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da, op een steenworp afstand van de Pot-
terspoort en de stadsmuren, woonden de 
uitgestoten zieken. Er was een klein ‘zieken-
huis’ gebouwd, bij een kapel, dat onderdak 
gaf aan de leprozen van de stad. Het stadsle-
prooshuis bood een nieuw huis voor de le-
prozen die door familie en de samenleving 
werden verstoten. De leprozenmeesters, af-
gevaardigden van het Goudse stadsbestuur, 
vingen deze zieken op in het leprooshuis, 
gaven hen een bestaan en organiseerden 
de leprozenzorg. Het leprooshuis fungeer-
de zoveel mogelijk zelfstandig, als een ge-
sloten gemeenschap in de periferie van de 
stad. De meesters probeerden de leprozen 
zoveel mogelijk te isoleren op het Lazaru-
serf en poogden de marginale positie van 
de leproos in de samenleving zoveel moge-
lijk te behouden. Hierbij hoorde een aparte 
werkwijze die invloed had op de relaties tus-
sen de leproos, het leprooshuis en het stads-
bestuur. 

Leven buiten de stadsmuren
de wijze van functioneren van het goudse leprooshuis 

in de late middeleeuwen 

Daan van Leeuwen

In de stichtingsbrief uit 1394 staat opgetekend dat Aernd Pic Dyrcxz een 
huis met erf ter beschikking stelt aan het Goudse stadsbestuur voor de 
opvang van de zieken ‘die beziect sijn mitter lazarijen’. ‘0075 Archief van 
het leproos- en proveniershuis te Gouda, 1354-1902, inventarisnummer 4, 
Akte waarbij Aernd Pic Dyrckx zijn huis bestemt tot leprooshuis, 1394’.  
(foto samh)

De komst van lepra naar Holland

Om een beeld te kunnen scheppen van het functione-
ren van een leprooshuis in een stedelijke samenleving is 
het van belang eerst een context te scheppen van wat 
de ziekte betekende voor Holland. Lepra (Mycobacterium 
Leprae) is een besmettelijke ziekte1 die voornamelijk tus-
sen 1100 en 1600 in de Europese samenleving veel voor-
kwam. In de middeleeuwen was het gebruikelijk om de 
term ‘melaatsheid’ of ‘lazerij’ te gebruiken. De ziekte is 
besmettelijk doordat de bacterie via niezen of hoesten 
kan worden overgedragen. De leprabacterie huist vooral 
in de ‘koelere’ delen van het lichaam, zoals de ledema-
ten en in het gezicht. De bacterie tast de zenuwen vlak 
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van leprozen en waren gebaseerd op de Mozaïsche wet-
ten uit Leviticus 13.4 

De wetten zetten de Hollandse stadsbesturen ertoe 
aan om de leprozen een eigen plaats te geven buiten 
de stadsmuren, maar deden dit wel in het rechtsgebied 
van de stad. Zo konden zij controle blijven houden op 
de zieken. Sommige stadsbesturen bouwden een aan-
tal eenvoudige huisjes waar de leprozen konden leven.5 
De levenswijze van absolute isolatie die de wereldlijke 
en geestelijke regels voorschreven, kon uit praktisch 
oogpunt niet worden nageleefd. De leprozen bleven in 
contact staan met de gemeenschap om aalmoezen te 
kunnen vergaren. De isolering van de leprozen en ont-
wikkelingen binnen de leefgemeenschap zorgden voor 
een sociale kloof tussen de stadsbewoners en de lepro-
zen, die groepsvorming en vervreemding tot gevolg had. 

Vanaf de veertiende eeuw zien we in Holland de eerste 
leprooshuizen ontstaan uit de gemeenschap van lepro-
zen. De huizen werden ook wel ‘leprozerieën’ of ‘laza-
rushuizen’ genoemd. In het laatste geval zijn de huizen 
vernoemd naar Lazarus de beschermheilige van de le-
prozen. Lazarus is een arme bedelaar, die de hoofdrol 
speelt in de door Jezus vertelde gelijkenis. Het verhaal 
gaat over een rijke man en Lazarus, wiens huid is over-
dekt met zweren. Hij moet zich voeden met de etens-
resten die van de tafel van de heer vallen. Honden likken 
zijn wonden. Uiteindelijk zullen de rollen omgedraaid 
zijn. Lazarus erft de hemelse heerlijkheid en de rijke man 
de vlammen van het dodenrijk. Hoewel de Bijbel niet ex-
pliciet vermeldt dat Lazarus melaats is, is hij toch een 
symbool voor leprapatiënten geworden. 

