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825 JAAR SAMENWERKEN: 

 

 

 

Gezondheidszorg is noch was individueel werk. Vandaag zeggen we  „is 

multidisciplinair‟. Daarover zijn we het hierover allen eens.  Samenwerking op alle 

fronten, met vele partners. Publieke en private, vrijwilligers en hoogopgeleiden.  

“Samen” wil ook zeggen een goed geoliede organisatie, regels, statuten.  

Het geheel altijd gericht met de ogen, de geest en het hart op de patiënten. Patient 

werd  als begrip reeds gebruikt in de late middeleeuwen. Een patiënt die rijker of 

armer kon zijn, met een grote familie of zonder, met veel, weinig of geen 

mantelzorgers. 

Het Jan Yperman Ziekenhuis is de erfgenaam van Kliniek Zwarte Zusters en  drie 

middeleeuwse stichtingen  in Poperinge, Ieper en Wervik. 

Hun  evoluties doorheen deze vele eeuwen zijn niet bepaald door innerlijke 

wrijvingen tussen het personeel, maar wel door invloeden van politieke, 

economische en sociale aard.  Merkwaardig gelijklopend ook.  

Over de vele vormen van  „samenwerken„ wil ik het met u even hebben,  vooral 

vanuit de gasthuisgeschiedenissen doorheen  meer dan  acht eeuwen.  

Wijlen O. Mus, wijlen R. Blondeau en historicus  Kristof Papin hebben mij 

geïnspireerd.  K. Papin met zijn zeer recente werk  „zeven eeuwen dienstbaarheid‟ , 

over de gasthuiszusters in Poperinge.  Roger Blondeau en Octaaf Mus in hun vele 

leerzame en schitterende publicaties. Ook van het Sint-Janshospitaal ontving ik 

vanwege Myriam Deloddere  een rijke geschiedenis.  

 

 

1. Stel u voor. We zijn in Ieper in 1186. Het OL Vrouw-Gasthuis  is net gesticht.  

En dit vroeger dan gelijkaardige initiatieven in de  twee andere toenmalige 

grote steden Gent en Brugge.  Ook het Bellegodshuis, het ziekenhuis van het 

begijnhof en het Sint-Jansgodshuis kwamen in die jaren tot stand. 



 

 De term  „hospitale infirmorum‟  werd meteen gebruikt in de 

stichtingsperiode. Hospitalitas – het verlenen van gastvrijheid aan  vreemden,  

armen  en zieken – is de waarde die aan de basis van het Hospitale ligt. 

Passanten, pelgrims – Ieper lag op een pelgrimsroute die begint in 

Nieuwpoort – mochten één nacht verblijven.  Ziekenhuis zijn  was dus meteen 

de op-dracht. Van bij het begin was er een samenspel, en een spanningsveld, 

overheid-privaat initiatief. Filips van de Elzas stelde de grond ter beschikking. 

Nu zouden we spreken van een 

“erfpacht” vanwege de overheid.  

 

Begoede Poorters van de stad , waren wellicht de initiatiefnemers. Het „gezag‟ 

werd snel overgedragen aan de stad en werd doorheen de geschiedenis 

nimmer in twijfel getrokken.  Maar bij de stichting was er gekrakeel met de St-

Maartensproosdij. Niet alleen over de oprichting van de kapel, waar nu de 

toegang tot het gerechtshof is, maar vooral over de inkomsten. De 

aartsbisschop van Reims, de bisschoppen van Terwaan en van Doornik en de 

proost van de abdij van Voormezele  waren erbij betrokken. Er werd een 

akkoord gemaakt in 1212.  Nu 800 jaar geleden. 

 

 Voor de rest laat ik het aan uw verbeelding over hoe deze 

vroegmiddeleeuwse stad er aan toe was inzake arbeidsbescherming,  hygïëne, 

waterbeheer, en de gevolgen voor  zeer sterk aangegroeide bevolking, toen tot 

40 000. Dat is er hospitaal nodig was zal u zelf ook wel besluiten. 

 

2. We kijken een kleine 100 jaar verder. Het Poperingse Gasthuis wordt 

opgericht omstreeks 1270. Er is geen precieze datum. Ook Poperinge was toen 

een heel bloeiende stad, maar de graaf had er geen inkomsten, geen 

eigendommen. Toch was  ook hier was de overheid meteen betrokken. Dit 

keer de abt van Sint-Omer in zijn hoedanigheid van wereldlijke heer van 

Poperinge. Het gasthuis  bleef al die eeuwen in handen van de overheid. De 

kapel werd er kort voor de Franse revolutie  eigendom van de gasthuiszusters,  

helaas niet voor lang. De Franse revolutie confisceerde de eigendom en de 

stad gaf deze kapel nooit terug aan de Gasthuiszusters. 

