijk naar het Noorden verplaatste 
en ook in de Germaanse landen haar intrede deed. 

Ook de Rijn en de Maas kunnen dragers zijn geweest van de 
infectie. Daarom is het van belang te weten, dat de lepra ook 
reeds vroeg voorkwam in de streken, waardoor deze rivieren. 
s'troomden. 
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Zelfs is het mogelijk, dat ook de Noorse landen hierbij een rol 
.nebben gespeeld. Wanneer wij ons herinneren, dat de Phoeniciërs 
hun tochten tot in Engeland en Scandinavië uitstrekten en moge
lijk ook daar haarden van besmetting hebben gevormd, zou het 
gemakkelijk verklaarbaar zijn, da't bij de latere invallen van de 
Noormannen in deze gewesten de besmetting op de toenmalige 
bevolking is overgegaan. 

En eigenaardig is ook het feit, dat onze vaderlandse geschied
schrijver Moll verklaart, dat de plaatsen, waar in ons land reeds 
vroegtijdig iepra werd aangetroffen, ook nederzet'tingen van de 
Noormannen waren, zoals het Sticht en Breda. 

Onder hun talrijke slachtoffers behoorde ook een Angelsaksische 
priester, St. Jeroen, ,die in 856 in de nabijheid van Noordwijk werd 
vermoord ( St. Jeroenspoortje te Noordwijk). 

Deze S't. Jeroen werd als de schutspatroon der lepralijders 
aangeroepen, waaruit wij kunnen afleiden, dat reeds in zijn tijd de 
lepra in deze streken voorkwam. 

Dat dit werkelijk het geval was, blijkt ook uit de correspon
dentie tussen St. Bonifacius en Paus Gregorius II (715.-731 ), 
waarin overleg wordt gepleegd over de lepralijders in 9ns land. 

Ui't bovengenoem<le feiten menen wij te mogen besluiten, dat 
reeds in de achtste eeuw de lepra in ons land voorkwam. 

Het is gemakkelijk verklaarbaar, dat uit een, bewogen tijdperk, 
als dat van de herhaalde invallen der Noormannen, toen aller
wegen werd gemoord, gebrand en verwoest, ons weinig authen
tieke gegevens omtrent het voorkomen en de verspre~ding van 
de lepragesel in ons land ten dienste staan. 

Het is een tijdperk van geestelijk verval, waarin zo goed als 
alles werd afgebroken, wat in voorgaande eeuwen door heldhaftige 
geloofsverkondigers was opgebouwd. 

Er zijn ons dan ook weinig archieven overgebleven, die ons 
uit dit tijdperk gegevens kunnen verschaffen omtrent ons onder
werp. Eerst omtrent he't jaar 1000, toen het maatschappelijk en 
kerkelijk leven zich langzamerhand weer begon te herstellen, krijgt 
de geestelijkheid van lieverlede weer gelegenheid zich aan haar 
philantropische arbeid te wijden. De oude voorschriften betreffende 
de verzorging van armen, wezen en zieken, speciaal van de lepra
lijders, die men hield voor door God getekenden, werden weer uit
gevoerd, zoals vroegere concilies dit hadden bepaald. 

De geschiedenisschrijver Kurth verhaalt bijv., dat St. Ansfried, 
bisschop van Utrecht ( 994-1008), de lepralijders verpleegde. 
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Een nieuw tijdperk in de geschiedenis breekt aan in de tijd der 
kruistochten, het 'tijdperk, dat volgens de gangbare mening de 
lepra in ons land zou hebben gebracht, een mening. die, zoals 
wij hebben gezien, ten enen male onjuist is. 

Waarheid is, dat door de kruistochten een sterke vermeerdering 
in de hand werd gewerkt ten gevolge van de nauwere aanraking 
met het Oosten en door een sterkere vermenging der volkeren, wat 
ook meermalen tot degeneratie en ontberingen van grote volks
groepen aanleiding gaf. 

Merkwaardig is echter, dat juist ook in deze tijd zich een 
krachtige opbloei van het geestelijke leven vertoonde en de chris'te
lijke charitas en offerzin de schoonste vruchten droegen, wat zich 
o.a. openbaarde in de liefderijke verzorging der ongelukkige 
melaatsen. 

Het volk luisterde weer met vrqme aandacht naar de prachtige 
parabel van den trotsen rijkaard en den met zweren overdekten, 
geduldig lijdenden, Lazarus, wien door God een eeuwig loon was 
weggelegd, rustende in Abrahams schoot. 

Men beschouwde de zieken niet meer uitsluitend als ellendigen, 
onreinen, als -besmette mensen, die een gevaar betekenden voor 
hun omgeving. maar begon in hen te zien ongelukkigen, die bij een 
geduldig gedragen lijden de vriendschap Gods genoten. 

Men sprak van "de arme zieken", van "Gods lieve arm.en" en 
zon op middelen om hun lijden te verzachten door het oprichten 
van speciale huizen. 

De offerzin der gelovigen, blijkende uit de talrijke schenkingen, 
liet zich dan ook niet onbetuigd en vooral gedurende dé l 3de, 
14de en 15de eeuw zien wij allerwegen, ook in ons land, het aantal 
leprosaria, waar de arme verstotelingen werden opgenomen en 
onderhouden. gestadig toenemen. 

De eerste stad, waar dit het geval was, is waarschijnlijk Dordrecht, 
want op een kaart van het jaar 1160 komt ook de V uylpoort voor 
met de daarbuiten gelegen Aclrianuskapel ten dienste van de 
leprozen, de onreinen. 

Van Gouda weten wij, dat de leprozeninrichting ook reeds van 
omstreeks 1400 dateert. 

Voor "de Zieken te Schoonhoven" was een gasthuis buiten de 
Kruyspoort. De oudste berichten dateren van 1518. In 1572 is het 
waarschijnlijk bij een grote brand van de voorstad verwoest. 

Ook Oudewater was in het bezit van een leprozeninrichting buiten 
de Waardpoort. Dit huis was eigendom van de Heilige Geest-
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armen en werd door de H. Geest-meesters beheerd. Het gebouw 
is eveneens in I 572 verwoest; het puin en de verdere overblijfselen 
werden in 1577 voor 4 Car. guldens verkocht. 

De berichten over lepra en leprozen worden dus in dit tijdvak 
voortdurend talrijker en blijkens deze gegevens heeft de lepra in 
de tweede helft der I 5de eeuw haar hoogtepunt bereikt. 

Na 1500 ongeveer zien wij de ziekte geleidelijk afnemen, of
schoon het aantal lijders nog altijd vrij groot was. 

HET GOUDSE LEPROOSHUIS 

Dit gebouw s'tond volgens Walvis waarschijnlijk aan de buiten
zijde der stad bij de stadsvesten, daar, waar de Lazarussteeg nog 
de herinnering bewaart aan deze stichting. 

Is deze veronderstelling juist, dan was deze plaats niet een toe
vallige, maar met opzet gekozen. Vooreerst om het gevaar van be

. smetting voor de stadsbevolking te verminderen, zoals ook nu nog 
in geval van cholera, enz. geschiedt, en ook door de loop der eeuwen 
steeds gebruikelijk is geweest. 

Wij moeten hierbij in het oog houden, dat de bebouwde kom 
der stad omstreeks I 350 veel kleiner was dan tegenwoordig en 
een brede gordel binnen de vesten nog geheel onbebouw:d was. 
Het leprooshuis was dus feitelijk bui'ten de stad gelegen. 

Ook .de omstandigheid, dat deze gronden nog braak lagen en 
als bouwgrond minder in prijs waren, zal waarschijnlijk mede een 
rol hebben gespeeld bij de keuze van deze plaats. 

Bij voorkeur werden de leprooshuizen aan of in de nabijheid 
van stromend water gebouwd, wat ook in Gouda het geval was. 
Dit sproot natuurlijk voort ui't de dagelijkse behoefte aan zuiver 
drink- en waswater. 

Dat het leprooshuis van vóór I 400 dateert, blijkt daaruit, dat de 
Reguliere Nonnen van St. Marie van de s'tadsregering toentertijd 
verlof bekwamen om het leprooserf over te nemen, op voorwaarde 
evenwel, dat aan de leprozen een ruimer terrein buiten de Potters-
poort zou worden gegeven. . 

