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We hebben er al weer bijna een kwart van 2014 op zitten, het schijnt allemaal wat vlugger
te gaan met het zachte weer van de afgelopen maanden. Voor u ligt een Plekbord vol
informatie over ons heem. Onze vereniging is op vele fronten actief bezig. Leest U daarom
het artikel over het heemkundecentrum Onsenoort maar eens even, hierbij kunnen we
hopelijk in de toekomst ook uw hulp gebruiken. Verder staat er een lezing „Honger en
koorts‟ op het programma. En we hebben een mooi artikel over de bedevaart van
Bokhoven die dit jaar 175 jaar bestaat.
De redactie

Contactdag Historische Vereniging Brabant (HVB) op 22
februari jl.
De HVB zoekt elk jaar naar een mooie, geschikte locatie voor hun contactdag. Dit jaar is
de uitnodiging daartoe bij onze vereniging terecht gekomen en uiteraard hebben wij daar
graag gehoor aan gegeven. Bij zo‟n dag horen natuurlijk vergaderruimtes, koffie, thee en
lunch en andere faciliteiten van huishoudelijke aard. Onze secretaris Bart Beaard heeft
ervoor gezorgd, dat deze kant van de organisatie naar ieders volle tevredenheid verzorgd
is door de mensen van Mariapoli Mariënkroon.
Voor de middag heeft de HVB haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden, maar in het
programma na de middag is ook onze HKK Onsenoort volop aan bod gekomen. Als
middag-voorzitter heeft de HVB niemand minder dan Professor Arnoud-Jan Bijsterveld
weten te strikken, hoogleraar „Cultuur in Brabant‟ aan de Universiteit van Tilburg.
Hij gaf allereerst het woord aan onze
voorzitter Adrie Verboord, die de
ontstaansgeschiedenis van onze
vereniging heeft toegelicht met
speciale aandacht voor onze
levenslange relatie met de paters van
Mariënkroon.
De bloemlezing uit onze jaarlijkse
activiteiten oogstte alom grote
bewondering.
John Schellekens en Peter de Jong
hebben de groep van in totaal zo‟n 60
personen rondgeleid over het terrein
met bezoek aan de toren, met
natuurlijk ook onze Heemkamer,
de Abdijkapel en de Plekhoek. Ook hiervoor gingen de handen op elkaar.
Terug in de grote vergaderzaal voor het middagprogramma heeft onze ere-voorzitter Anton
van der Lee de hele ontstaansgeschiedenis van het Kasteel Onsenoort minutieus
beschreven en dan hangen de echte historici natuurlijk aan zijn lippen. In de laatste
bijdrage van de dag kwam het hoofdthema van de contactdag ruimschoots aan bod:
„Water, vriend en vijand‟ met het accent op het water van de Maas, gepresenteerd door
een autoriteit op dit gebied; Henk Buijks van het BHIC in „s-Hertgenbosch.
Met een drankje na werd deze geslaagde dag afgesloten en keerden de leden tevreden
huiswaarts, niet zelden ook met een boek uit onze collectie, door An Pullen enthousiast
aangeprezen.
Tot slot nog een reactie van Willem van der Staak, voorzitter HVB:
Wij hebben de ontmoeting en uitwisseling vandaag als zéér succesvol en inspirerend
ervaren. De organisatie verliep op wieltjes en dat hebben we ook zeer te danken aan jullie
inzet daarbij en gastvrije onthaal. Kortom: het was een dag waar we als bestuur met
genoegen aan terugdenken.....óók met grote bewondering voor wat Heemkundekring
Onsenoort aan activiteiten van de grond weet te tillen!
Adrie Verboord

Column

Dialecten in Noord-Brabant

Contact maken

Onder de supervisie van Jos Swanenberg van Erfgoed
Brabant wordt er een internetenquête gehouden naar het
dialect in onze provincie. Iedereen kan daar aan meedoen
door op internet de vragenlijsten te beantwoorden in eigen
dialect. De vragenlijsten worden elke twee maanden
vernieuwd en zijn te vinden op
www.hetverhaalvanhetbrabants.nl. Voor meer informatie
kun u contact opnemen met: Jos Swanenberg,
a.p.c.swanenberg@uvt.nl, 073-6156282.

