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Lepra wereldwijd anno 2015 

 



WHO: nieuwe lepragevallen 2015 

• Wereldwijd totaal 210 758 gevallen 

 

• India               127.326 (1,0/10.000 inw.) 

• Brazilië                26.395 (1,3/10.000 inw.) 

• Indonesië            17.202 (0,7/10.000 inw.) 

WHO weekly epidemiological record 2 September 2016, 91th year No 35, 2016, 91, 405–

420. http://www.who.int/wer 



Rovisco Pais, leprozerie in Noord-Portugal 
(foto HE Menke 2010) 

 



Rovisco Pais, leprozerie in Noord-Portugal 
Autochtoon Portugese leprapatient (foto HE Menke 2010) 



Origin of leprosy 

Monot, M. et al., 2005. On the origin of leprosy. Science 308,1040-1042. 



Drie perioden in de leprageschiedenis 
(Eurocentrisch bekeken) 

 

 

    a. lepra als bijbelse ziekte 

    b. lepra als middeleeuwse ziekte 

    c. lepra als koloniale ziekte 

 Z. Gussow (1989): Leprosy, racism, and public health. Westview Press. Boulder, Colorado. 



Mirjam word ‘geslagen’ met tsara'ath omdat 
zij het gezag van Mozes betwist (Numeri 12: 1-16) 

prentmaker: Harmen Jansz Muller 1564 - 1568  



Lepra in de bijbelse tijd 

• Oorzaak (volgens Leviticus) 

       - Straf van God 

- Onreinheid 
• Voeding (o.a. vis); menstruatie (seksualiteit/bloed)           

- Behandeling 
• Afzondering/rituele ceremonieën door priesters 

 

• Maar is tsara’ath identiek aan lepra van Hansen? 

Davies ML and Davies TA. Biblical leprosy: a comedy of errors J R Soc. Med. 1989;82(10): 

622-623 



Lepra in de middeleeuwen 

• In heel Europa 

• 7e-17e eeuw in Nederland 

• Oorzaken: 
– Straf van God 

– Jan Yperman, Vlaamsch chirurgijn 14e eeuw: 

• Eten verrotte vis 

• Omgang met een ‘lasers wijf’ 

• Behandeling 
– afzondering 

Ketting GNA Bijdra tot de geschiedenis van de lepra in Nederland, 1922.  
Schuenemann VJ et al. Genome wide comparison of medieval and modern Mycobacterium leprae.  
Science. 2013 12;341(6142):179-83.  

  



Lepra in de koloniale tijd   

 

• ‘Bouwstenen’ van het concept van lepra als ‘colonial disease’ 

• Kolonialisme 

• Racisme 

• Missionarisme 

• Contagionisme 

 

  

Z. Gussow (1989): Leprosy, racism, and public health. Westview Press. Boulder, Colorado. 

 



Debat over de oorzaak van lepra in de 19e eeuw 
Leidinggevende positie voor Britten en Noren 

 



De moeizame weg naar de ontdekking van de 
leprabacterie in de 19e eeuw 

• De anglocentrische visie van Jo Robertson 

• (Britse historica; Oxford) 

 

• De botanische seed/soil metafoor van Worboys (Britse 
historicus; Manchester)  

 

De Engelsen 

Robertson, J., 2003. Leprosy and the elusive M.leprae: colonial and imperial medical exchanges in the nineteenth century. História, 

Ciências, Saúde-Manguinhos, 10(suppl. 1), 13 – 40.  

Worboys, M, 2000. Spreading germs, disease theories and medical practice in Britain, 1865-1900. Cambridge University Press. 



Joseph Adams (1807; Madeira) 
 

• seed and soil (metafoor van Michael Worboys) 
– Seed: klimaat, constitutionele predispositie en dieet 

– Soil: het menselijk lichaam 

 

• Behandeling: causale factoren verwijderen 

 

Joseph Adams, 1807. An account of the Lazaretto in the Island of Madeira: with an inquiry 

into the various diseasescalled leprosy. London, Smith and Son.  

De Engelsen 



James Maxwell (1839; Jamaica) 
 

• seed and soil (metafoor van Michael Worboys) 
– Seed: 

• erfelijke predispositie (overslaan generatie mogelijk) 

• Andere ziekten (yaws) 

• Dieet 

 

– Soil: het menselijk lichaam 

James Maxwell, 1839. Observations on yaws and its influence in originating leprosy. 

Edinburgh, Maclachlan, Stewart. 