Het is opmerkelijk dat in de tweede helft van de der-
tiende eeuw, toen de ziekte op zijn hoogtepunt was, 
nog geen pasklare oplossingen waren voor de opvang 
van leprozen. Het onderbrengen van leprozen in een le-
prooshuis liet in Holland nog ongeveer een eeuw op zich 
wachten. De meeste Hollandse leprooshuizen stammen 
dan ook uit de tweede helft van de veertiende eeuw.6 
De oorzaak van de late overgang naar georganiseerde 
leprozen is vermoedelijk te verklaren door het urbanisa-
tieproces van de Hollandse steden. Het stadsbestuur be-

onder de huid aan, waardoor er gevoelloze rood-witte 
vlekken op de huid ontstaan. Doordat de lichaamsdelen 
gevoelloos worden, kunnen opgelopen wonden en infec-
ties leiden tot verminkingen. De ziekte is daardoor zeer 
zichtbaar voor de omgeving.2 

De ziekte was al langer in Europa aanwezig, maar door 
hernieuwde handelscontacten met het Midden-Oosten, 
de terugkomst van kruisvaarders en de opkomende ur-
banisatie groeide lepra in de Middeleeuwen snel uit tot 
een epidemie.3 De stedelijke autoriteiten moesten een 
oplossing bedenken voor het toenemende aantal lepro-
zen en maakten vooral gebruik van de bestaande geeste-
lijke en wereldlijke regels die gericht waren op de isolatie 

1.  Met de ziekte Lepra (Mycobacterium Leprae) wordt een lichame-
lijke aandoening bedoeld die binnen de medische wereld de ziekte 
van Hansen wordt genoemd. De Noorse arts Armauer Hansen ont-
dekte in 1873 de bacterie die lepra veroorzaakt.
2.  www.leprazending.nl (geraadpleegd op 7 december 2011); K. Al-
næs, De geschiedenis van Europa, 1300-1600 (Amsterdam 2004) 90.
3.  G.A. Lindeboom, Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde (Rot-
terdam 1993) 101.
4.  Leviticus 13: 1,42-46. Oude Testament in Nieuwe Bijbel verta-
ling (NBG, Hilversum 1999): De Heer gaf Mozes en Aäron de vol-
gende aanwijzingen: (…) Blijkt nu dat er op de kruin of van voren 
inderdaad een roodachtig wit gezwel is ontstaan dat eruit ziet als 
een huidziekte, dan is de man door die huidziekte aangetast. Hij 
is onrein, en vanwege de zieke plek op zijn hoofd moet de pries-
ter hem onmiddellijk onrein verklaren. Wanneer iemand aan een 
huidziekte lijdt, moet hij in gescheurde kleren rondlopen, zijn haar 
los laten hangen, zijn snor en baard bedekt houden en roepen: On-
rein, onrein! Zolang de ziekte duurt, blijft hij onrein; in afzondering 
moet hij leven, buiten het kampterrein.
5.  W. de Keyzer, ‘Leprozerieën, het uitzicht’ in E. Persoons (red.), 
Lepra in de Nederlanden (Brussel 1989) 48-56, aldaar 48. Historici en 
auteurs noemen deze gemeenschap van leprozen ook wel ‘akker-
zieken’ of ‘veldzieken’, vernoemd naar de plaats waar de leprozen 
woonden. Het is aannemelijk dat deze termen in de late middel-
eeuwen in Holland niet werden gebruikt, omdat er in de primaire 
bronnen niet aan deze woorden worden gerefereerd.
6.  K. Goudriaan, ‘Die Frühgeschichte des Hospitalwesens in den 
Grafschaften Holland und Seeland und im Niederstift Utrecht’ in 
M. Pauly (red.), Einrichtungen der sozialen Sicherung im mittelalter-
lichen Lotharingien (Luxemburg 2008) 197-255, aldaar 233-244. De 
bouwjaren van de leprooshuizen in steden te Holland: Amsterdam 
(1399), Delft (1390), Dordrecht (1309), Gouda (1394), Haarlem (1394), 
Leiden (1386-1390). 
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gon zich in deze eeuwen steeds meer verantwoordelijk 
te voelen voor de minderheden binnen de stad en was 
nauw betrokken bij de bouw en de organisatie van de le-
prooshuizen. Daarnaast veroorzaakte de bevolkingsgroei 
in de Hollandse steden een grotere kans op besmetting 
binnen de stadsmuren, waardoor uitsluiting meer maat-
schappelijk gewenst en aanvaard werd.7