Een nieuw gebouw werd toen opgericht aan het~eind der tegen
woordige Wach'telstraat, waar in die tijd nog slechts een onbe
bouwde weg liep langs de Gouwe. 

Wanneer wij de oudste kaarten van Gouda raadplegen, zien 
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wij dan ook het leprooshuis geheel geïsoleerd buiten de stad staan, 
temidden der landerijen. 

Door liefdadige schenkingen van begunstigers ,....., misschien ook 
wel van dankbare patiënten ,....., breidde het grondbezit van het 
Lazarushuis zich gaandeweg uit, zodat dit zich tenslotte uitstrekte 
tot het einde van de, naar -de stichting genoemde, Lazaruskade. 
In het Oosten werd het begrensd door de tegenwoordige Prins 
Hendrikstraat, in het Zuiden door de tegenwoordige Scheltema
straat en in het Westen door de Waddinxveensche of Ruige 
We'tering, zoals wij op de bijgevoegde oude plattegrond kunnen 
zien, waar dit landerijencomplex wordt aangeduid onder de naam 
van "Lazarisland". · ' 

Een ander getuigenis, waaruit blijkt, dat het leprooshuis reeds 
in 1408 bestond en toen buiten -de stad was gelegen, vinden wij 
in een ordonnantie van de Vroedschap op een verzoek van de 
Heilige Geest-Meesteren of'tewel de Stadsarmmeesters. 

In deze ordonnantie wordt gezegd: ,.Voorts willen wij, dat onze 
Heilige Geèst-meesters de arme lazarusche mensen voorzien van 
alle gaven, die sy geven, gelycke of sy hier binnen ( de stad) 
woonachtig waeren." 
Tenslotte geef't een der oudste keuren van Schieland, n.l. van 1432, 
ons nog een aanwijzing omtrent deze plaats. 

In dat jaar was door de Hoge heemraden de boetscouwe ge
houden tot der Goude toe, .,waar zij vernamen, dat de kade aan de 
Westzijde van de Gouwe tussen den ûeckenhuyse ende den 
duyker seer qualiken lach ende leghe (laag) was ...... die hiem-
raden voirsz mitten dycgrave van Schielant gingen ( er heen) ende 
sagent ende vondent also, dairom dat sy up die tyt kuerden 
(ibevalen). dat men tuysschen den ziekenhuyse ende den duyker 
voirsz. al lang es ( over de heele lengte) uptie wech een nuwe kade 
maken se! van ·goeder nuwer aerde ende die µreet te wesen vijf voet 
ende hoech te wesen 2 voet." 

Daar op genoemd tijdstip de Gouwekade volgens de kaarten 
nog onbebou-wd was, kan het genoemde "sieckenhuys" aan de 
Gouwe dus niet anders zijn geweest dan het op de kaart aange
duide leprooshuis. 

De duiker, waarover hier wordt gesproken was ,....., en is ,....., nog 
steeds gelegen, waar de·Moordrechtsche Tiendeweg en de Gouwe
kade zich verenigen. Door de duiker wordt het overtollige water 
van de Oostpolder uitgeslagen op de Gouwe. Vroeger gebeurde 
dit door de bekende "Mallemolen", een windmolen daar ter plaatse. 
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Gouda en omgeving met het Laza risland. Repr. ,,Studion. 
Gedeel te van de kaart van "Het Hooge Heemraadschap van de C rimpenrewaard" , voltooid in 1686. 

(Stedelijk Museum. Gouda). 



Foto "Studio" . 

Het La zaruspoortje, eertijds op het 

Rotterdarnsche Veer. 
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Willen wij ons een idee geven van de gebouwen, die tot het 
leprooshuis behoorden, dan staan ons slechts de kaarten van Van 
Deventer ( 1565) en van Blaeu ( 1585) ten dienste. 

Wij zien <laarop aangegeven twee rechthoekige gebouwen met 
nog een kleiner daarachter. Het gebouw aan de Oostzijde draagt 
op de oudste kaart no.g een Angelustorentje en is dus blijkbaar 
de kapel. 

Wanneer wij mogen aannemen, da't dit ook de oorspronkelijke 
gebouwen waren, dan stelt het eene de eigenlijke leprozenr 
inrichting "het Lazarushuis" voor, waarin zij woonden en werden 
verzorgd, terwijl het andere de bijbehorende St. J obskapel is. 

Het aan· de achterzijde gelegen kleinere gebouw is vermoedelijk 
een stal, een schuur of bergplaats geweest. 

Toen wij bij de grondwerken voor de nieuwbouw van "De 
Producen't" een kijkje gingen nemen, zagen wij daar op grote 
diepte ( + 2 ½ m) de zeer zware aanlagen van de muren, terwijl 
ook hogerop de dikte er op wees, dat wij hier met de resten 
van een zeer solied opgetrokken gebouw te doen hadden. Het is 
jammer, dat men bij het verrichten van de grondwerken voor de 
nieuwbouw heeft verzuimd van de gevonden oude funderingen 
een si'tuatiertekening te maken. 

Eigenaardig was, wat een der arbeiders vertelde, n.l., dat hij 
onder een straatje aan de achterzijde op ongeveer 1 m diepte 
een ander straatje had afgegraven. 

Toch is de verklaring hiervoor gemakkelijk (.e geven. Toen voor 
ruim 5 eeuwen het oorspronkelijke gebouw werd gezet, was ook 
het straatr of liever wegniveau langs de Gouwe + 1 m lager. 
Wij hebben in onze dagen nog kunnen zien, dat aan het einde 
van de Wachtelstraat de straat hellend afliep naar "Onder de 
Boompjes". 

De oorzaak van deze la'tere ophogingen is gelegen in het feit, 
dat het peil van de Gouwe in de loop der tijden is verhoogd 
en het omliggende land sterk is ingeklonken. 

De vraag rijst nu: ,,Hebben we hier werkelijk te doen gehad 
met de fundamenten van de leprozenkapel of van het leproosr 
huis?" Volgens de •bestaande kaarten is dit werkelijk het geval 
en het lijkt mij het meest waarschijnlijk, dat op de plaats der , 
opgravingen de kapel heeft gestaan. De onmiddellijke nabijheid 
van het kerkhof wijst er ook op. 

Op de plaats, waar la'ter de fam. Kortenoever heeft gewoond, 
dus geheel aan het einde van de W achtelstraat, zou dan het 
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Leprooshuis hebben gestaan en niet, zoals men vaak van mening 
is, op de Lazaruskade. 

In een kortgeleden afgebrand pakhuis op de Lazaruskade bevond 
zich een typische gevelsteen, door de omwonenden "de Lazarus
bel" genoemd. Deze steen zou volgens de traditie nog van het 
oude Leprooshuis afkomstig zijn. 

Vroeger liep er dwars voor de Lazaruskade een sloot, die in 
verbinding stond met de sloot langs de kade en met het Moor
drechtse Verlaat. Aan het einde van de Wachtelstraat moest 
men dus eerst een bruggetje passeren om op de Lazaruskade te 
komen. 

In 1877 is die sloot gedempt en het bruggetje afgebroken. Voor 
een paar jaar (1941,.......,'42) is ook het Moordrechtse Verlaat 
gedicht. 

DE ST. JOBSKAPEL 

Bij het leprooshuis stond een kapel aan St. Job gewijd. Walvis 
verhaalt, dat volgens het zeggen van sommigen deze kapel tussen 
de Wachtelstraat en het Moordrechtse Verlaat zou hebben ge
s'taan, volgens anderen op de plaats, waar later de Stadsherberg 
stond. 

Op de kaart van Van Deventer wordt echter de kapel duidelijk 
aangeduid en wel aan de Wachtelstraat, zodat hieromtrent geen 
twijfel behoeft 'te bestaan. 