De Engelsen 



Noorwegen 1847/1848 
1. 3000 patiënten in West-Noorwegen (midden 19e eeuw) 

2. Wetenschappelijk lepra-onderzoek in Bergen (familiestudies, inoculatieproeven) 

3. Baanbrekend publicatie door Danielssen en Boeck: 

– ‘Traité de Elephantiasis des Grecs’ (1848) 

• Lepra niet besmettelijk 

• Lepra is erfelijk 

• Lepra is autochtoon (zeldzaam) 

De Noren 



‘Traité de Elephantiasis des Grecs’ 
De Noren 



             Opnieuw de Engelsen, nu met ‘zwaar geschut’  

 

• 1867: The Royal College of Physicians:‘Report on leprosy’ 
gebaseerd op een enquête in 40  Britse koloniën 

 

• Conclusie: 

• Lepra is erfelijk 

• Lepra is niet besmettelijk 

 

• 2  van de antwoorden worden nader bekeken 

De Engelsen 



Antwoord uit Brits-Guiana op de enquete van 1867 

 

 

 

‘From what I have seen and heard in Surinam, Dutch Guiana, where more 
attention is paid to the disease than in British Guiana, I believe it to be 
contagious’.  

De Engelsen 



Antwoord uit Bombay (india) op de enquete van 1867 
door Vandyke Carter 

 

 

“Opinions are divided as to wether it is often hereditary. Dr. Carter thinks 
that it is.” 

 

“None of the observers appear to have obtained conclusive proof of leprosy 
being contagious, or transmissible by sexual intercourse.”  

De Engelsen 



De inbreng vanuit Nederlands Oost-Indië 
(17de eeuw) 

• Wilhelm ten Rhijne (1649-1700) 

• Besmettelijke aandoening 

• Consumptie wilde varkens/ verrotte vissen 

• Bestrijding: afzondering 

 

De Nederlanders (de Oost) 

Ten Rhijne W. Verhandelinge van de Asiatise melaatsheid, na een naaukeuriger 

ondersoek, ten dienste van het gemeen. Batavia 1687. 



Maar nu: de opmerkelijke inbreng door 
onderzoek in Nederlands West-Indië 

• Schilling (18e eeuw) 

– contingent contagionisme 

 

• Drognat Landré (19e eeuw) 

– Monolitisch contagionisme 

De Nederlanders (de West) 



Phillipe Fermin (1729-1813) Duits- Nederlandse 
onderzoeker in Suriname. 

• Zijn visie: 

• Lepra in Suriname is afkomstig uit Afrika 

• Lepra is besmettelijk 

• Bestrijding: afzondering 

Fermin P., 1764. Traité des maladies fréquentes á Surinam, avec une dissertation sur le 

fameux crapeaud de Surinam nommé Pipa, Maastricht. 

De Nederlanders (de West) 



Godfried Wilhelm Schilling (1725-1799) 

• Nederlandse chirurgijn 

• Geboren in Wijk bij Duurstede (vlg Nathalie Zemon Davis) 

• 1757 naar Suriname 

• 1764 trouwt met rijke Nederlandse weduwe 

• 1769 Promotie Utrecht:  ‘dissertatio medica 
inauguralis de lepra’ 

• 1771 UItgave proefschrift in het Nederlands  

• 1772 terug naar Suriname. Overleden 1799 

De Nederlanders (de West) 



Proefschrift Schilling 1769 Utrecht 



Oorzaak lepra en bestrijding volgens Schilling 

• Besmettelijk (vergift) 

• Slechte Lucht  

• Dieet: bedorven vlees en stinkende vis 

• Geilheid (seksualisering en racialisering) 

• Contingent contagionisme (HM) 

 

• Bestrijding: afzondering is de aangewezen aanpak 

Stephen Snelders  Leprosy and Slavery in Suriname: Godfried Schilling and the Framing of a Racial Pathology in the 18th 

Century  Social History of Medicine  2013; 26, No. 3 pp. 432–450 

 

De Nederlanders (de West) 



Par XXVI : ‘Ook moet men hier de geilheid aanmerken: want 

dezelve is als aan deeze plaats eigen, en nademaal (HM: 

omdat) Ethiopiër en Europeaan door deeze drift geregeerd 

worden, gaat deeze besmetting langzaamerhand van de Slaaf 

in den Heer over, en zulks geschiedt des te meer  hoe grooter 

de schaarschheid zij van Eurpeaansche vrouwen; want dat de 

melaatsheid een besmettelijke ziekte zij twijfel ik geenzints….’ 