Het is moeilijk om te concluderen hoeveel Hollandse 
leprooshuizen er precies gesticht zijn. Verschillende his-
torici noemen uiteenlopende aantallen. Dit kan onder 
andere worden verklaard, doordat in een aantal gevallen 
de leprozen inwoning namen in een huis zonder georga-
niseerde zorg. Historici verschillen van mening of deze 
huizen wel als ‘leprooshuizen’ moeten worden gezien. 
Bij het schatten van het aantal leprooshuizen in Holland 

kan er gebruik worden gemaakt van hulpbronnen als 
kaarten van de cartograaf Jacob van Deventer. Hij heeft 
tussen 1558 en 1575 een groot aantal steden en hun le-
prozenhuizen in kaart gebracht. Het aantal leprooshui-
zen dat in Holland in de middeleeuwen heeft bestaan, 
kunnen we schatten op twaalf, waarvan het Goudse le-
prooshuis één is.8 

De bouw van het Goudse leprooshuis

Uit de Goudse archiefbronnen omtrent de bouw blijkt 
dat het moeilijk is om in te schatten wanneer de ge-
meenschap van leprozen werd ondergebracht in een 
leprooshuis. Een aanknopingspunt voor het begin van 
het Goudse leprooshuis is een stichtingsbrief. Aernd Pic 

Het reliëf in de Lazaruspoort. Hierop is de geschiedenis van Lazarus te zien. Hij bevindt zich rechtsonder. De honden likken zijn wonden. De poort ver-
schafte vroeger toegang tot de binnenruimte van het Proveniershuis. Bij de sloop van dit gebouw werd de Lazaruspoort verplaatst naar Achter de Kerk. 
(foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging) 
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charitatieve en logistieke diensten aan. In 1408 werd het 
beheer van het college overgegeven aan leproosmees-
ters, die verantwoording verschuldigd waren aan het 
stadsbestuur.13

De ordonnantie werd in 1408 op verzoek van het 
Heilige Geestcollege vastgesteld. In Gouda werd vanaf 
1484 een lijst bijgehouden van regenten die namens het 
stadsbestuur als leprozenmeesters dienst deden als be-
heerders van het leprooshuis.14 Het stadsbestuur nam 
tevens de verantwoordelijkheid om het onderhoud van 
het leprooshuis te bekostigen.15 De leprozenmeesters 
waren belast met het beheer, het onderhoud, de organi-
satie en inkomsten van het huis.

Dyrcxz stelde in 1394 een huis met erf ter beschikking 
voor de opvang van de leprozen van Gouda (‘die be-
ziect sijn mitter lazarijen’).9 Alleen de Goudse leprozen 
werden aangesproken om in het beschikbaar gestelde 
huis te gaan wonen. In 1423 dienden de zieken het erf 
te verlaten en verhuisden naar een nieuw gebouw bij de 
Sint Jobskapel buiten de Potterspoort, langs de Kromme 
Gouwe.10 

Vanaf het moment dat het leprooshuis van Gouda een 
duidelijk bestemming had gekregen, wees Dyrcxz het 
Heilige Geestcollege aan voor het beheer van het huis.11 
Het college van de Heilige Geestmeesters, behorend tot 
de parochie, speelde de hoofdrol binnen de armenzorg 
in de stad. Het college werd krachtig ondersteund door 
het Goudse stadsbestuur.12 De Heilige Geestmeesters 
verstrekten voedsel voor de gehele gemeenschap van 
wereldlijke en geestelijke armen in Gouda. Naast het uit-
delen van voedsel zorgde het ook voor hout en turf in de 
wintermaanden. Het college bood het leprooshuis vooral 