 

In de organisatie van de ziekenzorg in Poperinge was er  altijd een heel eigen  

wisselwerking  tussen de Gasthuiszusters en de stedelijke overheid en dit in 

allerlei vormen. Deze wisselwerking leidde door de eeuwen heen meermaals 



tot grote spanningen. Zo leverde zelfs de oprichting van het moederhuis in 

Poperinge begin de 20e eeuw nog heel wat politiek debat.  

 

3.  Over naar het  begin 14e eeuw. Ten tijde van  de Guldensporenslag is Jan 

Yperman himself ook aan de slag als heelmeester in Poperinge. Dit naast zijn 

opdracht in de Belle te Ieper.  In zijn „ Cyrurgie „ maakte hij zich druk over ene 

Lise Pauwelijns  -  ik citeer –  „een wijf uit Poperinge  dat genas met dranke  en 

wonden met rode koolbladeren bedekte‟ en die koolbladeren  hadden volgens 

Yperman een negatief effect op de wondheling. 

 

 Ik haal deze anekdote  aan om aan te geven dat de stedelijke overheden, in 

Poperinge, in Ieper, zich inspanden het niveau van de dienstverlening sterk 

op te tillen en er reeds vroeg voor opteerden universitair geschoolden aan te 

trekken. De zusters ervoeren deze aanstellingen regelmatig  als concurrentie. 

In het bijzonder wanneer het ging om de hoogte van de  betalingen door de 

stad.  Ons ziekenhuis heeft deze kwaliteitszorg   door  de uitgave in 2005 van 

het werk  van Roger Blondeau over de figuur Jan Yperman,  mee 

bekendgemaakt.  De dubbele aanwezigheid van Yperman in Poperinge en in 

Ieper illustreert  hiermee  andermaal  de perfecte naamkeuze „Jan Yperman 

ziekenhuis„. Ter verdere illustratie van deze kwaliteitszorg is ook te 

vermelden dat er in 1336 reeds een „ apotheker‟  aanwezig was. En in 

Poperinge beschikte de apotheek in de 16e eeuw over rabarber en saffraan. 

 

4. De Zwarte Zusterkliniek en het St-Janshospitaal hebben  een duidelijker 

privaat profiel doorheen de geschiedenis. Voor de zwartzusters bleef dit. Het 

Sint-Janshospitaal Wervik, gesticht in de eerste helft van de veertiende eeuw   

kwam, na eerste ingrepen door Jozef II, bij de Franse Revolutie als eigendom 

ook in overheidshanden.  Lodewijk de XIVe verbleef voordien al  in het Sint-

Janshospitaal  tijdens het beleg van Menen. Zijn bed werd er tot WO I  als een 

curiosum bewaard. Ontelbare  keren werd het Sint-Jansgodshuis getroffen 

door brand en vernieling. Het bed is er dan ook  niet meer sinds WO I. Ook 

het Sint-Janshospitaal en haar zusters kenden vele conflicten  met de diverse 

overheden en bezetters  o.m. over de biertaksen. Ja, net zoals in het gasthuis 

van Poperinge werd er ook in het Sint-Janshospitaal gebrouwen.  

 

Een ander interessant gegeven, wanneer we het hebben over toekomst en 

verleden van de ziekenhuizen in de Westhoek  zijn de Zwarte Nonnen, uit  de 

Zwarte Nonnenstraat in Veurne. Zij stonden  in voor wat later het Sint-

Augustinusziekenhuis werd,  en waren uit nood eeuwenlang een 



afhankelijkheid  van de Zwarte Zusters in Ieper. Zo zie je maar hoe dicht alles 

bijeen zit en zat in deze regio. En hoe we mekaar kunnen versterken. 

 

5. In 1525 werd in Ieper „ de Ghemeene Buerze „opgericht, een totaal nieuwe 

structuur voor armenzorg. Dit via een gemeenteraadsbeslissing die Ieper, 

volgens de wetenschappelijke literatuur,  in deze tot het grote voorbeeld 

maakte voor andere Noord- en Zuid-Nederlandse steden.  Dit nieuwe stelsel 

van armenzorg ( en aldus  voorloper van de COO en OCMW op vandaag ) 

stapte af van de één op één individuele aalmoezen. Niet meer het zieleheil van 

de aalmoesgevers stond centraal, maar wel de gevaren van de armen en de 

maatregelen jegens hen. 

 

 Alle aalmoezen werden gebundeld ( vandaar de term „ ghemeene‟ beurze ) en 

via een zakelijke bedeling toegewezen. Misbruiken werden zo aangepakt en 

vanuit deze optiek  zijn  dan ook diverse armenscholen in die periode 

ontstaan. Deze armenzorg had ook zijn impact op de gezondheidszorg.   In 

deze periode werden vele armen beschouwd als sociaal gevaar en dit in de 

grijze zone tussen “ ware” armen e nanderzijds de  bedelaars, “ valse” armen 

zei men. Hier was voor het eerst sprake van een armenbeleid. Dit had een 

effect op de betalingen door armen in de ziekenhuizen. Het leidde ook tot de 

oprichting van  armenscholen. Zo functioneerde ook de „Ecole Lauwereijs „, 

tevens een kantschool, aansluitend op de site van het oude moederhuis in 

Ieper.   Deze armenscholen vervulden tevens een  beginnende  preventieve 

gezondheidszorg.  