Proefschrift Schilling 1769  p. 29 

Seksualisering en racialisering 

 

De Nederlanders (de West) 



Vergelijking Tropen met 
Noordelijke (koude streken) 

• Noord-Amerika minder Lepra 
want:  

• Betere lucht, beter voedsel 

• Er zijn meer Europeanen, zowel 
mannen als vrouwen 

Proefschrift Schilling 1769  p. 29 

De Nederlanders (de West) 



verschillende mogelijkheden van wat het vergift nu zou kunnen zijn: 
(rubricereing door HM van de 14 vergiften) 

 

• A. (gemodificeerde) lichaamssappen 
• Galenus (150 n.chr): zwarte gal 

• Isacus (Ned:16de /17de eeuw): verrotting der vier vochten door bederving mannelijk zaad of dat der vrouwen of uit een 
bederving der lugt spijs en drank 

• B. Vergiften die met de voeding het lichaam binnen komen 
• Paracelsus (Zwitserland 15de/16de eeuw): zout van ‘Rottekruid’ (arsenicum) of zout van ‘pluymachtig vitriool’ (zwavelzuur) 

• Navolgelingen van Des Cartes (Fransman): ‘verdikte vogten en hoekige verstijfde deeltjes’ 

• C. Melaatsheid is een kanker 
• Andraeas Paraeus: beschouwt melaatsheid als kanker (????) 

• Dolaeus (Ned 17de eeuw): noemt de besmetting een kanker in het geheele lichaam 

Proefschrift Schilling (p. 33-35) 

De Nederlanders (de West) 



Bestrijdingsstrategie 18de eeuw en daarna 

• 1. contact met patienten mijden 

• 2. opsporing en afzondering van patiënten 

 

• Overigens: afzondering had twee motieven: 

• Medisch motief (vooral bescherming blanke kolonisten) 

• Economisch motief: medicine is a tool of empire  

 



Van Hasselaar(1782-1838) Nederlandse 
onderzoeker in Suriname (1835). 

• Zijn visie over de oorzaak: 

• Besmettelijk, met name seksueel overdraagbaar. 

• Seksualisering en racialisering 

• Naast andere factoren 

 

• Bestrijding: afzondering 

Hasselaar van, A., 1835. Beschrijving der in de kolonie Suriname voorkomende 
Elephantiasis en Lepra(Melaatschheid). PhD thesis, Amsterdam. 

De Nederlanders (de West) 



J P ter Beek (Amsterdamse medicus 1841) 
nooit in Suriname geweest 

• Zijn visie over de oorzaak: diverse factoren 

• Besmettelijk 

• Seksueel overdraagbaar 

• Slecht klimaat 

• Dieet 

• Hereditaire predispositie 

 
•Beek ter, J.P., 1841. Dissertatio inauguralis de elephantiasis Surinamensis (PhD 
thesis), Leiden. 

De Nederlanders (de West) 



Charles Landré (1806-1892) Nederlandse 
onderzoeker in Suriname. 

• Gewoond in Suriname van 1840-1864 

• Eerste stadsgeneesheer/ (lepra)onderzoeker 

• Gehuwd met dochter plantage eigenaar 

• Ontwerper (met zijn zoon Charles Louis) van het 
‘monolithisch’ lepracontagionisme 

• Familiedrama: andere zoon (Drognat) krijgt lepra 

 

Menke HE, Faber WR, Pieters T. Charles Louis Drognat Landré and Gerhard Armauer Hansen; contribution from a Dutch 
colony to the discovery of the leprosy bacterium. Lepr Rev. 2010;81:82-86. 

De Nederlanders (de West) 



Charles Louis Drognat -Landré (1844-1917) 

• In zijn proefschrift  (1867) poneert hij het 
‘monolithisch’ lepracontagionisme; hij baseerde zich 
op: 

 

• Familie-onderzoek Danielssen en Boeck ondeugdelijk 

• Macro-epidemiologie lepra in Suriname 

• Micro-epidemiologie van lepra bij 12 blanke kinderen in 
Suriname  

• Werk van Schilling e.a. 

 

 

•Promotie  Utrecht 1867 

•Franse lepra monografie 1869 

De Nederlanders (de West) 



Academisch proefschrift Drognat Landré (Utrecht 1867) 

De Nederlanders 



Hoe werd het proefschrift van Drognat Landré 
ontvangen? 