7.  K. Westerink, Het leprooshuis bij Haarlem (Utrecht 1985) 23.
8.  G.N.A. Ketting, Bijdrage tot de geschiedenis van Lepra in Nederland 
(’s Gravenhage 1922) 131-172. 
9.  Gouda, Streekarchief Midden-Holland (samh), Archief van het 
leproos- en proveniershuis te Gouda, inventarisnummer 5: Editie: J. 
G. W. F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad (Gouda 
1955) 518-519.
10.  Bik, Ibidem, 69-70. 
11.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, inv. 
5: Editie: Bik, Ibidem, 518-519.
12.  K. Goudriaan, ‘Gilden en broederschappen in de middeleeuwen’ 
in K. Goudriaan e.a., De gilden in Gouda (Zwolle 1996) 21-63, aldaar 
32; P.H.A.M. Abels (red.), Duizend jaar Gouda, een stadsgeschiedenis 
(Hilversum 2002) 144.
13.  Abels (red.), Ibidem, 144-146; Goudriaan, ‚Die Frühgeschichte 
des Hospitalwesens in den Grafschaften Holland und Seeland und 
im Niederstift Utrecht‘, 213. 
14.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, inv. 
7. 
15.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, inv. 
6, 295: Editie: Bik, Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad, 521; 
‘Van den Menschen die Lazarus zijn, te ontvangen’: Editie: L.M. 
Rollin Couquerque en A. Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen der 
stad Gouda (’s-Gravenhage 1917) 125-126.

Het leprooshuis, later Proveniershuis met zijn ingang aan de Hoge 
 Gouwe op de plek waar later de lichtfabriek werd gebouwd. Nu wordt 
hier het project Bolwerk gerealiseerd. (foto samh)
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Het dagelijkse leven 

Een groot deel van het dagelijks leven van de Goudse 
leproos stond in teken van God. Dit uitte zich in gods-
dienstige rituelen en verplichtingen zoals in de Middel-
eeuwen gebruikelijk was. Deze waren opgenomen in de 
reglementen die in 1408 en later in 1604 opgesteld waren 
door het Goudse stadsbestuur. Zo moesten de leprozen 
drie maal per dag het Ave Maria opzeggen en elke week 
deelnemen aan de mis. Binnen de strenge huisorde viel 
ook seksuele onthouding.16 Wie zich niet aan deze regels 
hield wachtte een straf die kon variëren van geen avond-
eten als er geen gebed werd gedaan tot opsluiting in een 
strafhuisje bij godslastering. De schepenen controleer-
den niet zelf of de leprozen de regels naleefden, dit de-
den de leproosmeesters, de portier en de zorgmoeders. 
Zij konden rekenen op steun van het Goudse gerecht als 
een leproos de huisregels bleef overtreden.17  

Als we de bronnen over het dagelijks leven van de 
leprozen vergelijken, valt het op dat er bijna niet werd 
gerefereerd aan de zorg voor de zieken. De woorden 
‘verplegen’, ’zorg’ en ‘ziekenhuis’ hebben in de Mid-
deleeuwen een andere betekenis. Het verplegen in mo-
derne ziekenhuizen kan niet los worden gezien van de 
geneeskunde, terwijl dat in de Middeleeuwen wel het 
geval was. Er moet duidelijk onderstreept worden dat 
de zorg zo was ingericht dat de leproos alleen verpleegd 
werd, omdat lepra, volgens de middeleeuwse visie, als 
ongeneselijk werd gezien. De behandeling in het Goudse 
leprooshuis bestond uit het verzorgen van wonden, het 
schoonhouden van het lichaam en het brengen van voed-
sel en drank. Niet alle leprozen waren overigens bedle-
gerig, de dagelijkse zorg bij mobiele leprozen beperkte 
zich tot het verbinden van de zweren en wonden.18

Een verblijf in het leprooshuis betekende een bed, 
een maaltijd en een haard om aan te warmen. Dit was 
reglementair vastgelegd. Bovendien stond beschreven 
waaraan de leproos zich moest houden, wilde hij recht 
hebben op deze basisbehoeften.19 Een voorwaarde was 
het dragen van een lijfbrief, waarin stond beschreven wat 
zijn rechten en plichten waren. 

rig onderdak in het leprooshuis. De stad zorgde wel voor 
de leprozen binnen de stadsgrenzen. Dit zegt veel over 
de waardering van de stedelijke gemeenschap en over 
de benadering en motieven van de zorg voor leprozen. 
Vreemde leprozen mochten wel als passant gebruik ma-
ken van het leprooshuis. In de Goudse instelling was een 
verblijf van hooguit twee nachten geoorloofd. Er was een 
stedelijke keur die inhield dat niemand in het leproos-
huis mocht worden ontvangen als hij geen loden teken 
had van de leprozenmeesters.20 Deze meldingsplicht 
gold voor iedere leproos, zowel voor vreemde als voor 
Goudse. Het stadsbestuur hield daarmee de controle op 
het toelatingsbeleid aan de deur van het leprooshuis. 