In een Ordonnantie (Reglement) op het Leprooshuis van het 
jaar I 408 wordt ook van de ,.Sieke-Capelle" gesproken, waaruit 
wij mogen afleiden, dat zij waarschijnlijk gelijktijdig met het 
Leprooshuis is opgericht. In deze zelfde Ordonnantie wordt aan 
de Lazarusmeesters de bijzondere zorg voor het huis en de kapel 
opgedragen. Wij lezen daaromtrent: 

"Voorts soo willen wij, dat die Lazarusmeesters, die nu syn ofte 
namaels weesen sullen, da't sy den huysinge en Capelle houden 
sullen in goeden zaike, naer . heuren vermogen, zoals sy schuldig 
syn te doene, ende immer daer toe sien, dat sy winnen den 
devootsten Priester, die sy crygen conne, omme die Misse te 
doen in die Lazarusche Capelle totter zielen behoeft." 

In de kapel hadden mannen en vrouwen eigen plaatsen en een 
eigen al'taar, het St. Jobs-altaar voor ,de mannen, dat van St. 
Elizabeth voor de vrouwen. 
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Uit de geschiedenis weten wij, dat de H. Elizabeth van Thü
ringen een heldhaftige liefde voor de armen en de melaatsen 
aan den dag heeft gelegd en daarom ook als patrones dei melaatsen 
werd vereerd. 

Uit de boeken van de H. Geest-Meesters blijkt, dat in de jaren 
1497 en 1540 donaties werden gedaan, waaruit wekelijks de H.H. 
Missen in de kapel zouden worden gelezen. En zelfs nog in het 
jaar 1604 bespraken Maria en Divertje van Hensbeek 8 gulden 
jaarlijks om wekelijks een misse te lezen op het St. Elizabeths-altaar. 

Wanneer wij echter in aanmerking nemen de talrijke strenge 
placcaten, dje omstreeks 1600, zowel door de Staten-Generaal als 
de Staten van Holland en het stedelijk bestuur, tegen de openbare 
uitoefening van de katholieke godsdienst zijn uitgevaardigd, kunnen 
wij niet aannemen, dat in 1604 de kapel nog voor katholiek gebruik 
bestemd was. 

Dit was zeker niet meer het geval in 1661. want het Goudsche 
Kamerboek van dat jaar vermeldt, dat de voormalige kapel toen 
voor f 25 's jaars werd verhuurd. 

HET KERKHOF 

Evenals de verschillende kloosters in de stad had ook het Laza
rushuis een eigen kerkhof, waar de leprozen werden begraven. 

In de rekeningen van den Vicaris-Generaal van het Bisdom 
Utrecht over 1529- '30 vinden wij het stipendium aangetekend voor 
de wijding van dit kerkhof en van het St. Jobs-altaar, met de vol
gende bewoordingen: 

"Voor de wijding van het leprozenkerkhof en het altaar ter ere 
van St. Joh op verzoek van de goede burgers van Gouda, die uit 
godsvrucht ter ere Gods gaven 

4 scut (schilden), 20 stuf (stuivers)". 
Het is niet duidelijk, of hier voor het eerst een eigen kerkhof in 

gebruik wordt genomen ofwel. dat het hier een vergroting van een 
reeds bestaand kerkhof betreft. 

Toen in de winter van 1940-'41 het grondwerk voor de nieuw
bouw van "De Producent" werd verricht, vertelde een der arbeiders 
mij, dat op het meer achterwaarts gelegen terrein een 24-tal schedels 
en verdere beenderenresten waren opgegraven, ook meer naar çle 
straatzijde waren er een paar aangetroffen. Hier hadden wij dus 
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blijkbaar met de plaats van het voormalige kerkhof te d_oen. De 
gevonden geraam'tedelen zijn op een andere plaats weer begraven. 

De kerkhoyen schijnen in vroegere eeuwen de geliefkoosde 
plaatsen te zijn geweest, waar men zich met het ·balslaan en het 
kloetschieten vermaakte. Ongetwijfeld ligt de reden daarvan hierin, 
dat de binnenstad te weinig ruimte bood voor het spel en het gevaar 
van ongelukken maken op de kerkhoven niet zo groot was. Immers, 
het gebruik van het plaatsen van grafmonumenten buiten de kerk
gebouwen bestond nog nie't. 

De stedelijke regering vond het zelfs nodig een keur uit te vaar
digen, dat wij vermeld vinden in het tweede keurboek A, lopende 
van 1507 -1521. 

Het luidt als volg't: 

,.Den bal te slaen ende die cloet te schieten. 
Men adverteert ende gebiet eenen yghelicken dat hem 

(zich) nyemandt en vervordere ( veroorlove) den bal te slaen 
noch d·ie cloet te scieten an der stede vesten, upter straet, in 
der stede doelen, noch upt lazaruskerckhoff, noch in. de kerck, 
upte boeten van XII stJ1vers. 

Voort dat nyemant mit sneballen of vloeken hem (zich) 
en vervordere te werpen, upte boeten voirsz. ende die boeten 
van den kinderen halen an die ouders. 

WAT VER.STAAT MEN ONDER. LEPR.A? 

Het is hier natuurlijk niet de. plaats over de lepra als ziekte
verschijnsel te spreken. Dit blijft den medicus en, nog meer in he't 
bijzonder, den specialist op dit gebied voorbehouden. 

Bij de schrijvers uit de oudheid worden verschillende kwaad
aardige besmettelijke huidziekten vermeld, waarvan het ziektebeeld 
nie't altijd even nauwkeurig wordt omschreven. Hierdoor is het zelfs 
voor deskundigen niet altijd uit te maken, of met de door hen ge
noemde ziekte hetzelfde wordt bedoeld, wat tegenwoordig onder 
lepra wordt vers'taan, temeer, daar de lepra meerdere verschijnings
vormen heeft en in de verschillende stadia zich ook op verschil
lende wijzen openbaart. 
· Laten wij da~om alleen dit er ~an zeggen, dat in de middel
eeuwen onder lepra of leproosheid een ziekte werd verstaan, die 
zich openbaarde als een huidaandoening, oorspronkelijk bleekrood, 
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later koperkleurig, om te eindigen met gevoellooze witte vlekken. 
Gelijktijdig hiermede valt het hoofdhaar uit en verdwijnen wenk

brauwen en oogleden. Ten slotte worden de spieren, in het bijzonder 
die der ledematen, slap en dun "ende dat vleesch verdwinen") 
zodat men het gebruik van die ledematen ging missen. 

Als bij~onder verschijnsel wordt ook nog vermeld, dat de 
leprozen dikwijls een ·hees stemgeluid hadden en de reuk verdween. 

Wat het woord "lepra" betreft, wij moeten dit beschouwen als 
een ,fifleiding van het Grieksche woord "lepros", da't schubbig of 1'
schilferig betekent en dat in het latijn àls "lepra" is overgegaan. 
De lijders aan lepra kregen daarnaar den naam van "leprozen". 

In Gallië noemde men de ziekte oorspronkelijk "mal lazare" of 
,.mallazre". Daar de uitspraak van de "z" moeilijkheden gaf. ver
basterde 1dit woord tot "maladre" en later tot "malade". 

Ten tijde der kruistochten, die meest onder Franse leiding 
s'tonden, troffen de Fransen ook daar de gevreesde ziekte aan en 
spraken van "malades", waaruit het Hollandse woord "malaet" 
of "melaet" is ontstaan. 

In de late Middeleeuwen en na de: Reformatie, toen de Bijbel 
meer werd gelezen, kwam het woord melaatsheid meer en meer in 
gebruik, waarschijnlijk, omdat dit woord ook wordt gebruikt in 
de bekende Statenvertaling van . 1618. Men sprak van "melaetse 
luden", van het "melate!).huys" en de 17 de eeuw is ,;melaetscheyt" 
een algemeen gebruikt woord. Daarnaast bleven echter de woorden 
"leprosichey't en leprooshuys" bestaan. In de Goudse registers wordt 
dit laatste woord bijna uitsluitend gebruikt. 

In de Middeleeuwen sprak men van ,,de sieckgens, de arme 
siecken, besieckte luden", van •,,een sieck man belasert wese~de" en 
het huis waar zij werden opgenomen, heette "het sieckenhuys", 
zoals ook in der Goude. 