Hij werd ‘weggehoond’. Zijn tegenstanders: 

1. Vinkhuizen (publicist) 

2. Carsten (inspecteur) 

3. En anderen 

Hun argument:‘lepra onstaat door erfelijkheid, slechte voeding en slechte 
hygiene’ 

 

Drognat Landré vertrok naar  Frankrijk 

De Nederlanders 

Vinkhuizen HJ. De melaatschheid, vooral met betrekking tot hare oorzaken en verhouding in de 

maatschappij”., ‘s Gravenhage 1868. 

 Carsten B. Over de verspreidingswijze der lepra,Ned Tijdschr Geneesk. 1867; 11:481-85. 



Drognat Landré, CL, 1869. De la contagion, seule cause de la propagation de la lèpre, 
Baillière, Paris. 

De Nederlanders 



Hansen 1 

• Hij is geboren in Bergen in 1841 

 

• Hij studeert geneeskunde in Oslo (Cum Laude) 

 

• Hij wordt lepraonderzoeker in Bergen (bij Danielssen) 

 

• Hij trouwt met de dochter van Danielssen  
 

De Noren 



Hansen 2 

• Hij twijfelt aan de erfelijkheid als oorzaak 

 

• Hij bestudeert Drognat Landré’s werk 

 

• Hij doet microscopisch onderzoek op lepraweefsel 

 

• Hij toont Vandyke Carter staafjes onder de microscoop 
(1873) 
 

De Noren 



Vandyke Carter op bezoek bij Hansen (1873) 

 

• vanDyke Carter zegt in zijn boek (1874):  

 

• I have myself seen the minute organisms (a species of bacterium) which 
are present in living leprous matter taken from the interior of a “tubercle”.  

• Some might admit that the proofs of heredity in disease are of the 
hypothetical order 

 

• De Britse historica Jo Robertson spreekt (vreemdgenoeg) over 
‘crosspollination’ tussen de Britten en Hansen 

 

De Engelsen 

Carter, Henry Vandyke (1874) On leprosy and elephantiasis with plates. 

London, George Edward Eyre and William Spottiswood 



Drognat - Landré (1869) Hansen(1872) 

Drognat Landre´ CL. De la contagion, seule cause de la 

propagation de la le`pre. Baillie`re. Paris; 1869 

Hansen GA. Om vort Kjendskab til Spedalskhedens Aarsager og 

om vore Forholdsregler mod Sygdommen. Norsk 

magasin foer laegevidenskaben, 1872; 2: 1–37. 

De Noren en de Nederlanders 



Wat is nu de probleemoplossende waarde 
van het werk van Drognat Landré? 

1. Het contagium werd nadrukkelijk neergezet 
als monocausaal principe 

2. Hij durfde de Brits/Noorse visie (herediteit/ 

/autochtonisme van tafel te vegen. 

3. Hij heeft daadwerkelijk invloed gehad. 

 



Hansen over Drognat Landré 

 

• Hansen (1872): “Drognat Landré’s book made 
me aware of the fact that in our research we 
had not paid enough attention to the question 
of infection” 

 

De Noren en de Nederlanders 

Hansen GA. Om vort Kjendskab til Spedalskhedens Aarsager og om vore Forholdsregler 

mod Sygdommen. Norsk magasin foer laegevidenskaben, 1872; 2: 1–37. 



De mening van vooraanstaande Noorse onderzoekers na de dood 
Hansen 

 

• Lie (1912): ‘all of Hansen’s investigations fitted completely those results, which Drognat-
Landre´ had arrived at through investigations in Surinam. In 1874 Armauer Hansen’s main work 
was published. In this he claims that leprosy is an independent disease, and that it is 
propagated through contagion’. 

 

• Irgens (1973): ‘it seems that Drognat Landré ‘ s treatise had a decisive influence on the young 
Norwegian physician G.H. Armauer Hansen and on his view on the etiology of the disease’. 

 

• Harboe (1973): ‘Drognat Landre found that careful investigations of Europeans who got leprosy 
in Surinam strongly indicated that their illness was caused by infectious contact with leprosy 
patients. We know that this work made a strong impression on Armauer Hansen, but 
obviously not on the contemporary medical world’. 

 

Lie HP. Gerhard Henrik Armauer Hansen. Naturen, 1912; 36: 65–68. 
Harboe M. Armauer Hansen – the man and his work. Int J Lepr Other Mycobact Dis, 1973; 41: 417–424. 

Irgens LM. Leprosy in Norway: an interplay of research and public health work. Int J Lepr Other Mycobact Dis, 1973; 

41: 189–198. 

