OP ZOEK IN DE CULTUURBIBLIOTHEEK NAAR
DE VERDWENEN MAGDALENALEPROZERIE
- “Er moet hier op het terrein van het Sint-Lodewijkscollege een leprozerie
gestaan hebben.”
- “Ja? Zelfs met de jongste bouwwerken, heeft men toch geen resten
gevonden.”
- “Die zullen we in de Cultuurbibliotheek wel vinden!” (1 )
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Marcus Gerards die Brugge, met zijn beroemde kaart van 1562, op haar mooist
wil tonen, tekent de leprozerie net op de rand van de kaart. Dat is jammer want
het is een mooie tekening maar geen volledig beeld. (2)
Jacob van Deventer zal ons zeker helpen. Hij staat immers bekend als een
betrouwbare cartograaf. Wanneer hij zijn plattegronden van de steden in de Lage
Landen tekende, beperkte hij zich vaak niet tot de stadskern, maar tekende hij ook
iets van de naaste omgeving. Op zijn kaart van Brugge, toont hij ons inderdaad,
precies waar de Magdalenaleprozerie ooit stond.

Jacob van Deventer, Plan van Brugge (detail), ca 1560. (3)
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Van ouds liep er een weg van Kassel naar Brugge (4). Het traject in de omgeving
van Brugge draagt nu meerdere namen: Diksmuidse Heirweg, Hertogenstraat,
Magdalenastraat en Hauwerstraat. De weg werd in Brugge onderbroken door de
aanleg van de eerste (1127-1128) en tweede (1297-1300) omwalling waardoor de
band van de Magdalenastraat met de Hauwerstraat nu niet meer zichtbaar is. Op
Van Deventer’s kaart ligt de ommuurde Magdalenaleprozerie tussen de
Magdalenastraat en de Gistelse steenweg, dicht tegen de omwalling van de stad.
Maar, op een kaart uit 1719 van de Brugse landmeter Jan Lobbrecht (6) zie je de
leprozerie niet meer, maar wel het Magdalenevelt, tussen de Gistel wech en het
Magdalene straetken. Bemerk in de punt van het Magdalenevelt de Sint-Baafskerk
met kerkhof. Was de leprozerie toen al verdwenen? Lobbrecht tekent wel SintBaafs, een molen op het Magdalenevelt, en enkele herbergen.
Om de verdwijntruc volledig te maken, werd in 1751-54 de Theresiaanse weg van
Torhout naar Brugge aangelegd dwars door het Magdalenaveld. En, sedert de
spoorlijn naar de kust aangelegd werd, rijden we vrolijk met de trein over … de
verdwenen Magdalenaleprozerij.
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Jan Lobbrecht (detail) 1719.
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Antonius Sanderus (1586-1664) geeft ons in zijn Flandria illustrata, natuurlijk een
beschrijving (maar wel geen afbeelding) van het Hospitale S. Mariae Magdalenae.
(5). Het hospitaal zou al van oudsher bestaan en in 1012 naar het Magdalene
Veldt overgebracht zijn. Anno 1578 propter bella vlucht men naar de stad en vindt
men onderdak in alio quodam hospitali dicto Nazareth. Verder weet hij nog te
vertellen dat er zowel vrouwen als mannen opgenomen werden, dat er fratres et
sorores werken, dat er voogden ad vitam aangesteld werden, er dagelijks mis
gelezen werd en op feestdagen zelfs drie, en dat er twee fraterniteiten bestonden
onder de bescherming van de H. Maria Magdalena en van Sint Quintus.
Antoon Viaene (1900-1979) (7) wordt in Brugge geëerd als een moderne
Sanderus. Hij was een vriend van Kan R. Stock en raadgever van de
Cultuurbibliotheek. Zijn huis in de Annunciatenstraat was een bibliotheek. Toen de
erven zijn boeken verkochten kon R. Stock een mooi deel verwerven via L.
Moorthamers in Brussel.
In zijn klein boekje Leprozen en leprozerijen in het oude graafschap Vlaanderen (8)
geeft hij op enkele lijnen tekst (pp. 32-34) in staccato antwoord op al onze vragen:
“Stedelijke leprozerij. H. Maria Magdalena. 1230. Gevestigd op het Zand. Na 1280
(nieuwe stadsomheining) op het Magdalenaveld, langs de Diksmuidse weg (St.Baafs). Afgebroken 1578. De stichting ondergebracht intra muros, op de
Garenmarkt (Nazarettengodshuis).”
Bovendien beschrijft hij het archief dat volledig in het OCMW bewaard wordt en
wijst hij op “ twee liturgische boeken in handschrift bewaard: een groot verlucht
Missaal uit 1454 …(Seminarie Brugge, hs 48/3 …) en een Antifonaal uit 1504…”
(Bewaard in het OCMW.)
Leo Loosveld (die jaren in het Brugse bisschoppelijk archief werkte) wees er ons
op dat ook in dat archief nog gegevens te vinden zijn: 1 bundel C 450. (CB
2018/952)
Wanneer ik nu de deur van de bibliotheek achter me dichttrek en door de poort
van het college naar buiten stap, dan zie ik vóór mij … de verdwenen
Magdalenaleprozerie.
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Gaudeamus omnes in Domino diem festum celebrantes sub honore Mariae
Magdalenae…
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