De inwoners moesten zelf hun inkomsten genereren. 
De meeste mobiele leprozen verwierven dat door mid-
del van bedelarij op de leprozenbegraafplaats, die aan 
de weg naar de stadsmuren lag. Eén van de zieken mocht 

Een Franse afbeelding van een leproos, afgebeeld als duivel, ca. 1500. 
In zijn rechterhand houdt hij zijn klepper. Deze afbeelding toont hoe er 
in deze tijd tegen leprozen werd aangekeken. Herkomst?? (foto samh)

Wat betreft de rechten van de leproos valt er bij de be-
studering van de bronnen nog iets op. De rechtsbronnen 
van de steden geven aan dat er absoluut geen vreemde 
leprozen welkom waren binnen de stad. De zieken kon-
den daarmee ook geen beroep doen op zorg en langdu-
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voor de kapel staan om bezoekers en voorbijgangers om 
een aalmoes te vragen.21 De leprozen waren bovendien 
verplicht om deel te nemen aan het huishouden en agra-
rische werkzaamheden op het erf van het leprooshuis te 
verrichten.22 

Dagelijks kregen de leprozen, na het doen van hun 
dagtaak, twee pinten bier van het Sint Catherina Gast-
huis. Het Goudse gasthuis verkocht het bier aan het 
leprooshuis zonder accijnzen te heffen.23 Er werden 
simpele maaltijden gegeten aan een lange tafel bij het 
haardvuur, waarbij alle leprozen aanwezig moesten zijn. 
Als de avondklok sloeg, moesten de leprozen hun gebe-
den doen en zich verplaatsen naar hun bed.24  

De relatie tussen stadsbestuur en het leprooshuis 

De invloed van het Goudse stadsbestuur bleef niet be-
perkt tot het opstellen van de reglementen binnen het 
leprooshuis en het aanstellen van leproosmeesters voor 
het beheer van het huis. Het bestuur gaf ook richtlijnen 
voor de leproos buiten de muren van het huis. De leproos 
kon niet onbeperkt bedelen aan de wegen die naar de 
stadspoorten leidden. Het stadsbestuur vaardigde in 
de vijftiende eeuw meerdere keuren uit om het bedel-
gedrag van leprozen aan banden te leggen.25 De reden 
van de uitvaardiging van de keuren was de zorg om de 
toestroom van vreemde leprozen.26 Uit een keurboek van 
1411 blijkt dat leprozen alleen mochten bedelen als ze 
een leprozenklepper met zich meebrachten.27 De klep-
per bestond uit drie plankjes die bij het op en neer be-
wegen op elkaar sloegen en moest gebruikt worden om 
hun komst aan te kondigen. 

Het inperken van het bedelgedrag hield in dat er plaat-
sen en tijden werden aangewezen voor de leprozen om 
te kunnen bedelen. De leprozen mochten op de jaar-
lijkse ‘ommegangh op coppermaandag’, veertig dagen 
voor Pasen, binnen de stadsmuren collecteren. Ze wa-
ren welkom op kermissen en liepen mee in de processie 
van de stadspatroon.28 Ze hielden dan een bedeloptocht 
met trommelslag om zoveel mogelijk medelijden te wek-
ken bij de Goudse burgers. Aan het einde van de tocht 