Toen he't woord "ziek" een meer algemene betekenis kreeg, begon 
men het woord "ziek( te)" weg te laten en men gaf aan de lijders 
ter onderscheiding andere namen, zoals "leprosen". 

In een verordening van het jaar 1488 worden zij in Gouda ge
noemd: ,.arme lazarussen" en hun huis "lazarushuys of lazer-uys". 

Het leven buiten de gemeenschap, de lichamelijke ellende en het 
zwervende bestaan, het waren alle roveel oorzaken van he't zedelijke 
verval dezer ongelukkigen. Geen wonder, dat ons verschillende 
volksuitdrukkingen zijn overgebleven, die er op wijzen, dat de 
leprozen in het algemeen geen indruk van beschaving wekten: 



lazarus zijn: stomdronken 
iemand op zijn lazary geven 
iemand er uit lazeren 
ik kan er geen lazer aan doen 
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iemand een oplazer geven 
een arme · lazer 
lig toch niet te lazeren 
zijn mond gaat als een lazarus

klap, enz. 

Een bekend gezegde ls ook: ,.Ben je belazerd?" - in de beteke
nis van: .,Ben je niet goed wijs?'' - Dit gezegde hangt samen 
met het gebruik om krankzinnigen in de leprooshuizen op te sluiten, 
toen er nog geen speciale inrichtingen voor zwakzinnigen bestonden. 

Als oorzaken van de ziekte worden vooral genoemd de onge
zonde levenswijze van een groot deel der bevolking, die voor een 
aanzienlijk percen'tage uit paupers bestond. 

De voeding was karig en eenzijdig en aan de bereiding werd 
weinig zorg besteed. Ook de zindelijkheid liet veel te wensen over. 
De kleding bestond uit wollen stoffen, die voortdurend werden 
gedragen en maar zelden werden gewassen. Vooral de vele oorlogen 
hadden een noodlottige invloed, doordat het land onvoldoende werd 
bebouwd, voedselschaarste ontstond en de zedelijkheid achteruit
ging. 

Over het algemeen was de lichamelijke weerstand der bevolking 
dus gering en de ziekte kon zich in sommige perioden snel uit
breiden. Wij moeten echter wel in aanmerking nemen, dat meer
malen personen voor melaats werden aangezien, die door andere, 
daarop gelijkende, huidaandoeningen of ziekten waren aangetast. 

Bij de geringere kennis der geneeskunde was dit gemakkelijk te 
verklaren, maar het gaf bij de beoordeling aanleiding tot verwarring. 

HET SCHOUWEN 

Teneinde overtuigd te zijn, dat iemand werkelijk door lepra was 
aangetast, werd deze aan een onderzoek onderworpen, dat door 
,,revisoren" werd verricht. 

Reeds in het begin der 1 Se eeuw ( 1413) werd door Graaf 
Willem VI van Holland dit privilegie aan de stad Haarlem ge
schonken. Dït privilegie was dus niet alleen een gunstbewijs, doch 
kan veeleer worden opgevat als regeringsbeleid, daar voortaan alle 
lijders door eenzelfde commissie konden worden onderzocht. 

Het genoemde certificaat luidde als volgt: 
"Wi, scout, scepene ende radene der stede van Hairlem doen 



61 

cant allen luden, dat onse lieve ende seer genadige Heer van 
Holland geset. ende gegeven heef't -die prove van der laserye, alle 
syne lant van Hollant ende Zelant, daer te versouken buten onser 
stede van Hairlem (binnen den ban Andykedam) in sinte Jacobs 
Capelle, daar de laseruse luden nu ter tyt in wonen. 

In kennisse ende in getuygenisse der waerheyt soe hebben wi 
desen brief besegelt mit onser stede zegel hier beneden aenge
hangen int jaer onses Here MCCCCXIII des vridages na sinte 
Jacopsdag apostel." 

Deze commissie van revisoren bestond uit drie ( of vier) personen 
( Pastoor, doctor, chirurgijn), die bij de aanvaarding van hun taak 
een ambtseed moesten afleggen. In Haarlem schouwde men voor
lopig alleen voor -de westelijke provinciën, de oostelijke zonden hun 
leprozen meestal naar Keulen, da't bekend stond wegens ·het nauw
keurig onderzoek aldaar. 

Bijzondere ·bekendheid genoot ook de bedevaartplaats Eiteren 
ten N. van IJselstein, waar de leprozen uit het Sticht en de naaste 
omtrek werden geschouwd. 

Aan di't plaatsje Eiteren is nog een herinnering verbonden, die 
ook met de geschiedenis van de Goudse leprozen is samengeweven. 

Omstreeks 1447 hadden zich "de arme zieke melaatsche men
schen, die in Holland en daarbuiten en veel meer landen gezeten 
en woonachtig waren" tot een broederschap of gilde ter ere van 
Maria van Eiteren verenigd. Zij verbonden zich om jaarlijks 
tezamen -de processie te Eiteren "met een schone kaars" te komen 
volgen en om elke week in de kapel aldaar op hun kosten vijf heilige 
Missen te laten lezen voor hun weldoeners en voor de levende en 
overleden leden van het gilde. Ongetwijfeld hebben ook de Goudse 
leprozen zich bij dit gilde aangesloten. Ook ereleden worden ver
meld. 

Er is o.a. nog een perkamenten register bewaard gebleven van 
1507..-1598, waarop ook de namen van "vrou Jacob van Holland" 
en "Her Franc van Borsselen" voorkomen. 

Behalve de bovengenoemde worden ook nog Amsterdam, Brussel, 
Leuven en Brugge genoemd als steden, waar de schouw plaats 
had. De aanvraag om te worden geschouwd ging meestal van het 
stadsbestuur uit. De kosten van het onderzoek, alsmede de reis
kosten kwamen eveneens voor rekening van de stad. 

Wanneer de schouwers of "besienders" na. het onderzoek tot de 
overtuiging waren gekomen, dat iemand door lepra was aangetast, 
dan werd hem een certificaat verstrekt, een z.g. vuylbrief, waar-
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van nog verschillende exemplaren bewaard zijn gebleven. De tekst 
van een dergelijke brief luidde als volgt: 

"Kenlick zy allen luyden, hoe dat wi ghemeene gesworene van 
Sin te Jacobs Capelle buyten Haerlem gheproeft (onderzocht) ende 
met alre naersticheyt besien hebben een manspersoon, genaemt 
Quirijn Jansz. van Leyden, wekken wi nu ter tijdt mellaets uyt
gheven (verklaren). besmet te wesen met. Lazarye, waeromme dat 
hi gaen sa! met vliegers, een clap hebbende op die borst, een witte 
band om 't hooft. 

In kennisse des waerheits, so hebben wi ghemeen gesworene 
voorschreven desen brief beseghelt met ons ghemeen seghel. 

In 't jaer ons Heeren duysent vijf hondert ende twee en tseven-
tich den sesten dach in Januario." . 

Waren de ·schouwers echter van oordeel, dat genezing mogelijk 
was, dan werd aan de geldigheid van de vuylbrief slechts een be
perkte tijdduur toegekend, bijv. in Haarlem van 4 jaar. 

Dit zien wij o.a. uit een brief van een manspersoon, ,,out omtrent 
tien jaren, genoemt Jan Maes van Sgravenhage", waarin de ver
klaring voorkomt: ,,Wekken wy nu ter tydt mellaets uytgheven, 
besmet te wesen met Lazarye. waeromme dat hi gaen sal met 
vliegers, een clap hebbende op de borst, een swarte hoet op 't hooft, 
bekleed met eenen witten bant, sonder ander bant, ende desen brieff 
oudt synde vier Jaren is <loot ende_ te niet. 

In kennisse der waerheyt enz. 1659". 
Waren dus vier jaren verstreken, dan moest de zieke opnieuw 

worden geschouwd, tenzij deze voorgoed in een leprooshuis was 
ondergebracht. 

Ingeval de schouwers g een besmetting konden aantonen werd 
een "schoonbrie f' gegeven met de verklaring, ,,dat wy gesworerien 
van St. Jacobs Cape1Ie buyten Haerlem geproef t ende met alre 
naerstigheit besien hebben de persoon genoemt. . .... denwelken wy 
nu ter tyd schoon uytgheven, niet melaets te wesen met lazeryen. 