Aan het eind van de maand maart
ste
hebben wij ons 41 huwelijksjaar
volgemaakt. Met een paar jaar
verkering eraan voorafgaand,
kennen Annelies en ik elkaar nou zo‟n beetje 44 jaar.
Dat heuglijke feit brengt me op de gedachte om deze
column te wijden aan de manier, waarop wij elkaar in die
jaren ontmoetten. Computers bestonden nog niet, van
„social media‟ had dan ook nog nooit iemand gehoord en
ook dating sites waren nog lang niet uitgevonden. (Voor de
lezers, die deze ontwikkeling gemist mochten hebben: bij
dating sites maak je een profiel van jezelf , je stuurt die in
en de mensen achter de dating site zoeken in hun
computer wie er bij jouw profiel zou kunnen passen).
Mobiele telefoons? Kom op zeg, je was al bevoorrecht als
je thuis een vaste telefoon had. Zo‟n bakelieten met een
draaischijf.
We moesten er dus zelf op uit om contact te maken en in
de vroegere gemeente Vlijmen kwam je dan vanzelf uit bij
Café De Harmonie van Jan en Anna van Oijen in
Haarsteeg of bij de Ster in Nieuwkuijk van André en Corrie
van der Sterren.
Hoewel ik inmiddels al 41 jaar tegenover de Ster woon, trok
ik in mijn jonge jaren toch veel meer naar Haarsteeg. Op
zondagavond was het „dansen bij Jan van Oijen‟ en toen
begin jaren 70 de soos Kan-Kan daar ook op volle toeren
draaide, kwamen ze zelfs vanuit Ammerzoden naar
Haarsteeg. En zo kwam ik voor mijn verkering over de
Maas terecht.
Terugkijkend naar die jaren, hebben we al vaak
geconstateerd, dat toen alles veel langzamer ging en dat
het leven veel meer in de eigen buurt geleefd werd. Nu ligt
de hele wereld aan onze voeten en kunnen we elke dag
weer, de hele dag door kiezen, hoe en wanneer we met
elkaar willen communiceren. Maar gelukkig hebben
mensen elkaar altijd al weten te vinden om een vlammetje
te laten overspringen. Dat was zo, dat is zo en dat zal altijd
zo blijven. Het middel mag dan veranderen, maar het doel
blijft immers toch overwegend hetzelfde.
Het onderzoeken en beschrijven van zulke ontwikkelingen
is naar mijn mening ook Heemkunde. Je ging toen op zoek
naar geluk en dat doen we nog steeds. Als heemkundigen
leggen we van alles vast om dat door te geven aan
volgende generaties. Daarbij hoeven we geen
kwaliteitsoordeel uit te spreken over vroeger ten opzichte
van nu. Wat vast staat is, dat waarschijnlijk heel wat van
onze leden op de dansvloer hun toekomstige partner
hebben leren kennen. Misschien zelfs ook bij Jan van
Ooijen of bij de Ster, of in Drunen (excuses dat ik me hier
geen naam kan herinneren) of Waalwijk bij het Lido of
Romantica. Waar dan ook, in de loop van de jaren gaan de
vlinders in je buik van toen over in een heemkundige
overpeinzing van hoe het toen was. En wie weet, voel je
dan toch ook nog iets van die vlinder.
Adrie

Dagexcursie 2014
De dagexcursie gaat dit jaar op zaterdag 14 juni naar de
Belgische stad Mechelen. Meer informatie hierover, alsook
het inschrijfformulier, in het volgende Plekbord.