16.  Abels (red.), Duizend jaar Gouda, een stadsgeschiedenis, 146; J.H. 
Carlier, ‘Het leprooshuis met de Sint Jobskapel en de leprozen te 
Gouda’, in Die Goude (Gouda 1943) 50-74, aldaar, 68.
17.   samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, 
inv. 7. 
18.  S. Ebbinge Wubben, Leven als doodverklaarden, leprozenzorg in 
Europa (500-1800) (Zeist 1993) 77.
19.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, 
inv.7.
20.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, inv. 
6, 7; ‘Lazarussen ofte Leprosen, 6 december 1411’, ‘Van den Men-
schen die Lazarus zijn, te ontvangen’: Editie: Rollin Couquerque 
en Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen der stad Gouda, 57-58, 
125-126. 
21.  Bik, Vijf eeuwen medische geschiedenis in een Hollandse stad, 92. 
22.  Abels (red.), Duizend jaar Gouda, 398.
23.  Ebbinge Wubben, Leven als doodverklaarden, 104.
24.  Carlier, ‘Het leprooshuis met de Sint Jobskapel en de leprozen 
te Gouda’, 67-68.
25.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, inv. 
6; ‘Van den Menschen die Lazarus zijn, te ontvangen’: Editie: Rol-
lin Couquerque en Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen der stad 
Gouda, 125-126.
26.  Carlier, ‘Het leprooshuis met de Sint Jobskapel en de leprozen 
te Gouda’, 69.
27.  ‘Lazarussen ofte Leprosen, 6 december 1411’: Editie: Rollin Cou-
querque en Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen der stad Gouda, 
57-58.
28.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, 
inv. 6.

Leprozen moesten zich houden aan strenge kledingvoorschriften en 
moesten een klepper gebruiken. Een Lazarusklepper bestond uit drie 
plankjes die op elkaar sloegen en een hard geluid veroorzaakten. (Mu-
seum Gouda)
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aten de leprozen een warme maaltijd in het Sint Elisa-
bethgasthuis.29 Vreemde leprozen werden op de Goudse 
kermis geweerd, zodat de plaatselijke leprozen de kans 
kregen om meer op te halen; dit werd besloten in het 
stedelijk reglement van 1470.30 

Leprozen werden gezien als een aparte groep binnen 
het rechtsgebied van de stad. Om ze binnen de stads-
muren te weren werd het ook verboden om aan lepro-
zen bier te verkopen, aldus een Goudse keur op de bier-
verkoop aan leprozen. Opvallend is dat het alleen gold 
voor leprozen en niet voor andere minderheden binnen 
het Goudse rechtsgebied, zoals zigeuners, zwervers of 
joden. Degene die het wel verkocht aan de zieken ris-
keerde een hoge boete.31

De leproos werd overigens niet alleen door gedrags-
regels onderscheiden van de gewone stedeling, maar 
ook door het dragen van attributen en voorgeschreven 
kleding. De klepper is daarvan een voorbeeld dat reeds 
gegeven is. In tegenstelling tot andere steden met le-
prooshuizen is er geen voorbeeld van een keur voor de 
Goudse leprozen waarin bepaald werd wat voor kleding 
zij moesten dragen. Het is aannemelijk dat er wel voor-
schriften of wetten omtrent de kleding zijn geweest in 
Gouda. Er is geen reden om te denken dat het in Gouda 
anders werd geregeld dan in andere Hollandse steden als 
Haarlem of Leiden. Anno 1586 kwam er een kledingvoor-
schrift voor heel Holland, toen prins Maurits van Oranje 
de ‘ordre op ’t schouwen en bedelen der leprosen’ uit-
vaardigde. De kledingvoorschriften werden daarin nauw-
keurig beschreven: de leproos moest een vliegermantel 
en een hoed met witte band dragen.32 

De leprozen van Gouda hoefden geen geld te betalen 
om gebruik te maken van de diensten die het huis aan-
bood. Pas na de dood van de leproos werd er betaald; 
een deel van de erfgelden werd ingenomen. Daar stond 
wel tegenover dat de zieken moesten bedelen of werken 
op de landerijen, maar met die inkomsten kon er niet 
worden voorzien in alle onkosten van het leprooshuis. 