In kennisse der waerheit enz." 
De taak van de besienders - de diagnose - was dikwijls zeer 

moeilijk, vooral, wanneer er gedurende jaren geen of weinig lijders 
ter onderzoek kwamen en hun ervaring dus niet groot was. De ge-

' neeskundigen waren dan ook, vooral in latere jaren, weinig met 
de officiële schouw ingenomen, die langzamerhand ontaardde. 

De gevallen waren niet zeldzaam, dat attesten werden af gegeven 
voor de kostende prijs ( 6- l 2 s'tuivers), als de aanvragers slechts 
verklaa rden , dat zij zich "seer qualyck bevonden als sy geen ge-
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bedeld brood en aten''. 
Een gevolg was, dat de ieproosmeesters tenslotte aan het cer

tificaat weinig waarde hechtten en verschillende steden _.., ook 
· Gouda - nog een nieuwe keuring ter plaatse eisten of zichzelf met 
de keuring belastten. Het instituut der schouwers bleef bestaan tot 
1797, toen het door het "comité provincial" van Holland werd afge
schaft. 

Dat men ook in Gouda meer dan eens moeilijkheden had bij de 
vaststelling van een ziektegeval, zien wij uit een Ordonnantie van 
de Burgemeesteren der Stede van 13 Aug. 1594, luidende als volgt: 

"De Burgemeesteren der stede van der Goude verstaende uyte 
claghte hen by de gasthuysmeesteren gedaen van dat tot sommige 
tyden aldaer int godshuys voor siecken comen personen, die men 
presumeert ofte hout geinfecteert te weesen met pocken of'te leprosie, 
waerduer veele andere souden mogen (kunnen) werden gecon
tageert (besmet), sonder, dat men weet hoe men daerinne sal hebben 
te handelen, hebben over sulx omme da-erinne te voorsien ende ordre 
te stellen, goedtgevonden ende geordonneert, dat wanneer int gast
huys eenige personen syn ofte comen sullen, daeraen men twyfelt of 
sy met pocken ofte leprosie syn besmet of niet, dat alsdan Mr. 
Reynier Jansz. ende Reynier Cornelis, chirurgyns, mit kennisse der 
gasthuysmeesters de voorsz. personen zullen visiteren ende ver
claring-e doen in wat Godshuys deselve ontvangen zullen worden, 
daertoe deselve chirurgyns mitsdesen versogt ende gecommitteert 
(belast) syn, nae wiens verclaringe de gasthuysmeesters ende 
Leproosmeesters respective hen sullen ·hebben te reguleren. 

Des sal men de voirsz. chirurgyns van hu-er visitatie betalen tot 
coste van thuys ( het huis) daer de voorsz. crancken sullen comen, 
elx twaelf stuvers gelyck sy tanderen tyden van gelycke saeken 
gelden hebben gehadt. 

Actum den XIII Augusty XV c vyer ende tnegentich. 
Dirck Jansz. Aert Jacobsz ende Gerrit de Lange Burgemeesteren 

ende 't meerendeel van Scheepenen." 
1 ste Stadsregister fol. 35. 

De bovengenoemde vuylbrief werd vereist om in een leproos
huys of sieckenhuys te kunnen worden opgenomen. Omtrent dit 
sieckenhuys bepaalde de Goudse Ordonnantie: ,,soo en sullen der 
niet meer sieckenhuysen wèesen ter Goude dan één". 

Deze bepaling lijkt ons misschien eerst wat vreemd. Onwille
keurig denkt men aan de vele gas'thuizen of ziekenhuizen, die 
Gouda omstreeks 1400 reeds telde. Misschien zelfs was het aantal 
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groter dan men gewoonlijk vermoedt; men telde er n.l. een zevental: 

1. Het grote of Cathrijnengasthuys op de Oos'thaven; 
2. Het Nood-Gods-gasthuis bij de Nood-Gods-kapel op de 

Westhaven; · 
3. Het gasthuis bij de St. Barbara-kapel op de hoek van de 

Kuiperstraa't en de Raam; 
4. Het gasthuis bij de St. Joostkapel in de Groenendaal; 
5. Het O.L.V. gasthuis op de Kleyweg ( ook genoemd St. Eliza

beth-gasthuis); 
6. Het Antonius-gasthuys bij de gelijknamige kapel in de St. 

Antonie- of St. Teunisstraat; 
7. Van vroegeren datum is nog het oude Lysbeth-gasthuis op 

de Spieringstraat. 

Le't wel. •dat hier telkens sprake is van een "gasthuis", waar 
zieken van allerlei aard, ook zelfs ouden van dagen werden opge
nomen en verpleegd. 

Alleen de leprozeninrichtingen worden in de Middeleeuwen met 
de naam "sieckenhuys" bestempeld, dit ter onderscheiding dus van 
de "gasthuizen". 

Zijn wij dus terecht trots op onze drie moderne ziekenhuizen, 
geheel volgens de eisen van de hedendaagse medische wetenschap 
ingericht, wij mogen niet verge'ten, dat reeds voor eeuwen de talrijke. 
gasthuizen getuigden van een grote liefde en offerzin voor de arme 
kranken van onze stad. 

ATTRIBUTEN 

Was iemand in het bezit van een vuylbrief, dan had hij daarmede 
ook het recht in een leprooshuis te worden opgenomen. 

Hieraan was echter nog ·de voorwaarde verbonden, dat men 
moes't zijn "poirter" of "poirterskind". 

De vuylbrief gaf tevens het recht om te mogen "bidden" of 
bedelen. U-aartoe moesten de leprozen echter voorzien zijn van de 
·bekende attributen, waardoor zij voor iedereen direct herkenbaar 
waren. 

Deze kentekenen waren: 
a. een hoed met een wi'tte hand van ongeveer drie vingers 

breedte. 
Dit doet ons denken aan de witte band om de arm, die tegen-
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woordig ·door hardhorenden wordt gedragen; 
b. een vlieger op de borst of "vliegers op de borst". 

"Vliegers" waren afhangende lappen om de afzichtelijkheid 
van het gelaat of de handen te bedekken; ook werd hiermede 
een lange mantel bedoeld. 

c. een houten klap of klepper, die werd gebruikt om de mensen 
te waarschuwen. 
Iedere stad had haar eigen soort klap, waar het stadswapen 
was ingebrand. In het Goudse museum van oudheden worden 
nog een paar exemplaren bewaard me't het wapen van 
Haarlem; 

d. een houten nap, waarmede de gaven in ontvangst werden 
genomen; 

e. in een ordonnantie van Karel V van 1531 wordt nog ge
sproken van de "staf', ·die diende om de zaken, die zij 
wensten te kopen, aan te wijzen, zodat directe aanraking 
werd vermeden. In plaats hiervan werden ook wel hand
schoenen voorgeschreven. 

Het dragen van een mes werd mees'tal verboden. Een handvest 
van Amsterdam zegt: .,zoo zal niemand, die in den huyse voirsz. 
woont scharpoorde (scherpe) messen dragen". En Amersfoort sprak 
van "scharpoorde messen en priemen". 

Het bedelen heeft voor arbeidsschuwe, min of meer gedegene
reerde mensen altijd een zekere aantrekkelijkheid gehad, om daar~ 
door op een gemakkelijke manier in hun onderhoud te voorzien. 

Daaruit is het 'te verklaren, dat meermalen personen op een 
onrechtmatige manier, bijv. bij een sterfgeval, in het bezit van een 
vuylbrief of bedelbrief trachtten te komen. Tegen dit euvel. da't in 
de 16de en 17-de eeuw soms zeer ernstige vormen aannam, moest 
de overheid dan met krachtige maatregelen optreden. 

Niet'tegenstaande deze voorzorgen werd vooral het platteland 
overstroomd door bedelaars, die zich als lepreuzen voordeden. Hier
tegen werd door Karel V een streng verbod uitgevaardigd. 

Een andere vorm van bedrog bestond daarin, dat personen zich 
verkleedden als monniken of pelgrims, die giften inzamelden voor 
de leprozen. 