Bedankje
Graag willen we iedereen bedanken voor de vele
honderden kerstkaarten die we hebben ontvangen na
afloop van de feestdagen. Op deze manier kunnen wij vele
mensen weer blij maken, die van deze kaarten weer iets
moois creëren .
U kunt uiteraard nog steeds uw oude kerst- of
verjaardagskaarten bij mij inleveren. Daar kunnen we nog
steeds mee voorruit.
U kunt ze afgeven bij:
Mevr. An Pullen - van Drunen
Burg. v.d. Heijdenstraat 85
5151HL Drunen
Telefoon 0416-375621

Ledenvergadering
Op maandag 17 februari werd in de conferentiezaal van
Stichting Mariapoli Mariënkroon de Algemene
Ledenvergadering gehouden, die met 65 aanwezigen goed
bezocht was.
De belangrijkste punten waren:
- Voor voorzitter Adrie Verboord was het zijn eerste keer
dat hij de Algemene Beschouwingen kon houden en een
terugblik gaf op 2013.
- Een moment van stilte werd gehouden ter nagedachtenis
aan de in 2013 overleden leden.
- Oud-voorzitter Adrie de Bonth werd, op voordracht van
het bestuur, door de ledenvergadering benoemd tot
erevoorzitter van onze vereniging.
- De notulen van de vorige vergadering en het
Jaaroverzicht 2013 werden besproken.
- Het ledenaantal steeg in 2013 van 655 naar 698 leden.
De groei kon worden toegeschreven aan het groot aantal
activiteiten van onze vereniging als rondleidingen,
lezingen, publiciteit en publicaties.
- Met een positief resultaat van €892 kon het jaar
financieel goed worden afgesloten en de kascommissie
deed verslag van haar bevindingen.
- De begroting voor 2014 werd goedgekeurd met een
beoogd resultaat van “0”, het gevolg van de
huisvestingskosten, die voortaan betaald moeten worden.
- Het bestuur kreeg enkele wijzigingen;
- Anton van Spijk was aftredend en werd herkozen.
- Pieter van Eggelen trad tussentijds af.
- Gien van Wijk werd tot bestuurslid gekozen.
- In het bestuur is er momenteel nog één vacature welke
mogelijk ingevuld gaat worden met een kandidaat,
afhankelijk van de voortgang met het project
„Heemkundecentrum‟.
- Ook werd het „Activiteitenplan 2014‟ behandeld.

Het schip van Capelle
Het is vrijdag 22 februari 1822. Op deze dag graven Albert
en zoon Jan Vos een ontwateringsloot op hun perceel aan
de Nieuwe Vaart te Capelle. Nadat ze pas dertig centimeter
gegraven hebben, stuiten ze op een onverwachte vondst.
Daar ligt –midden in de polder- een met veen bedekt schip.
Deze vondst geldt als een van de belangrijkste maritieme
opgravingen in de provincie Noord-Brabant. Het schip
dateert waarschijnlijk van het midden van de zestiende
eeuw. Het schip is ruim 18 meter lang, ruim vier meter
breed en twee meter diep. Nu bijna twee eeuwen later
deelt de gemeente Waalwijk deze ontdekking als een
spannend verhaal met een tentoonstelling die op
werkdagen vanaf heden tot 30 april a.s. te bezoeken is in
de hal van het Waalwijkse stadhuis, Taxandriaweg 6.

Heemkundecentrum Onsenoort?
Van plannen en uitvoeren!
Tijdens de ALV van 17 februari 2014 is uitgebreid aandacht
gegeven aan onze huisvesting voor de toekomst. John
Schellekens van onze Archeologische Werkgroep heeft
een visie daarover gepresenteerd en de lezers van het
Brabants Dagblad hebben die visie dezelfde week nog in
de krant aangetroffen.

Er leeft dus wat op dit gebied en daar kunnen we alleen
maar blij om zijn. Van de Stichting Mariapoli Mariënkroon
hebben we de toezegging om de abdijgarage geschikt te
maken, dus we kunnen vooruit met het uitwerken van de
plannen.

