
Det de oud.e peelwegen en uttgegraven turfkullen. Door allen
werd. de grote wan6le}tng genaakt van and.erhalf uur bij goed
Ueer; ieflereen uas opgstogen over de mooie natuur, ile geuel-
d.ige rust, het oooie uitzicbt, het geluid en d.e beweging der
voiele, vooral meeuwen, d.ie de plasgen bevolken. Na de wan-
aeling-werd het bezoekerscentru.n bezichtigcl en de biJenstalt
lraar in een glazen kest het trerk cler bijen kon worden beke-
ken

cj.rca 12 uur verLieten re d.e ?ee}, gebruikten in someren
een kop koffie of een andere consumptie en &giveerden om

ongeve;r 1 uur in het Groene Koffiehuis, waar de koffiemaal-
tijd gereed stond. De rrantlell-ng had. d.e deelnemera hongerig
genaait, zodat van d.e koffietafel een goed gebruik werd. ge-
naakt.

De reis ging daarna verder naar het EVoIuon in Eindhovent
een technisch ge*eldig inposant gebouw rnet a}ler1ei electro-
nische apparaten, waar ook de hele ontwikkel.ing van het Ie-
ven, de ontglkke!.ing van de €lectriciteit, lampen, radiorst
televigie etc. in beeld. is Sebracht. fevens kan men hier de

hele ontwikkeling van het Philipe beitrijf in l[ederland', zo-
we1 als in het buitenla^nd aien.

On half zeven vertrokken we uit Eintlhoven'en w&ren zo weer
op tijd. in Gemert. AlIe deelnenerB \rarea zeer enthousiast,
voorai over de vandeltng door het natuurreservaat van d.e
ttGroote PeeItr.

Secretaris.

feaenve .

Door onverwachte d.ringende bezighed.en kon de Yoorzitter L.
Bekkers niet aanwezig zijn en zo opende d.e Secretaris d'eze
vergad.eling op 24 mei 195? iles avonds I uur in de boven-
zaal van Hotel de Kroon alhier. Er waren ongeveer 20 leclen
aanwezig. De Secretaris verrelkorde d.e leden en de spreker
van d.ie evond, DR. L. I(ntte} uit Bred.a, die een J-ezi-ng zou
houden over "Chirurgtjns, dokterg en ziekten ln de oude
tiJd,,.

De Secretaris gaf vetvolgenB
len van de ledenvergadering van
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een overzLcbl van d.e notu-
1 februari 1967, bij wel-



ke gelegenheid enige ilms rerden getoond. Eij deelde verder
nog nee, dat dr do<:; het bestuur contact rraB opgenomen met
de buurtschappen Deei, Kruiseind. en pandel.aar-ontrent het
keske hoek Deel-Kruiseind.rpandelaar. IIit dit contact was een
biJeenkonst voortgekonen van hot bestuur van d.e Eeenkrrnde-kring net cte besturen van d.e buurtscheppen pandelaar en DeeIrn het Kruiseind beetaat op iret ogentLit geen buurtvereni-ging. 0p voornoemd.e bijeenkonst in Caf6 "bai r,rlinmelwerd.
d.oor d.e voorzitter uiteengezet, hoe het Etond net het keske.
Er ziJn op het ogenbllk twee houten beerden: het kruisbeeld
en st, Jan d.e Doper, d.ie schoongenaakt zurren wordenreB 'eenstenen tr{aria-beel.d. Het viertle beerd, dat van st.anna, d,attot nog toe ln een van de niseen stond, is zo beschattigd.,
d.at het nlet neer te repareren is. l.tre zurlen dua een anae"
beerd moeten zien te krijgen. De voorzitter vroeg daarop, of
d.e besturen v&n tle buurtechappen Deer en pandelear genegen
lraren een collecte te houden aIs bijd.rage in d.e kosten van
d.e restauratie. Dit uertl toegezegd; cleze corlecte heeft op-
gebracht f 88191.

verd.er was er nog een schrijven gekomen van pater Loffeld.,
dat bij d.ruk bezig ie met de geschietlenis van alle coumande-
rijen der Ballije Aldenbiezen ea dat er een vijftigtal ge-
typte vellen klaar liggen voor d.e drukker. De Secretaris zei
te hopen, d.at d.e studie ontrent Gemert spoedig werkelijkheid
mag worden.