Bronnen van inkomsten

Een onderzoek naar de inkomsten van het Goudse le-

prooshuis in de archieven wijst uit dat er op vele ma-
nieren inkomsten werden vergaard. Het leprooshuis 
ontving giften uit testamenten van rijke stedelingen en 
ambachtslieden; die vormden een wezenlijk onderdeel 
van de inkomsten. Per jaar werden drie tot zeven maal 
bedragen van zes tot honderd guldens overgedragen aan 
het leprooshuis.33 Ook giften in natura kwamen voor, 
van gouden ringen tot landerijen met melkkoeien.34 Het 
was aan de leproosregenten om deze te verkopen of er 
pacht over te heffen. Het kwam incidenteel ook voor dat 
misdadigers die een wet hadden overtreden het boete-
geld moesten betalen aan het leprooshuis, als een ver-
plicht blijk van weldadigheid.35

De leprozen mochten geen beroep uitoefenen, ze 
mochten immers de vervaardigde producten niet ver-
kopen op de markten binnen de stadsmuren. Wel kon-
den de leprozen werken op de landerijen rondom het 
leprooshuis om gewassen te verbouwen voor het huis. 
De overschotten werden door derden verkocht op de 
markt. De arme leprozen moesten bedelen langs de we-
gen die naar de stad leidden. In de stad mochten ze niet 
komen, met uitzondering van de jaarlijkse ‘ommegang’. 
Dit bezoek vormde een hoogtepunt van het jaar voor de 
zieken, omdat ze op de kermissen veel geld konden bin-
nenhalen. 

Uit enkele keuren blijkt dat het stadbestuur en de le-
prozenmeesters betrokken waren bij het bedelproces. 

De binnenplaats van het voormalig Proveniershuis. (foto samh)
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rest van het leven hadden ingekocht in het leprooshuis. 
Proveniers waren welvarende stedelingen die een bedrag 
betaalden voor onderdak, eten en drinken tot het einde 
van hun leven. De uitkeringen werden proven genoemd, 
afgeleid van het oud-Hollandse woord ‘preuve’. Preu-
ves zijn dus uitkeringen in geld of natura, die op gezette 
tijden werden verstrekt. In de tweede helft van de vijf-
tiende eeuw werden er ook gezonde proveniers toege-
laten tot het leprooshuis. Wanneer de eerste provenier 
inwoning nam in het Goudse huis is niet bekend, maar 
het eerste provenierscontract dat is bewaard stamt uit 
1571.40 

Een nieuwe bestemming van het leprooshuis

Een tegenstrijdige ontwikkeling is dat er in tijde van de 
bouw van de meeste leprooshuizen, aan het begin van 
de vijftiende eeuw, een einde kwam aan de toename 
van het aantal zieken.41 De eerste leprooshuizen in Hol-
land ontstonden na de grote pestplaag, halverwege de 
veertiende eeuw. Vanaf het einde van de veertiende en 
het begin van de vijftiende eeuw ontstonden de meeste 
leprooshuizen in Holland.42 In de zestiende eeuw begon 
lepra langzaam te verdwijnen uit de Nederlanden, terwijl 
de huizen nog goed functioneerden. 

Historici en medici kunnen nog niet verklaren wat de 
reden was van de afname van de ziekte. Vaak wordt dit 
in verband gezien met andere ziektes als de pest.43 Met 
de afname van het aantal leprozen lieten de stadbestu-
ren steeds vaker gezonde proveniers toe in de huizen en 
zochten ze naar nieuwe bestemmingen voor de lepro-
zenhuizen.44 

Het Goudse leprooshuis werd op last van het stadsbe-
stuur in 1574 gesloten, ten gevolge van de dreiging van 
de Spaanse invasie. Het stadsbestuur wilde het gebouw 
afbreken en de leprozen in het Magdalenenconvent on-
derbrengen, dat overigens midden in de stad lag. Het 
aantal proveniers in het huis nam aan het begin van de 
zeventiende eeuw sterk toe terwijl het aantal leprozen 
afnam. Pas in 1735 werd er voor het eerst melding ge-
maakt van het ‘proveniershuis’. De laatste keer dat er 
een leproos werd opgenomen, was in het jaar 1652 vol-

