
LESSINES : KLCJCJSTERtl.CJSPITAAL 
'tl.CJSPITAL NCJTRE-VAME A LA RCJSE' 

Guy Gilias 

DE KLOOSTERSITE 

Om de laatste wens van haar overleden echtgenoot te vervullen laatAlix de Rosoy (Rosoit) in 1246 
het Hospita/ Notre-Dame à la Rose (Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw met de Roos) bouwen. Ze was 
de weduwe van Arnold IV van Oudenaarde, heer van Lessen en grootbaljuw van Vlaanderen. 
Lessen was op dat ogenblik een stad in volle expansie en het hospitaal zou vlug vele voorrechten 
en aanzienlijke giften krijgen. Het hospitaal had eerst een dubbele religieuze gemeenschap: 
enerzijds enkele lekenbroeders die voornamelijk in de boerderij van het hospitaal werkten en 
anderzijds 7 zusters augustijnen aan wie de zorg van de zieken werd toevertrouwd. Het hospitaal 
was ook klein in oppervlakte: slechts twee vleugels in L-vorm, waarvan één langs de Dender en de 
andere er loodrecht op. De inrichting voor een echt hospitaal was wél aanwezig: ziekenzaal, 
kapel, eetzaal, slaapzaal, noviciaat etc .. In de loop der eeuwen werden verbouwingen uitgevoerd 
om beter aangepast te zijn aan zowel het hospitaalleven 
en als aan het kloosterleven. Het bevat nu een 
hoofdgebouw op de linkeroever, tuinen, een ijskelder, 
een kerkhof en de Dender die er onderdoor vloeit. De 
oude gebouwen zijn verbouwd in de 16de en de 18d0 eeuw 
en liggen in een harmonieus vierkant rond het klooster 
en de binnentuin. De diverse constructies zijn gebouwd 
in de toenmalige stijlen: laatgotiek voor het klooster, 
barok voor de kapel en het portaal, renaissance voor de 
trapgevels. 
De leden van de gemeenschap hadden een eigen 
infirmerie die gescheiden was van de ziekenzaal, om 
epidemieën bij het personeel te vermijden. De infirmerie 
illustreert aan welke strenge regels de zusters moesten 
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gehoorzamen en bevat heel wat interessante getuigenissen. 
Deze hospitaalsite is één van de laatste voorbeelden van een autarkische zelfvoorzienende 
hospitaalsite volgens de concepten van het Ancien Régime. Sinds het midden van de jaren 1980 
hebben er verschillende restauraties plaats gevonden. In 1999 werd er een bestek voor 
restauratie en toeristische valorisatie van de plaats opgemaakt. Een Europese offerteaanvraag 
leidde tot de samenstelling van een multidisciplinair team. In april 2001 werd dit bestek 
geselecteerd door de Waalse en Europese overheid en konden de belangrijke werken starten voor 
een totale restauratie met een verbluffend resultaat bij de officiële opening in 2012. Het Onze
Lieve-Vrouw-met-de-Roos hospitaal is erkend als 'Uitzonderlijk Erfgoed van het Waalse Gewest' 
en van Europa. 
Het is één van de zeldzame gebouwen uit die periode dat goed bewaard is gebleven en dat een 
uitstekend beeld geeft van het medisch-religieus verleden. 