 

6. In deze zestiende eeuw werden overeenkomsten gemaakt  ( conventies 

zouden we nu zeggen )  over wie wat moest doen en wie wat moest betalen.  

Het begrip patiënt  duikt hier op. De steeds terugkerende pestepidemieën 

waren hier de oorzaak van wat we nu oneerbieding steekvlampolitiek zouden 

noemen. In elk geval werd de organisatie en de hygiëne er  steeds meer op 

punt gesteld, in het bijzonder de belangrijke rol van de geneesheren.  

 

7. In 1670 brak er in Poperinge, en dit is van alle plaatsen en alle tijden, een strijd 

uit tussen de geneesheren, toen  in het bijzonder over het diploma en de 

bevoegdheden van een van hen,  en de dito  vergoedingen door de overheden.  

Er was ook een discussie tussen medicijns en chirurgijns. Naar aanleiding 

daarvan probeerden Poperingse medici zich vrij te maken van de Ieperse gilde 

én van  de stedelijke overheid.  

 

 



8. Na  de Franse revolutie was er vanaf 1812 in Poperinge een jaarlijkse 

verpachting  ( Openbare aanbesteding, zeggen we nu  )  van de uitbating van  

het ziekenhuis. Er bleef, na het branden van de nodige kaarsen, steeds één 

kandidaat over: de overste van  Gasthuiszusters  De term „ ligdag „  deed er 

zijn intrede als belangrijke factor wanneer de zusters moesten betaald worden.  

 

Slot  

 

We zijn 8 september 2012.  De uitdagingen voor de XXI eeuw laat ik over aan de 

Minister van State.  

 Exact  800 jaar na eerste akkoord tussen de magistraat en de Sint-Maartensproosdij  

over de eerste stichting in deze regio. Ook toen was de centrale overheid betrokken. 

Het akkoord werd bevestigd  door niemand minder dan  Paus Honorius III, een paus 

gespecialiseerd in kruistochten,  en dit in 1217.  Vijf jaar later… Papieren, 

vergunningen, toelatingen konden ook toen erg lang – letterlijk – onderweg zijn.   

 Deze grote gezondheidsopdracht  wordt vandaag  volledig  op regionale schaal 

georganiseerd. Uit hun geschiedenis blijkt dat  er honderden jaren slechts één 

heelmeester of medicijn aanwezig was in de betrokken gasthuizen.  Vele begrippen, 

patiënt, ligdag, conventies en gebeurtenissen, verpachtingen,  financiële spanningen,  

ze zijn van alle tijden. Maar een constante is de dialectiek en de samenwerking tussen 

de publieke en de private actoren. Zonder elkaar,  was,  en wat mij betreft, is, een 

dergelijke  ontwikkeling in de gezondheidszorg niet houdbaar, niet mogelijk.  

 Schaalvergrotingen zijn  eigen aan de huidige globaliserende en specialiserende, 

technologische  tijdsgeest. Het JYZ en zijn stichtende leden hebben de trein duidelijk 

niet gemist.  

De beslissingen en keuzes van de vele vorige samenwerkende generaties, zoals de 

wetenschappelijke kwaliteitszorg, het aantrekken van hooggeschoolden werden in 

andere steden dikwijls nagevolgd. Deze reeks wordt nog steeds voortgezet om zo 

kwaliteitsvolle  topgeneeskunde  aan te bieden. Het huidige beleid van het Jan 

Ypermanziekenhuis illustreert dit ten overvloede.  

 

Het  samenspel tussen publiek en privaat, de efficiënt werkende raad van bestuur, de 

zeer hooggeschoolde  medici, verplegenden, logistieke medewerkers en de 

huisartsenkringen  blijft noodzakelijk en efficiënt.  Ook de vele vrijwilligers, zoals de 

gehuldigde medewerkers van het Rode Kruis,  die ten onrechte  te weinig opduiken 



in historische rekeningen en documenten verdienen ook vandaag net als de andere 

partners  zeer veel dank en waardering.   

Waarde toehoorders, we hebben het geluk te leven in een streek met een 

onbetwistbaar  zeer grote geschiedenis,  zeker in de gezondheidszorg. 

 Met de afwerking van dit grote ziekenhuis, gaan we zonder twijfel verder  een grote 

toekomst tegemoet. Dit wens ik u allen toe.  

Binnen 800 jaar, als onze informatica niet crasht,  kunnen ze onze huidige generatie 

terugvinden  :  Samen,  gezonde en gelukkige bewoners met een top-ziekenhuis.   

Hartelijk dank en felicitaties voor het vele gepresteerde werk.  

 

Jan Durnez, Senator-Vlaams Volksvertegenwoordiger 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