Maquette van ‘Het schip van Capelle’
in het Rijksmuseum van Amsterdam.

Om daar concreet mee aan de slag te gaan, doen we een
beroep op onze leden om mee te denken. We kunnen
alleen iets realiseren wanneer we bouwkundig een goed
plan hebben, wanneer we financieel in staat zijn om het
plan uit te voeren en wanneer we het gebouw in de
toekomst ook kunnen onderhouden.
Wij nodigen onze leden dan ook graag uit om zich aan te
melden voor een van de volgende commissies /
werkgroepen, waarbij onze dames ook zeer welkom zijn.
1. De Bouwtechnische commissie;
Deze commissie kijkt naar de bouwtechnische
aspecten. Welke mogelijkheden zijn er om tegen welke
kosten een gebouw neer te zetten, dat aan onze
wensen voldoet en kunnen we daarvoor ook, samen
met Mariapoli Mariënkroon, de nodige vergunningen
krijgen.
2. De Financiële commissie;
Wat kunnen we doen om de benodigde financiële
middelen bijeen te krijgen?
3. De Inrichtingscommissie;
Hoe gaan we het gebouw ruimtelijk inrichten en hoe
verhuizen we van de heemkamer en zolder naar het
nieuwe gebouw.
Als het ons lukt het Heemkundig Centrum Onsenoort te
realiseren, dan weten we ons voor vele jaren verzekerd
van een passende huisvesting, waarin onze talrijke
activiteiten nog beter tot hun recht zullen komen.
Meedoen? Mail naar bestuur@hkkonsenoort.nl of meld je
aan bij één van onze bestuursleden. Het bestuur neemt
dan per omgaande contact met je op.

Brabantse Heemdagen 2014
Dit jaar wordt de 66e editie van de Brabantse Heemdagen
gehouden op 7 augustus in Roosendaal en 8 augustus in
Essen-Kalmthout (B). Het thema voor dit jaar is 'De Groote
Oorlog 1914-1918' en de Belgische en Nederlandse
Kringvrienden willen de deelnemers dan meer inzicht
geven in wat zij van de Eerste Wereldoorlog meekregen.
De deelnamekosten bedragen € 85 per deelnemer.
Ons secretariaat heeft inschrijfformulieren en
programmaoverzichten.

Ingezonden
Lezing ‘Thuisslachten’ door Cees Janson
Op 25 februari was het met zo‟n 80 bezoekers weer
gezellig vol in de zaal van het Oude Tramstation in Elshout.
Deze keer was het de beurt aan Cees Janson om zijn
ervaringen over thuisslachten op een vermakelijke manier
met het publiek te delen.
Een grote tafel was maar net groot genoeg om alle
attributen uit te stallen van de schietpistolen tot de krabber
en het hakmes. Als ambachtelijk slager werd het lijf van het
varken helemaal ontleed, waarbij het opviel, dat de
spekruggen vroeger aanmerkelijk dikker waren dan
tegenwoordig.
Cees werd er al vroeg door zijn vader op uit gestuurd om
bij de boeren thuis te gaan slachten. Toch moest hij het
met zijn 15 jaar afleggen tegen andere slagers onder het
de
publiek (er waren er zeker 5), die er al op hun 14 op
uitgestuurd werden. In zijn herinnering was het zwaarste
gedeelte van de klus op die leeftijd toch wel het drinken
van het traditionele borreltje na afloop.
Van alles kwam voorbij, met veel humor en met veel
interactie met het publiek. Zo had Cees darmen
meegenomen voor de worstmakerij en kwam het versje
over het gebruik van de blaas als rommelpot bij
Vastenavond ook langs.
Het kistje wijn, dat door onze voorzitter als dank aan Cees
werd aangeboden, was dan ook dubbel en dwars verdiend.
Met een viertal nieuwe leden kunnen we terugkijken op
alweer een heel geslaagde lezing.