HET HOSPITAAL 

De stichting van het hospitaal in de middeleeuwen kaderde duidelijk in de persoonlijke 
naastenliefde die in die tijd veel beoefend werd. Rijke burgers, notabelen, machtige heersers, 
bevreesd voor hun nakend einde, toonden zich op die manier heel edelmoedig door het schenken 
van giften aan behoeftigen en hoopten op die manier straf voor hun zonden af te kopen. Later zou 
de Kerk deze zienswijze overnemen. Ze waren de voorlopers van onze sociale structuren van 
vandaag. 
De stichtingsoorkonde van het hospitaal leert ons bovendien dat "de zieken waarvan de 
gezondheidstoestand zo slecht is dat ze niet meer van deur tot deur kunnen gaan bedelen, 
moeten verzorgd worden tot ze volledig hersteld zijn; dat ze met mildheid moeten behandeld 
worden en met gulheid naargelang hun ziekte, in al hun wensen ervoor zorgend dat hun toestand 
niet schaadt." Ook particulieren lieten zich verzorgen, zoals blijkt uit schenkingen "uit 
dankbaarheid voor ontvangen zorgen." 
Het hospitaal is tevens een belangrijke getuige van de vooruitgang van de medische wetenschap. 
Volgens de vroegere concepten weerspiegelt de toestand van het lichaam die van de ziel en zijn 
spirituele noden onlosmakelijk verbonden met de zorg voor het lichaam. De kapel en de 
ziekenzaal fungeren als een symbiose: die twee zalen liggen dan ook in elkaars verlengde. 
Ziekten werden immers beschouwd als gevolg van de zonde, zodat er rechtsreeks contact met 
God mogelijk was. Het bevorderde de genezing van de geest en van het lichaam. Ernstige zieken 
konden op die manier ook vanuit hun bed de 
eredienst bijwonen. In 1606 werd de kapel 
weggeblazen door een orkaan, waarna ze 
heropgebouwd werd in een theatrale barokstijl 
waarbij kunst in de godsverering een belangrijker 
rol speelde. 
De oorspronkelijke ziekenzaal was een duidelijke 
toepassing van de toenmalige theorieën over 
miasmen en lichaamsvochten, waarbij men dacht 
dat de lucht door pathogene miasmen bedorven 
kon worden. Men bouwde toen grote 
ziekenzalen waarin verse lucht binnengebracht 
werd door luchtstromingen via grote ramen, die 
de slechte dampen meevoerden naar buiten. De 
grote ziekenzaal met hoge vensters en raampjes 
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in die vensters, met een luik in het plafond is een mooi voorbeeld van de architectuur van een 
'pneumatisch' ziekenhuis. Aan de zijkant bevond zich een kleine ruimte die diende tot opwarmen 
van alléén maar'gezonde' patiënten. 
Bij de oprichting bood het hospitaal plaats aan ongeveer vijftien patiënten. De nieuwe "gast" moest 
eerst biechten, ontving daarna de communie en werd van kop tot teen gewassen. Hij moest zijn 
kleren inruilen tegen een nachthemd en werd in een bed gestopt dat hij meestal moest delen met 
één of zelfs twee andere zieken. Aanvankelijk was deze ziekenzaal gemengd. De alkoven van de 
bedden waren voorzien van gordijnen om warmteverlies te vermijden, vooral in de winter, want er 
was geen verwarming aanwezig en er werd regelmatig verlucht om de woekering van microben 
tegen te gaan. In die besloten alkoven moet een walgelijke stank geheerst hebben; ook ongedierte 
woelde welig in de stromatrassen, doordrenkt met zweet en soms met urine. De houten structuur 
was bovendien een paradijs voor insecten. De gordijnen waren rood om de bloedsporen te 
camoufleren als gevolg van de aderlatingen die in die tijd populair waren. 
De zusters augustinessen namen zowel de verzorging als de huishoudelijke dienst en de 
administratie op zich. Om de rust te bewaren en zorg te dragen voor de zieken, organiseerden ze 
dag en nacht een bewaking. Moeder overste had de leiding over de instelling, terwijl de spirituele 
leiding in handen was van de priesters en het onderhoud van het gebouw en de werkzaamheden op 

. de hoeve werden toevertrouwd aan lekenbroeders. De meeste van die broeders waren 
ongeletterde religieuzen van bescheiden afkomst. In de 16° eeuw werden ze vervangen door 
loonarbeiders. 