De Noren en de Nederlanders 



Hebben de Fransen zich met deze kwestie 
bemoeid? 

Ondanks Pasteur hebben de Fransen geen significante 
inbreng gehad, hoewel: Corruble zegt in 1996 in zijn 
proefschrift dat (de Fransman?) Drognat Landré de 
grondlegger is van het lepra contagionisme  

 
• . 

De Fransen 

Corruble V. Une approche inductive de la découverte en medicine: les cas du scorbut 

et de la lèpre. PhD Thesis. Université Pierre et Marie Curie. Paris; 1996 



Eesrte wereld lepracongres in  
Berlijn 1897 

• Voorzitter: Rudolf Virchow  

 

• De leprabacterie werd als oorzaak van 
lepra internationaal geaccepteerd 

 

• Afzondering werd als de soevereine 
bestrijdingsmethode aanbevolen 



Nieuwe opvattingen worden soms  
moeilijk geaccepteerd 

Jonathan Hutchinson (1828-1913), een 

beroemd medicus geloofde nog in 1906 dat 
lepra door het eten van verrotte vis kon 
ontstaan.  

Jonathan Hutchinson, 1906.  On Leprosy and Fish-eating: A Statement of 

Facts and Explanations 



Leprabestrijding 19de en 20ste eeuw 
(regionale verschillen) 

• 1800-1900 

• Gaandeweg de eeuw: afzwakkende afzonderingsstrategie 
(vooral na 1850) Opmerkelijk verschil Oost en West 

 

• 1900-1950 

• Strenge afzondering in leprozerieën 

• Belangrijke rol voor missie en zending 

 

• Na 1950: alles werd anders 

• Monotherapie DDS /vanaf 1980  Multi Drug Therapy 

• Ontmanteling leprozerieën en missionarisme 



Tot slot: twee verrassende nieuwe ontwikkelingen 

 

• 1. een nieuwe leprabacterie 

 

• 2. lepra komt voor bij dieren in de vrije natuur 



Nieuwe leprabacterie: Mycobacterium lepromatosis 
(Han et al 2008) 

 
• Verschilt genetische significant van M leprae 

 

• Beide bacteriën hebben zich evolutionair uit een 
gemeenschappelijke voorloper ontwikkelt 

 

• De nieuwe bacterie kan misschien klinische en 
geografische verschillen  verklaren 

 

 Han XY et al. (2008) A new Mycobacterium species causing diffuse lepromatous leprosy. Am. J. Clin. 

Pathol. 130, 856–864 (2008). 



Armadillos met lepra in de USA 

 

Probable Zoonotic Leprosy in the Southern United States RW Truman N Engl J Med 2011; 

364:1626-1633  



Eekhoorns met lepra in GB (zowel M leprae als M 

lepromatosis) 

C. Avanzi et. al. Red squirrels in the British Isles are 

infected with leprosy bacilli Science 11 NOVEMBER 2016 • VOL 354 ISSUE 6313 



Het NWO-onderzoek: ‘leprosy and empire’ (RU Utrecht en RU Leiden) 
2012-2015 

 

Doel: Vergelijkende studie lepra geschiedenis 
Suriname en Indonesië in de koloniale periode 

 

– Voortgekomen uit een initiatief van Henk Menke en Toine Pieters 

– Haalbaarheidsstudie RJ Wille, T Pieters, W Faber en H Menke (2007) 

 

• Het project staat onder leiding van Frank Huisman 

– Onderzoek Indonesië: Leo van Bergen 

– Onderzoek Suriname: Stephen Snelders 

 



Het NWO-onderzoek: ‘leprosy and empire’ (RU Utrecht en RU Leiden) 
2012-2015 

Stephen Snelders: ‘Leprosy and colonialism; Suriname under Dutch rule,’ 1750-1950.  

(Verschijnt mei 2017) 

 

Leo van Bergen: ‘Uncertainty, Anxiety, Frugality. Dealing with Leprosy in the Dutch East 
Indies, 1816-1942’. (Verschijnt eind 2017 of begin 2018)  

 

 

Snelders S, 2013. Leprosy and slavery in Suriname: Godfried Schilling and framing of a 
racial pathology in the eighteenth century. Social history of Medicine 26(3):432-450. 

 

Snelders S and Huisman F. The Caribbean Contribution: Comparing Leprosy regimes in 
the Colonial Dutch West and East Indies’. Bulletin of the history of medicine. 

(accepted for publication) 