Net als de voorzitter fiets ik wel eens door een straat. Maar
niet altijd prikkelt de naam van die straat mij om de
historische betekenis te achterhalen. En waarom niet?
Gewoon, die is er gewoon niet; of de naam slaat soms als
„een tang op een varken‟.
Voorbeelden te over. Vlak bij mijn eigen huis: De Zanderije
en het Schaapshuis, straatnamen die de indruk wekken
afgeleid te zijn aan een ver verleden. Maar ik ben deze
namen nog nooit ergens tegen gekomen. Mijn eigen straat
de Kooikampen spant de kroon op het werk. Ooit was er
een perceel in de buurt van het huidige Mariënkroon met
de benaming (Lange) Hooijkampen. Kennelijk heeft
iemand een typefout gemaakt o.i.d. en dus is het
Kooikampen geworden!
Op het Hoog (en dat is Nieuwkuijk en geen Vlijmen, al liet
de Enecotour, samen met de gemeente, ons vorig jaar
geloven dat de aankomst in Vlijmen was) komen wij bij de
Hopbrouwer. Wie brouwt er hop ? Volgens mij niemand,
maar wel met hop. Vroeger hadden wij hier hophandelaren
en hop(ver)bouwers en bierbrouwers. Niet erg veel blijk
van historisch besef lijkt mij, een hopbrouwer. Maar wat wil
je met een verzorgingshuis in Drunen met de naam
Zandley, (een watertje ergens in de buurt van Udenhout)
en nog erger Poort van Heusden, ooit het land van Ooit,
maar waar je nu nooit doorheen mag, en wat eigenlijk
toch de betekenis van het woord poort is. Dit kostbaar
gemeentegoed blijft mooi gesloten. Ben nieuwsgierig welke
”historische” namen er bij de volgende nieuwbouwprojecten uit de hoed getoverd worden.?
Bert Meijs

Anton van Spijk

Redactie Plekbord,
Ik ben bezig met een artikel over de stichting en de sluiting
van het St. Norbertushuis, ook wel genoemd het
Norbertusgesticht. Hiervoor heb ik al een redelijk aantal
informatie en foto‟s verzameld maar ik mis eigenlijk
e
beeldmateriaal van de tijd na de 2 Wereldoorlog tot de
sluiting van het Norbertushuis en de afbraak.
Mogelijk kan iemand mij materiaal aanleveren over het
Norbertushuis, zoals foto‟s en of verhalen.
Veel heb ik al kunnen achter halen met medewerking van
Toon Groot, graag had ik wat meer materiaal over de
voorgenoemde laatste jaren van het Norbertusgesticht,
Als U iets voor mij heeft kunt u contact op nemen met
ondergetekende.
Bij voorbaat hartelijk dank,
JG Dreef: tel 06-20625487 of mail jan-dreef@home.nl

De bedevaartgangers in Bokhoven tijdens de processie naar de Kapel van St. Cornelius