29.  Abels (red.), Duizend jaar Gouda, 399.
30.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, 
inv. 6.
31.  ‘Den Lazarussen niet te setten om bier te vercoepen’: Editie: 
Rollin Couquerque en Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen der 
stad Gouda, 240.
32.  ‘Ordre op ’t schouwen en bedelen der Leprosen. Den 13 october 
1568’. Editie: M. Tóth – Ubbens, Verloren beelden van miserabele bede-
laars, Leprozen – armen – geuzen (Lochem 1987)  98-99. 
33.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, inv. 
7. Verschillende bladzijden. 
34.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, inv. 
16, 18, 39. 
35.  Bik, Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad, 79.
36.  ‘21 maart 1489’, ‘Leprosenhuys, 9 december 1509’: Editie: Rol-
lin Couquerque en Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen der stad 
Gouda, 489, 502.
37.  ‘21 maart 1489’: Editie: ibidem.
38.  ‘Leprosenhuys, 9 december 1509’: Editie: Rollin Couquerque en 
Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen der stad Gouda, 502.
39.  Carlier, ‘Het leprooshuis met de Sint Jobskapel en de leprozen 
te Gouda’, 70.
40.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, 
inv. 7.
41.  Lindeboom, Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde, 101.
42.  Goudriaan, ‚Die Frühgeschichte des Hospitalwesens in den 
Grafschaften Holland und Seeland und im Niederstift Utrecht‘, 
233-244.
43.  S. Ell, ‘Plague and leprosy in the Middle Ages: a paradoxial 
cross-immunity’, International Journal of Leprosy, 55 (1987) 345-350.
44.  Forrier, ‘Lepra, verspreiding in tijd en ruimte’, 22.

Door andere instellingen te verplichten om collectes te 
houden en wekelijkse donaties te doen, reguleerde het 
stadsbestuur een vast inkomen naast de bedelarij van de 
leprozen.36 Het Goudse stadbestuur bepaalde in 1489 
dat de leprozenmeesters bij kerkmeesters, gasthuis-
meesters en getijdenmeesters om donaties mochten 
vragen.37 Vanaf 1509 kwam er een keur waarin het stads-
bestuur het Goudse gasthuis en het Heilige Geestcollege 
verplichtte om elke week een vast bedrag te doneren aan 
het leprooshuis.38 De leprozen konden ook collecteren 
aan de vaarroutes die langs Gouda liepen. Er werd aan de 
schippers een bedrag gevraagd voor de zorg en onder-
houd van het leprooshuis.39 

In Gouda zien we dat melaatse proveniers zich voor de 
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gens de Goudse keurboeken. Door de proveniers kon het 
leprooshuis reserves opbouwen en het stadsbestuur ging 
zich actiever bemoeien met de boekhouding. Regelmatig 
kwam het voor dat het stadsbestuur bedragen uit de re-
serves van het leprooshuis nam en schonk aan een Gouds 
gasthuis of aan het Schiedammer leprooshuis.45 

Conclusie 

In de hoge en late middeleeuwen werd Gouda geplaagd 
met uitbraken van de ziekte lepra. De stedelijke autori-
teiten moesten een oplossing bedenken voor het toene-
mende aantal leprozen in de stad. Vanaf het einde van 
de veertiende eeuw werd de leprozenzorg georganiseerd 
in het leprooshuis, dat was gehuisvest in een huis en erf 
vlak buiten de Potterspoort. Goudse leprozen kregen 
bepaalde plichten en privileges, die vreemde leprozen 
niet kregen. 

Vanaf de in gebruikname van het leprooshuis ontstond 
er een geheel nieuwe relatie tussen de leprozen en het 
stadsbestuur. Alles werd vanaf dit moment bepaald door 
het stadsbestuur. Binnen de muren werd dat gedaan 
door de leproosmeesters, buiten de muren door wetten 
en verordeningen van de stad. Dit is kenmerkend voor 
het laatmiddeleeuwse beleid van vele Hollandse stads-
besturen en was bedoeld om de greep te houden op 
deze marginale bevolkingsgroep. Door de toename van 
zwervende en pseudo-leprozen werden er vele wetten 
uitgevaardigd waarin het bedelgedrag werd ingeperkt. 
Het aantal bedelplaatsen nam af, de bedeltijden werden 
korter, de vrije toegang van de leprozen tot de stad werd 
ontzegd en er werden kledingvoorschriften uitgegeven 
door het stadsbestuur. De archiefbronnen met wetten, 
kledingvoorschriften en de toenadering tot alternatie-
ve inkomstenbronnen bewijzen dat de invloed van het 
stadsbestuur op het functioneren van het leprooshuis 
altijd groot is geweest.

45.  Bik, Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad, 70-71, 82-85.

Het Nonnenwater. Rechts bevond zich de poort van het Leprooshuis/
Proveniershuis. Geheel rechts is nog het laatste deel te zien van de kan-
toren van de voormalige lichtfabriek, het latere Gemeentelijk Energie 
Bedrijf. (foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging) 