Hierop doelt een plakkaat van M aart 1520, ,.beroerende de ledig
gangers en rabauwen, gaande in pelgrims en Lazarushabijte", wien 
wordt gefast het land te verlaten "op pene (straffe) van appre
hensie" (gevangenisstraf). 

Zelfs deze ernstige waarschuwingen waren niet afqoende en 
5 
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telkens weer waren nieuwe plakkaten nodig, bijv. in 1521, 1531 enz. 
In 1547 werd tenslotte bevolen, dat iedere leproos in zijn eigen 
geboorteplaats moest blijven, zoda't aan het bedelen door vreemde 
melaatsen voorgoed een einde scheen gemaakt. 

De toekomst leerde echter, dat het voor velen erg verleidelijk 
bleef om door bedelen aan de kost te komen en zij gaarne he't 
risico van zware straf er voor over hadden. Bij overtreding van 
het gebod werd meestal onbekendheid met de wettelijke bepalingen 
voorgewend. Het is dan ook nodig gebleken, dat deze bepalingen 
voortdurend werden hernieuwd en afgekondigd. 

Betreffende het "bidden" bevat de Goudse Ordonnantie op het 
Leprooshuis • een aantal bepalingen, waarvan wij de voornaamste 
zullen noemen. 

1. Alle besiekte luyden zullen hoogelijk bidden op de straten 
en voor de kerk of waar de Meesters hun zullen ordineeren 
te bidden. 
Met "de kerk" wordt hier bedoeld "de parochiekerk" - de 
St. Janskerk - waar men natuurlijk de meeste kans had een 
'talrijk en goedgeefs publiek aan te treffen. 
Andere plaatsen, waar werd gebeden, waren de drukke 
straten, de toegangen tot kapellen en openbare gebouwen, 
de kerkhoven, vóór de herbergen enz. 

2. Wanneer iemand bidt, hetzij eten of drinken of kleinoden 
(kleine voorwerpen) of wat aalmoes het ook zij, dat zal men 
geheel innebrengen en geven aan dengene, die door den 
Mees'ter aangewezen is, ,,tot des gemeen gezelschapsbehoef". 
Had iemand echter vrienden, die hem goeddoen wilden, dan 

mocht hij hun schenkingen gebruiken tot zijn dood. 
3. Indien iemand meer geld ophaalde dan hij voor zijn dage~ 

lijkse behoef ten nodig had, dan werd het overschot onder 
elkander gelijkelijk verdeeld. 

4. Nam een zieke uit Gouda zijn intrek in het huis, die geen 
behoefte had aan de aalmoezen en die ook nie't wilde bidden, 
·dan zou deze recht hebben op huisvesting, vuur en licht. 
Hetgeen hij of zij in het huis bracht, zou daar blijven tot 
zijn dood. 
Van zijn eigendommen zou binnen een half jaar na zijn dood 
nog 50 Engelsche nobelen moeten worden betaald ( 1 Eng. 
nobel= 1/3 Eng. pond of ong. f 4,-). 

5. Werd iemand ziek, dan genoot hij evenveel van de on'tvangst 
alsof hij ook had gebeden. 
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6. Vreemde zieken, die in Gouda met de anderen op het kerk
hof zaten om daar te "bidden", zouden hun aandeel hebben 
van het geld, dat werd ontvangen. 

7. Als 't tijd was, moest er altijd een zi'tten voor de kapel, die 
daar de caritaten (aalmoezen) moest wachten "tot henre 
alre behoeft". 

8. Wilde een persoon niet bidden, ofschoon hij -daartoe in staat 
was, dan zou hij de gebeden aelmisse niet genieten. 

Op dit reglement verscheen in het jaar 1411 omtrent Sinte 
Nyclaes nog een aanvulling, waarin werd bepaald, dat niemand 
binnen of buiten de vrijheid van de stad Gouda de clappe moch't 
slaan dan degenen, die door den huismeester daartoe werden uit
gezonden, op een boete van 12 stuiver en zijn "overste abbyd" ( zijn 
opperkleed) . 

Een uitzondering werd gemaakt voor he't geval, dat een vreemde 
lazarus van buten quam, die het niet en wist ende mitter clappe 
bade". Die zou binnen de eerste twee dagen "niet ver-bueren". 

Blijkbaar waren dus misbruiken ingeslopen en gingen melaatsen 
met de klap rond, die niet waren uitgezonden. 

Verder werd nog in dezelfde ordonnantie bepaald, dat de boden 
geen klappe mochten slaan voor herbergen dan "in horen rechten 
ommeganck" op boeten als voren. 

HET DAGELIJKSE LEVEN 

In de ordonnantie van 1408 worden verder enige aanw1Jzmgen 
gegeven omtrent het dagelijkse leven en de dagelijkse verplichtingen 
in het huis. 

"Een ygelyck sal arbeyden to't des Godshuys behouft, van des 
hy vermagh, ende die Meesters hem gebieden", zegt de ordonnantie. 

Ieder moest dus werken om in de behoeften van het huis te 
voorzien en wel "des hy vermagh", dus datgene verrichten, waartoe 
hij in staat was en hem door de Meesters werd opgelegd. 

Omtrent de geestelijke verplichtingen wordt gezegd, dat de 
inwonenden des morgens thuis moesten blijven to't de Mis was ge
lezen. Onder den H. Dienst moest worden gebeden voor degenen, 
die he't huis hadden goedgedaan of nog zouden goeddoen. 

Gelijk de dag met gebed was :begonnen, zoo werd hij ook met 
gebed besloten. 

"Als men nachtlicht luidt, so sal een ygelyck op syn knyen vallen 
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en spreken zijn gebed". 
Omtren't den tijd van het ter ruste gaan wordt er nog bijgevoegd: 

"Voorts so sal men des winters niet langer bij het vier ( Vt\Ur) zitten 
dan tot 8 aen die clocke en des somers tot 9 uren aen die clocke". 
Ingeval van ziekte kon van deze regel worden af geweken. 

Voor de maaltijden golden de volgende voorschrif'ten: 
"de besieckten, die van die aelmisse leven, sullen te samen sitten 

aen een tafel en zich vergenoegen met datgene wat de bode aan~ 
brengen sal". Niemand zou den huize "cost doen" door een vreemde 
uit te nodigen. Men had alleen recht op 'he'tgeen "voor syn selfs 
monde" noodzakelijk was. 

Het kwam ook wel eens voor, dat vreemde leprozen onderdak 
vroegen. Vooral in ,de tijden, dat het aantal rondzwervende melaat~ 
sen zeer groot was, had men blijkbaar nog al eens last van deze 
logé's. Omtrent deze zwervelingen bepaalde de ordonnantie 
van 1408: 

,,Voorts so en sullen geen vreemde luyden daarinne herbergen_ 
tensy besieckte luyden van de Lazarie, ende die te herbergen 
eenen naght ende niet langer, tenwaer of sy legervast worden ( d.i. 
bedlegerig), ende dan souden sy der aelmissen genieten, gelycken 
of te sy daer innen geproevent waeren." 

In een keur van het jaar 1411 word't deze bepaling herhaald en 
aangevuld als volgt: 

"Voorts so sel die huysmeyster van den Lazarus daertoe sien 
( er op letten), da t er neymand in onze lasarushuus gheherbercht 
en wort anders dan rechte vreemde lazerus menschen, die van hoers 
selfs lyf brieven hebben ende die sel men geven eeten, drincken, 
vier ende lic'ht een e'tmael lanc, tweewarven des jaers ende niet 
meer. 

En in het keurboek van 1488-1495 vinden wij nog een bepaling 
van de volgende inhoud: 

"Als clair -enige sieken van buten int Lazarushuus comen en soe 
lange bliven dat men hem (hun) segt, dat sy vertrekken sullen, 
ende dat niet en deden, so en souden sy binnen tsjaers niet comen 
binnen der Goude up die correxie van der stede - dats te weten, 
des winterdages twee nachten ende des somer daechs ene nacht 
ende binnen ses weken dairna niet weder int lazarus te comen, up 
d-e correxie van der stede". 