Sint-Corneliusbedevaart
op Bokhoven 175 jaar oud
De bedevaart op Bokhoven bestaat dit jaar niet minder dan
175 jaar. Cornelius was een volksheilige die in het noorden
van Noord-Brabant nog niet werd vereerd. Pastoor J.H.
van Roosmalen (1804-1860) van Bokhoven kreeg op 12
februari 1839 authentieke relikwieën van de heilige
Cornelius. Dit was een belangrijke stap, daarmee begon
het proces. Hij ontving delen van beenderen van de pausmartelaar, die voorzien waren van verzegelde en
getekende documenten. Ze bevinden zich nog steeds om
de kerk. Pater jezuïet Wolff uit Nijmegen, stichter van de
zusters van het Gezelschap van Jezus Maria Jozef (JMJ)
in Engelen, gaf Van Roosmalen deze relikwieën, omdat de
Bokhovense pastoor had laten weten op zoek te zijn naar
meer luister en beweging in de jaarlijkse openbare
processies rond de kerk. Er was te weinig te doen in
Bokhoven. Na zijn benoeming had Van Roosmalen het
laatmiddeleeuwse parochiekerkje al aanzienlijk verbouwd.
De pastoor kreeg in augustus 1839 van paus Gregorius
XVI toestemming voor pauselijke aflaten, wanneer de
Corneliusrelikwieën vereerd zouden worden. Dit betekende
dat de gelovigen die in Bokhoven tot de Heilige Cornelius
zouden bidden, op vaste data een volle aflaat zouden
verdienen voor zielen in het vagevuur. Paus Gregorius XVI
bepaalde dat dit het geval zou zijn op de eerste zondag
van mei, de tweede zondag in juli, op de feestdag van
Cornelius (16 september) en tijdens het octaaf van het
Corneliusfeest. Bidden tot Cornelius was vragen om steun
tegen angstaanjagende kinderziekten als de stuipen en
tegen jicht, reumatiek en vallende ziekte. Bezoek aan de
kerk in Bokhoven buiten de vaste data verzekerde de
gelovigen ook van een aflaat, al was deze maar
gedeeltelijk.
Bokhoven aan de Maas werd zo in augustus 1839 een
nieuwe bedevaartplaats van de heilige Cornelius. Van
Roosmalen liet lantarens maken en witte kleding
ontwerpen voor de jongens en meisjes. De jaarlijkse

Corneliusprocessie trok op 16 september 1839 ruim 700
pelgrims, noteerde de Bokhovense pastoor in zijn dagboek.
Er werd niet minder dan ruim zestien gulden geofferd bij
het Corneliusbeeld in de kerk. Opvallend is dat inwoners
van Drunen pastoor Van Roosmalen onmiddellijk vroegen
om eenCornelius broederschap op te richten. In mei 1840
trok door de velden vanuit Drunen een processie richting
Bokhoven. Jongens en meisjes in zwarte kleding liepen
voorop met vaandels, kaarsen en beelden, de volwassen
mannen en vrouwen sloten de processie. In het midden
liep pastoor Van Roosmalen onder de Hemel met het
Allerheiligste.
Drunenaren werden de eerste broedermeesters, die de
pelgrims begeleidden. Zij hadden bij zich speciale zilveren
schilddragers die aan lange stokken werden bevestigd. Het
ging voorspoedig met de bedevaart. In 1858 werd officieel
de broederschap van de Processie van de Paus-Martelaar
Cornelius te Bokhoven opgericht.
Jong en oud konden lid worden van deze broederschap,
die jaarlijks speciale missen organiseerde. Inschrijven
betekende bescherming tegen gevaarlijke kinderziekten.
De Corneliusbedevaart groeide onder pastoor Van
Roosmalen al uit tot een geoliede, wijdvertakte
bedevaartmachine in Noordoost-Brabant. De pelgrims
verdubbelden en ook de inkomsten stegen. Ze namen in
1869 toe tot drie- tot viermaal boven het batig saldo van
1839. Medailles, rozenkransen, beeldjes en vaantjes
werden een belangrijke inkomstenbron en hoorden tot de
santenkraam van Bokhoven.
De jaarlijkse septemberbedevaart op Bokhoven werd voor
de parochies in Noord-Brabant een vaste traditie. Tijdens
het eeuwfeest in 1939 bedroeg het aantal pelgrims tijdens
de septembermaand ongeveer 20.000. Vanuit het eigen
dorp of de stad trokken de pelgrims op vaste tijden en
dagen naar Bokhoven. Te voet, per boot, per kar en later
op de fiets, bromfiets, motor, auto of autobus. Vanuit
Holland of Achterhoek kwamen de bedevaartgangers.
De Bokhovense bedevaart werd een mix van volksdevotie
en van vermaak. De eigen inwoners van Bokhoven waren
volop in de weer met de organisatie van de processie of de