lla deze nedeclelingen rerd, het woord gegeven ean d,e spreker
van d.4 avond; Dr.Knitel, Deze begon met een uitvoerig over-
zicht over d.e oud.ste dokter, d.ie van belang is ggweest voo!
de geneeskunder nI. de Griek Eippocrateg, die leefde ca {00
voor Chrietus. Deze Hippocrates probeerde nanelijk een ziek-
tebeeld vast te stellen tegenover d.e bezweringen en ku.trsten
van tovenaars en med.icijnmannen. De geneesheer noest vorgens
Eippocrates de natuur helpen door braak- en niesmiddelen te
geven, door lichaamsbelreg:ing, verblijf in rustige ongeving
en het bevorderen van d.e ontlasting:,

Zijn leer verd door een zekere GaLenue in de 2d.e helft d,er
2d.e eeuv ';ot een systeoatisch geheel verwerkt en er uerd een
begin gen,i,akt met het beoefenen der anatonie en d.er physio-
logie, wr ard.oor hij een goede grondslag legde voor de ziek-
teleer v a d.e Latere tijd.. Tot rond 1200 vond men vaak voor
de versc i-llend.e ziekten hurp in kloosters, waar d.e nonniken
d.e werki g van diverse geneeskunctige kruiden bestud.eerd.en.
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ke gelegenheiil enige irme rerd.en getoond. Eij deelde verder
nog mee, dat 6r dlo<;.' het bestuur contaet wag opgenonen net
d.e buurtschappen Deei , Kruieeind. en pantlelaar- ontrent het
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biJeenkonst voortgekonen van hat beatuur van de Eeerokunde-kring net de besturen van de buurtgchappen panclelaar en Deelrn het Kruiseind beetaat op het ogentlik geen buurtvereni-ging. 0p voornoemd.e bi.jeenkonst in Caf6 "bai lrlimmerwerd
d.oor de Yoorzitter uiteengezet, hoe het etond net het keske.
Er ziJn op het ogenblik twee houten beeld.en: het krulsbeeld
en st. Jan d.e Doper, d.ie schoongenaakt zullen wordenr€D r€€rr
stenen Maria-bee1d.. Bet viertle beeld, dat van st.Anna, clattot nog toe in een van d.e nissen stond, is zo beschadigcl,
d.at het niet meer te repareren is. I;Ie zurlen dug een anaer
beerd. moeten zj.en te krijgen. De voorzitter vroeg daarop, of
de besturen van ile buurtschappen Deel en pandelaar genegen
waren een collecte te houden als bijd.rage in d.e kosten van
de restauratie. mt verd. toegezegd; deze collecte heeft op-
gebracht f, 88191.

Verd.er was er nogi een schrijven gekomen van pater Loffeld.,
tlat hij d,ruk bezig ie net de geschiedenis van a1le comrnande-
riJen der Ballije Ald.enbiezen en dat er een vijftigtal ge-
typte vellen klaar liggen voor d.e d.rukker. De Secretaris zei
te hopen, d.at d.e studie ontrent Genert spoed.ig werkeliJkheid
mag word.en.

lla deze roedeclelingen rerd. het woord gegeven aan tle spreker
van d.q avond; Dr.Knitel. Deze begon met een ultvoeri€i over-
zicht over de oud.ste ilokter, d.ie van belang is geweest vool
de geneeskunder nI. de Griek Eippocrates, die leefcle ca 400
voor Christus. Deze Bippocrates probeerde nanelijk een ziek-
tebeeld vast te steLlen tegenover d.e bezweringen en kuagten
van tovenaars en medicijnnannen. De geneesheer moest volgens
EipBocrates de natuur helpen door braak- en niesnidd.elen te
geven, door lichaamsbeweg:ing, verbtrijf in rustige ongeving
en het bevorderen van d.e ontlasting.

aiJn leer werd. d.oor een zekere GaLenue in tle 2tle helft d,er
2d.e eeuw ',,ot een systenatisch geheel verwerkt en er uerd een
begin gen,r,akt net het beoefenen der anatonie en der physio-
logie, wr ardoor hij een goede grondslag legd.e voor cle ziek-
teleer v n d.e Latere tijd.. Tot rond. 1200 vond men vaak voor
de versc ilIende ziekten hulp in kloosters, waar de nonniken
c1e werki' 3 van d.iverse geneeskunctige kruiden bestudeerd.en.
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3ti:$"' l;"f;3r"liluli*"31'?ilt $3, 
*r*", 

f, ;B"ii#t:J:ll "il
iiif r"iden en later Groningen en EartlerriJk'
p6'6"i""ra" v"""iio", tn 1541 in Bruasel getoren, zag de ab-

solute noodzakeiiJfU6fa 1n van het ontl6den van het tn€r'B-

lijk lichaan, ,"it omdat clit verboden '9"'.. cleed' hii dat in
het geheim. giilan de lijken v&n roverB, aie buiten de statl

waren opgehangen, mee near ziJn huis en ontLeedd'e die op

zljn slaaptaner. 0p 10 Jarige leeftijA nerd' hij hoogleraar
in Patlua en ond'at hij bevriend wag uet een der rechters' had

hij tle beechikti"s-oi"" de lijken v1l'9T9?"d""11"1.om ze te
ontleden.Volgenedetheologenva'ndietijdmochtd'italleen
s;b""""" bii iiiken van-zondaars en andere nisdad'igere'