Gaf iemand door zijn zedelijk gedrag aanstoot, .,dan zoude de 
Meester hem corrigeren, dat hem (zich) billicx een ander wagh'ten 
soude, by consent van de gerechte". 
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Het kon in zeer ernstige gevallen ook nodig zijn, dat een der 
inwonenden uit het huis werd verwijderd. Daaromtrent zegt de 
ordonnantie: Was er iemand van de zieken, die verdiende door 
woorden of werken, dat de Meesters hem uit het huis zetten, bij 
goeddunken van het gerecht, dan zou hij er "tot geenre dagen meer 
innegenomen worden''. 

Al het goed, dat hij in het huis had gebracht, zou er in blijven 
.,al geheel". 

Uit enkele bepalingen blijkt ook, dat de vrees voor besqietting 
levendig bleef. Door verschillende voorschrif'ten trachtte men dat 
gevaar zoveel mogelijk te verminderen. 

In 141 l: Nyemant moet binnen sinen huuse yemant herbergen, 
die mitter clappe gaet up een boete van 12 sc. 

In 1488: Noch dat sy gheen vis noch vleys handelen moeten up 
die vismarct noch vleyshalle of onder die loeyffen (luifels) up die 
correxie voirsz. 

Het blijft daarom verwonderlijk. dat, niettegenstaande van 
oudsher de lepra zo gevreesd werd, toch nog lang verschillende 
gebruiken zijn blijven bestaan, die de verspreiding van de ziekte 
in de hand konden werken. 

Als zodanig kunnen wij noemen: de verbanning der zieken voor 
. enige tijd uit het leprooshuis als strafmaatregel, de kermissen bij 

de leprozenkapellen, de jaarlijkse leprozenmaaltijden in andere 
huizen en tenslotte de jaarlijkse "ommegangh" op Coppermaandag, 
die in verschillende Hollandse steden werd gehouden om geld en 
gaven in te zamelen. Aan deze "ommegangh" werd zoveel mogelijk 
door de gehele bevolking van het leprooshuis deelgenomen. Later 
zijn deze misbruiken allengs achterwege gebleven en verslapte de 
overheid ook in haar waakzaamheid tegen het gevaar van ver
spreiding, vooral toen de meningen omtrent de al of niet besmette
lijkheid van de lepra onder de medici meer en meer een twistvraag 
werd. 

INKOMSTEN 

Hoewel de zorg voor de leprozen bij de stedelijke overheid en 
bi.i de H. Geestmeesters behoorde, waren toch de leprozen verplicht 
zoveel mogelijk in hun eigen onderhoud te voorzien. Degenen, die 
daartoe in staa't waren, hadden hun geregelde bezigheden; zeèr 
dikwijls werd bijv. het boerenbedrijf uitgeoefend. 

Uit het feit, dat het Goudse leprooshuis eigen landerijen bezat 
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in de onmiddellijke nabijheid, het z.g. Lazarusland, mogen wij veilig 
aannemen, dat ook zij een eigen boerderij hadden. 

Op andere plaatsen 'trok men inkomsten uit een warmoezerij. 
een kwekerij, een molen enz. 

De jeugdige leprozen werden door de bestuurders in staat gesteld 
een vak te leren, terwijl de ernstig aangetaste en oudere verzorgden 
werden uitgezonden om op bepàalde plaatsen te bidden. 

Oorspronkelijk werd mees'tal alleen om voedsel gevraagd. Daar
vandaan, dat de leprozen dan uitgingen met een mand, ook wel 
met een kruiwagen, om de ontvangen gaven mee naar huis te nemen. 

De geldelijke inkomsten bestonden - behalve uit de ontvangsten 
van degenen, die hadden gebeden - ook uit de opbrengst van 
bijzondere collecten in of bij -de kerk door de Lazarusmeesters. 

In een keur van 21 Maart 1489 wordt geconsenteer-d, .,dat die 
Lazarusmeesters voirtaen mede staen sulle met een hordt ( collecte
schaal) die drie hoochtijden bij die kerckmeesteren, gasthuysmees
'teren ende getijdenmeesteren. Dit zou duren "tot wederseggen van 
den voirsz. vroescap." 

Meermalen werden ook grotere of kleinere donaties aan het 
leprooshuis gedaan. Hiertoe moeten o.a. worden gerekend de fon
daties voor het lezen van H. Missen. Als voorbeeld daarvan ver
melden wij, dat Jacob Paeu, Claes Pietersz. en Claes Gerritsz, allen 
Lazarusmeesters, in 1497 beloofden alle weken een Misse te zullen 
laten lezen voor de Wed. Mach'teld Wouters Claes en en voor de 
zielen van haar ouders. 

Zelfs de Goudse scheepvaart vormde een bron van inkomsten 
van het Lepr-ooshuis. In het Kamerboek wordt op 4 Jan. 1664 dien
aangaande vermeld: 

"Is geresolveert ende verstaen, dat de schippers buytenom door 
de stadsgrachten ( Turfsingel) varende, ten behoeve van , het 
Leprooshuys, komende uit de Gouwe aen Jonghen Gerritsz sullen 
betalen vyer penningen en komende uyt den IJssel aen Daen J anse 
van Campen gelyck vyer penningen, dewelke deselve alle weken 
op Sondagen sullen gehouden syn te verantwoorden," enz. 1 ). 

Bij het vorenstaande moet worden opgemerkt, dat de Gouwe 
langs de Wachters'traat ook onder de stadsgrachten of "stads
singelen" werd gerekend. 

Ofschoon wij het niet uitdrukkelijk vermeld vinden. is het zeer 
wel mogelijk, dat ook ' inkomsten werdén genoten van leprozen uit 
omliggende plaatsen, die hier werden opgenomen, wat ook in andere 
plaatsen meermalen geschiedde. 
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Dat het leprooshuis ook onroerende goederen en erflatingen van 
milddadige schenkers heeft ontvangen, mogen wij als zeker aan
nemen. Als zodanig moeten wij de nabijgelegen landerijen, het z.g. 
Lazarusland, besc'houwen, dat voor eigen gebruik werd benut. Ook 
onder Zwammerdam en Reeuwijk had het Goudse Leprooshuis 
landbezit. 

Tenslotte moeten wij nog noemen enkele giften in natura, die op 
bepaalde fees'tdagen aan de leprozen werden geschonken, bijv. 
Mr. Godevaert Sonderdanck, de stads-chirurgijn, besprak in 't jaar 
1426 de zieke Lazarussen alle St. Maartensavonden ( 11 Nov.) 
een mengele wijn ( + 1,5 1 ) . 

EEN NIEUWE PERIODE 

Nadat op 21 Juni 1572 Gouda bij verrassing door Adriaan van 
Swieten voor den Prins in bezit was genomen, brak er ook in de 
geschiedenis van het Leprooshuis een nieuwe periode aan. 

Voorloopig bleef de toestand ongewijzigd. Doch door het besluit 
van de Staten van Holland van 23 Mei 1577 kregen de Stedelijke 
Regeringen het recht kloosters, kapellen en alle onroerende goede
ren te seculariseren. Als gevolg van dit besluit werd ook het Maria
klooster op de Gouwe stadseigendom. Reeds tevoren ,...., in 1572 -
had een woeste bende kerk en klooster geplunderd. Walvis. ver
haalt daarom'trent: 

,,Onder de roofvogels, die de kerk openbraken, was er een, ge
naamd Maarten, de voornaemste, die sedert den naem van Maerten 
de kerkbreeker behield. De toren zelfs van de kerke, zoo hoog liep 
-de woede, wierd doo,r een touw aan de oversyde van het Nonne
water gespannen, met groot gedruis in het water ge'trokken, doch 
de kerk bleef tot het jaar 1581 in weezen, wanneer die met den 
grond in 't vierkant, al wat de Stad in de kerk eigen was, de vloeren 
en ''t portaal buiten de kerke alleen uitgezonderd, aan Maerten 
Verdaeck voor de somme van 760 guldens verkogt wierd." 

"In het jaar 1582 ging men voort met het verkoopen van de 
Reventer of Refter (eetzaal) en drie ledige erven neffens den 
voorsz. Reventer gelegen." 

Een -gedeelte van deze kloostergebouwen werd nu ingericht voor 
zieken, die niet in het Cathrijnen-gasthuys mochten worden opge
nomen en ook voor de leprozen. 