stalling van fietsen en auto‟s. De cafés puilden uit, de
schoolkinderen kregen in de septembermaand een
aangepast lesrooster. De zandpaden werden voor de
processie verhard, een eigen fanfare met Bokhovenaren
werd in 1925 opgericht. De heks van Bokhoven werd een
speciale vooroorlogse attractie voor jongelui die hier hun
toekomst door haar wensten te weten.
Halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw kwam de
klad in de bedevaart. De sacramentsprocessie werd een te
grote belasting voor de Corneliusbroederschap, de
inkomsten liepen terug. In 1967 werd de processie
stopgezet, de broederschap werd vier jaar later in 1971
opgeheven. Het leek voorbij.
De bedevaart naar Bokhoven is echter blijven bestaan. Ze
is springlevend. De openluchtmissen trekken bij goed weer
honderden pelgrims die speciaal komen voor de sfeer van
devotie en stilte. In de pastorietuin met appelbomen
genieten ze van de gezongen heilige mis, die door
gelegenheidskoren van heinde en verre wordt gezongen.
De gildenbroeders uit Elshout maken de laatste jaren op de
eerste zondag hun opwachting, de celebranten van de
abdij van Berne vergezellen de emeritus pastoor Van der
Spank die al vanaf 1975 hier actief is. Tientallen vrijwilligers
zijn betrokken bij de organisatie van deze bijzondere
bedevaart. In 2014 wordt het 175-jarig jubileum gevierd.
In beeld en woord kijken we dit jaar terug op een lange
historie. We houden u op de hoogte.
Kees van den Oord
Bronnen:
P.J. van der Heijden en K. van den Oord, „Sint-Cornelius in
Bokhoven. 150 jaar bedevaart, 1839-1989, Bokhoven
1989.
„Bijzonder Bokhoven. Historie van zeven straten aan de
Maas‟, Bokhoven 2004.

Lezing ‘Honger en koorts’.
Geneeskunde op het platteland in afgelopen eeuwen
Op dinsdag 15 april heeft onze vereniging in „De Remise‟ in
Drunen een lezing van de Deurnese arts en radioloog Hans
van den Broek met het onderwerp „Honger en koorts‟. De
lezing begint om 20.00 uur en de entree bedraagt €4,- incl.
een kop koffie/thee bij binnenkomst.
Spreker vertelt over de ziektes en kwalen waar onze
voorouders last van hadden en aan overleden. Hij probeert
het plaatje voor onze ogen op te bouwen van de
geneeskunde zoals zij die hebben meegemaakt.
Zijn belangrijkste bevinding is dat het merendeel van de
ziektes en sterfte in vroeger tijd te wijten was aan
infectieziektes en slechte of onvoldoende voeding. Hij
noemt een hele rits besmettelijke ziektes die we nu in
Nederland niet meer kennen. Wat dacht U van de lazarij,
vierdedaagse ziekte, rode loop en de clapoiren of
Venusziekte na damesbezoek? En wat te denken van de
gevolgen van slecht voedsel zoals krop, antoniusvuur,
scheurbuik en engelse ziekte? Spreker zal ingaan op de
vele soorten behandelmethodes die gangbaar waren. We
noemen het aderlaten, bloedzuigers aanzetten en gebruik
van magie en de hang naar getallen. Verder licht hij de
praktijken van de dorpse chirurgijnbarbier, de universitaire
medicine dokter en vroedvrouw toe met voorbeelden over
piskijkerij en schedellichting. Ook het vroegere gebruik van
kruiden en planten komt hierbij aan de orde. Daarnaast zal
hij iets vertellen over de wonderen die tijdens bedevaarten
werden waargenomen en uitgebreid beschreven zijn. Dit
alles voor zover de tijd het toelaat.
U moet zich voor het bijwonen van de lezing van tevoren
opgeven bij het secretariaat; 0416-320995 of
bestuur@hkkonsenoort.nl
.
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