Na de Franse Revolutie nam de stad het beheer van het hospitaal op zich, door middel van de 
Commissie voor Burgerlijke Godshuizen en later van de Commissie van Openbare Onderstand. De 
religieuzen bleven echter één van de pijlers van de instelling. In de 19• eeuw nam het aantal 
aanvragen voor tussenkomst van het hospitaal fel toe omwille van de plaatselijke porfier 
steengroeve. Vele gekwetsten, zieken en uitgeputte werklui uit de groeve werden er verzorgd. 
Daarom werd in 1830 een tweede ziekenzaal gebouwd, waaraan later, tussen 1860-1870, nog 
twee ziekenzalen werden toegevoegd. Tot in 1980 hebben leken verpleegkundigen, 
ziekenverzorgers en onderhoudspersoneel, samen met de geestelijke gemeenschap, een 
belangrijke rol gespeeld bij de verzorging van de patiënten. 
Een nieuwe grote zaal over de Dender gebouwd rond 1830, getuigt van de opvattingen van de 
hygiënische geneeswijze als gevolg van belangrijke wetenschappelijke vondsten (Pasteur, Lister, 
Semmelweis .. ). Afvalproducten konden gemakkelijk verwijderd worden via de Dender onder en 
langs het hospitaal. Men maakte gebruik van koperen emmers (met de namen van de zusters en 
gedateerd) waarin reukstoffen verbrand werden. In die emmers werd eveneens hete houtskool 
naar beddenpannen gebracht die dienden om de bedden te verwarmen. De gordijnen van de 
alkoven waren voortaan wit, potten waren van porselein en er werd glas gebruikt in plaats van tin. 
De zieken hadden nu recht op een eigen bed en waren niet meer verplicht de ganse dag in hun bed 
te liggen. Een geneesheer en een chirurg versterkten de ploeg van zusters /verzorgers. Met de 
komst van de nieuwe zaal waren mannen en vrouwen nu ook gescheiden. In het midden van de 
zaal stond een 'bastaardbed', dat kan gezien worden als de voorloper van de intensieve zorgen. 
Dank zij de centrale ligging van het bed kon de patiënt nauwkeurig in het oog gehouden worden. 
Daarenboven kon men er gemakkelijk omheen wandelen om hem de nodige zorgen toe te dienen. 
De zusters voerden aderlatingen uit en dienden vele klisteren en lavementen toe, een gewone 
therapie in de middeleeuwen om de slechte humoren in het lichaam die ziekte veroorzaakten, te 
verjagen. Eens genezen bleef de zieke nog enkele dagen 'uit bezorgdheid tot hij helemaal hersteld 
blijkt te zijn.' 
Leprozen werden niet toegelaten in het hospitaal maar ze werden verbannen naar leprozenhuizen 
buiten de stadsmuren. Cholerapatiënten werden tot in de 19• eeuw wel verzorgd in het hospitaal. 
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Men kende toen immers de ooraak niet van de ziekte en evenmin het grote gevaar van besmetting. 
Merkwaardig is ook dat zwangere vrouwen evenmin toegelaten werden. Het ontbreken van 
prenatale zorgen was er in die tijd trouwens de oorzaak van dat er veel meer oudere mannen 
leefden dan vrouwen. 
De bouw van de derde en vierde ziekenzaal (omstreeks 1865) strekt zich nu ook verder uit over de 
rechteroever van de Dender, en zal geleidelijk het neerhof van de boerderij inpalmen. 
Sinds 1980 hebben de zieken en bejaarden het oude hospitaal definitief verlaten. 
Het hospitaal Notre-dame à la Rose is een uitzonderlijk voorbeeld van de evolutie van de 
ziekenhuisarchitectuur, van de geschiedenis van de gezondheidszorg, van het kloosterleven, van 
hun mentaliteit en hun ideeën. Bovendien heeft het steeds de sfeer en het uitzicht van de 16de en 
17de eeuw weten te bewaren. 