Het stadsbestuur had namelijk in 1574 het Leprooshuis op de 
Wachterstraat "tot meerdere defentie en versterkinge der stede 
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doen demolieren" ( afbreken) en de leprozen tijdelijk ondergebracht 
in 't Magdalenen-Convent 2) . 

Toen de inrichting op de Gouwe voltooid was, namen de leprozen 
hier hun. intrek, terwijl een gedeelte van de gebouwen voor de prove
niers bestemd werd, die zich hadden ingekocht of waren ingekocht. 

De nieuwe inricht-ing, die onder het bestuur stond van enige 
Regenten kreeg de officieele naam van Proveniershuis. 

Toch bleef de oude naam van Leprooshuis nog lang in de volks
mond voortleven en zelfs in de vele Goudse Registers wordt in de 
17 de en 18de eeuw nog voortdurend van het Leprooshuis gesproken. 

"In den jare 1691 heeft men dit met een def'tig huis en ingang 
aan de Gouwe, eerezale en verscheidene nieuwe woningen van 
binnen vercierd." 

Aan de Zuidzijde, op het tegenwoordige Rotterdamse Veer, was 
reeds in 1609 een poortgebouw ,gezet fa fraaie Hollandse renais
sance-stijl met prachtig beeldhouwwerk, vervaardigd door den stads
beeldhouwer Gregorius Cool. 

Dit stelt voor de parabel van den rijken vrek en den armen 
Lazarus ter symbolisering van de bestemming der belendende ge
bouwen. 

Wegens noodzakelijke uitbreiding van de Electrische Centrale 
is men in 1939 genoodzaakt geweest dit prachtige gebouwtje te 
slopen. Onder de deskundige leiding van den heer G. C. Helbers 
is het steen voor steen af gebroken, genummerd en opgeborgen. 

Ook op de W achterstraat hadden in die periode grote · verande
ringen plaats gehad. 

In Mei 1584 was op verzoek van de Leproosmeesters door de 
vroetschap "geconsenteert ( toegestaan) een huysinghe tot een her
berghe van hout ende ryet te moghen doen erigeren (oprichten) 
ende timmeren, buten Potterspoort ter plaetse daer t Leprooshuys 
te sta en plach" 3) . 

In deze herberg mocht wijn en bier getapt worden, mits daar
van, evenals in de stad, accyns en "imposte" (belasting) werd 
betaald. 

Bij deze gelegenheid of kort daarna kreeg de z.g. stadsherberg 
de naam van "de . Wagter" . 

In een koopcontract van 21 Nov. 1613 lezen we n.l. van "een 
thuyn ofte erve gelegen buyten Potterspoort, belent aen d e oost
zyde .de huysinge van de Leprosen, genaemt de Wagter of de 
nieuwe Sta.dtsherberg mit ' t erff daer achter aengelegen" 4 ). 

Vóór 1613 moet dus de stadsherberg de naam van " de Wagter" 
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gekregen hebben. 
De stadsherberg was de plaats, vanwaar de Leidse en de 

Amsterdamse trekschuiten afvoeren en aankwamen. Hier was de 
wachtkamer, waar onze voorvaderen met groot geduld - want 
,.haast" was in d-ie tijd meestal een vreemde klank - het ogen
blik van aankomst of vertrek afwachtten. 

Het is daarom duidelijk, dat de Wachtelstraat, die in vorige 
eeuwen altijd Wachterstr:aat werd genoemd, haar naam heeft ont
leend aan de Stadsherberg "de Wagter··. 

Deze stadsherberg is later, mogelijk na een verbouwing, herdoopt 
als "het Huis der Liefde" en heeft door deze naamsverandering nog 
lang de gedachtenis levendig gehouden aan het werk van barm
hartigheid, dat hier zo lange jaren was uitgeoefend 5). 

Oorspronkelijk is dit "Huis der Liefde" blijkbaar niet het hoofd
gebouw, maar een der bijgebouwen geweest of later in de onmid
dellijke nabijheid daarvan gesticht. 

In de "Schouwe van de Cingelen op Saterdag den 14den J uly 
1696" lezen we namelijk: 

Wachters'traet. 
Voor 't huys der liefde ... by 't wachthuysge te diepen 

( de cingel uit te diepen) 
·t Leprooshuys voor de baen ... de kaay te beschoeyen 6 ). 

Hier wordt dus duidelijk onderscheid gemaakt tussen ,. 't Huis 
der Liefde" en "het Leprooshuys". Dit blijken afzonderlijke ge
bouwen te zijn. 

Wanneer he't huis deze naam heeft gekregen, wordt niet vermeld, 
maar uit een aantekening in ·het Goudse Trouwboek van het jaar 
1649 blijkt, da't het toen reeds als zodanig bekend was. We vinden 
daar ·deze aangifte: 

den 4 November 1649 Jacob Jansz. Boon J. M. van Goude 
woonende buyten Potterspoort by thuys -der lyeffde met Jannichie 

Jans J. D. van Goude woonende op de Carte Tiendewegh. 

In de 18de eeuw is het gebouw in particuliere handen overgegaan 
en een koffiehuis met uitspanning geworden en tijdelijk ook in bezit 
geweest van den heer Hermanus Kortenoever. 

Achter het huis stonden twee lange gebouwen, van binnen zonder 
scheiding. Het ene werd als kolfzaal, het andere als kegelbaan 
gebruikt. In 1877 kwam dit complex in het bezi't van den heer 
H. W. G. Koning, die de sloot tussen dit terrein en de Lazarus-
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kade liet dempen en het bruggetje liet afbreken. 
In de twee lange gebouwen werd een pïttenfabriek gevestigd. 

Deze werkte voor de kaarsenfabriek Apollo te Schiedam en voor de 
Goudse kaarsenfabriek, die toen nog op de Gouwe haar fabrieks
lokalen had in de tegenwoordige stroopfabriek. 

Nadien is dit bedrijf weer omgezet in een nettenfabriek, waaraan 
de naam der Familie Kortenoever is verbonden, terwijl thans de 
firma Koole & Vis er sedert 1936 haar meubelfabriek heeft. 

In het voormalige "Huis der Liefde" hebben na den heer Koning 
nog gewoond: de heer Cau, griffier, Ds. Berkelbach en de heren 
J. Kortenoever en H. Kortenoever. Thans is het eigendom van de 
Kaashandelmaatschappij "De Producent". 

Wij kunnen ons na dit overzicht van -de geschiedenis van het 
Leprooshuis en zijn bewoners de vraag stellen: ,,Welke herinne
ringen aan deze instelling zijn ons gebleven?" 

Hee zijn een paar straatnamen, de Lazaruskade en de St. Job
straat, die de gedachte aan het verleden levendig houden. 

He't is een mooie, zeker ook een der oudste, gevelstenen: ,,de 
bel", die met zorg bewaard wordt in ons Stedelijk Museum. 

Het is verder het fraaie poortgebouw, dat nu de dag zijner weder
opstanding wacht op een passende en waardige plaats. 

De schoonste herinnering, die ons echter moe't bijblijven, is die 
van barmhartige naastenliefde, van edel medegevoel met den 
lijdenden medemens, een geest, die onze voorvaderen bezielde in 
t'ijden, toen de christelijke charitas zich in haar schoonste vorm 
openbaarde; de geest der liefde, die zich ook in onze dagen niet 
moet verloochenen en die zich bij ons - Nederlanders - ook 
nooit verloochenen zal. 

J. H. CARLIER. 

Verschillende bijzonderheden betreffende de lepra werden ontleend aan de 
dissertatie van Dr. G. N. A. Ketting; Bijdrage tot de geschiedenis van de lepra 
in Nederland. Academisch proefschrift, Utrecht, 30/5 1922. 

1) Kamerb. 1664 fol. 2 v 0
• 

2) 4de Vroedschapsb. fol. 71 v0
• 

3) 5de Vroedschapsb. fol. 149 v 0
• 

4) 5de Stadsreg. fol. 31 r 0
• 

5) verg!. Walvis I bi. 161 Scheltema bi. 118. 
6) Kamerboek 1696. 
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