DE APOTHEEK 

Het hospitaal beschikte al van bij het begin over 
een apotheek. Archiefstukken vermelden dat 
zusters er geneesmiddelen bereidden vanaf de 
16° eeuw. Zeldzame ingrediënten en moeilijke 
bereidingen werden echter bij verschillende 
apothekers in Lessines of in de omgeving 
aangekocht of klaar gemaakt. De apotheek, 
ondergebracht in een hoek van de noordwester 
vleugel, onderging mettertijd heel wat 
verbouwingen. 
De restauratie zoals die vandaag te zien is, 
dateert uit de 19° eeuw. Ze bestaat uit twee grote 
ladenkasten met opstanden. Eén kast werd 
voorbehouden voor de vergiften. De schuiven 

ervan bevatten de vele gedroogde kruiden. Een tafel met marmeren werkblad diende als 
bereidingstafel. De zusters "apothekeressen" verdiepten zich geregeld in de bestaande 
wetenschappelijke literatuur en volgden de nieuwste ontwikkelingen. Dit blijkt uit de werken die in 
de apotheek terug te vinden zijn. Er was ook een kleine tuin waarin geneeskrachtige planten 
gekweekt werden die ze gebruikten voor hun remedies. Nog steeds heeft Lessines een grote 
reputatie te danken aan die planten: de stad bezat begin vorige eeuw nog ongeveer 150 hectare 

Boule 

bouwland voor planten kweek. 
"Helkiase", het wondhelend ontsmettingsmiddel 
en geneesmiddel voor huidziekten dat op het 
einde van de 19° eeuw werd uitgedacht door 
zuster Marie-Rose Carouy (Caroy), 
hospitaaloverste van 1888 tot 1923, heeft het 
hospitaal in de hele wereld beroemd gemaakt. 
Het werd bereid en verkocht tot begin jaren 1940 
en zorgde voor een financiële welstand van het 
klooster. Waarschijnlijk maakte men bij de 
bereiding gebruik van een apparaat 'boule' 
genoemd. Later gebruikte men dit apparaat voor 
het omhullen van dragees of pillen. 
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Er bestaat zelfs een uitgebreide gebruiksaanwijzing voor de verschillende aandoeningen, zoals bij 
brandwonden, oude wonden, spataderwonden, zweren, eczeem, huiduitslag, abcessen, 
negenoog zweren, fistels en steenpuisten. Helkiase wordt ook aanbevolen bij amputaties en 
hernia operaties. 

Begin jaren 1930 kwam men tot het besef dat Helkiase 
veel schadelijke neven-verschijnselen veroorzaakte 
wegens het aanwezige kwikchloride. Tijdens de 
economische crisis in die jaren, werd de zalf uit de 
handel gehaald. 
Apotheker G. Williame van Lessines maakte via een 
omzendbrief aan de collega's bekend dat hij het 
'Belangrijkste Depot' had van de producten 'Helkiase 
van de Hospitaal-zusters van Notre-Dame à la Rose'. 
Hij prijst de uitzonderlijk effectieve werking ervan aan 
tegen zweren, pijn in de benen en allerhande wonden. 
Het product is verkrijgbaar in poedervorm, als 

oplossing met sublimaat of met boorzuur. Er werd een zalf gemaakt van het poeder, vermengd met 
.. water. 

MUSEUM 

In zijn 750 jaar bestaan heeft het hospitaal een rijke collectie verzameld van koperwerk, tin, 
porselein, schilderijen en meubelen van grote waarde. Maar het meest originele van dit hospitaal 
erfgoed is zonder enige twijfel de inrichting. De collecties zijn er op een zeer levendige manier 
uitgestald. Alle voorwerpen hebben hun eigen verhaal, want ze hebben ook werkelijk "gediend". 
De charme schuilt ook in het authentieke kader waarin alles getoond is. 
De bezoeker volgt een parcours van 20 zalen met authentieke en waardevolle kunstvoorwerpen, 
medische instrumenten uit ver vervlogen tijden, uitgebreide farmaceutische verzamelingen ... Het 
gebruik van de ultra moderne toon kasten uitgerust met interactieve schermen laat toe het gebruik 
van de oude medische instrumenten te begrijpen. De voorwerpen uit de collectie illustreren 
bovendien het leven van de religieuzen en van het lekenpersoneel. Ook de kruidentuin met 
geneeskrachtige planten is nog steeds te bewonderen. 
Een speciaal ingerichte Theriakzaal, met oorspronkelijke verzamelstukken, geeft de bijzondere 
geschiedenis van dit geneesmiddel weer. Dit kostbare geheimmiddel werd in Lessines uit de 
verkoop gehaald in 1908. 
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