Een bekenae ilneeskr:ndige ie ook geweest F.elnier de Gravet

een Nederfanaei, die in Leuven, Utiecht en Leiden studeerde

;;;";;;;ki;t;" deea omtrent de bloedeonloopr _ 
maar -ree-d.s 

in
1G72 op 12 tafiS"-i""iti;cl stierf . Een a.nclere''bekend'e Neder-

lander wae ,inthonie va,n Leeuwenboek (16'2-172')'.een zoon van

een mandenmaker, die lenzen wist te slijpen, een microskoop

tennakenend.aarneedebloedsomlooptebekiiken;hijbestu-
Eeercl.e ook d.e bouw van spieren, zenuwen en beenderen'

lllen vond in die tiid iele rondtrekkende genezerst die op

de kernie en op de jairnarkten staaroperaties deden, steen-
puisten *r"g"rr"h"o "i 

breuken behand'elden' Wond'er-d'okters

trokken oor nog-rooa i" de 1gd.e en 19de eeuwtzij retsden cle

kermiesen af "en verwijtlertlen blaaEetenen langs operatleve
;;;; kwakzalvers baalien ^door een of andere truc eil tegen

;;;e g"ra stenen-uit de hoofden ven hun patienten, scns ook

epinnen en wormen.--t; echte crrirurerins moesten_y?Ik?" roet prinitievq.nidde-
len en om <le piJi io kort nogeliJk te doen zijn'nerrten -ze
zeer sne1. Zo 'auird.e het afzelten van een been sleeirts 4 6 5

ninutenS blaasstenen werden in 2 6 1 minuten verwiiderd. 0m

depijn.niettedoenvoelen,had'meniaChinadegevoonted.e
ostient bevusteLoos te elaan. In ons lantl gebnrlkte men rel
t;;';;; ;;;;;-;itororottel orn de pijn te veraacht=:n' rn de

lgde eeuw kont de n&reose opr ook naakte men ;ebruik van

carbol. -. -

De opleiallns tot chirurgiin begon a1 op -19 
jari'ee leef-

ti.j;;--a" f""iLingen blev6n meegtil btJ een chirurgi'n on de
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pr&ktijk te leren; aLr bijverdienste hadden ze vaak het vakvan barbier. vroed.vrorw ;D, konden aIleen zij worden, ttie zerfeen of neer kinderen gehad. haid.en; meestai was de hurp bij
een- bevaLrlng in handen van buurvrouren of een baker, ?,ie_kenhuizen uaren er alleen voor- Ian0loperg en vreemd.elingen,
een echte burger, een poorter, bleef .th,pia.
, Een *".".\ gereerde uit ons }and is geweest Eermannue Boer-haave (1668-1?ra), die uijsbegeerte 6n god.gereertlheid. stu-deertle in Leitten en zich daarni ging toelegien op de g:enees_
Irrmilet hij pro&oveerde hierin te Eard.ernijl-in f 69l Ea werd.later hoogreraar in Leiden. Zijn roenr was groot over heel
Europa en verschillend.e van zijn leerlingen zi;n hoogleraar
g:eworden aan bi.nn€n- €rr buitenland.se universiteiten,

vervolgens vertelrte d.e spreker een en and.er over d.e epid.e-
nrEn, waarvan de peet of de zwarte d.oocl d.e neest beruchte isgeueeet. rn de !,Iiditeleeuwen kramen i,n Europa herhaald,elijkgrote epidemiEn voor en de herft van'd.e Eur-peanen .is 1n die
-tila aan de peet bezveken. Oorzaak was d.e slechte hygiEne enhet vuilr dat overal bleef liggen. De pest werd overtebracht
door vlooien en rattenrd.ie welig tierd.en in de afval. daarom
hangt het verd.wijnen van d,e pest sanen net het verdwijnen
van de zwarte ratr,Peetlijders sroot nen op in ggn.pesthul-
zen, otn ze daar te laten sterven. trfen stak in ale steden ook
we1 grote vuren aan om cle lucht te zui,veren; want bet.inade-
men van de net bacillen besmette lucht uaa zeer gevaarlijk

And.ere besnettelijke zlekten waren tte chorera en de vLek-
typhus. De laatete ziekte kwam in ons land nog voor in 19i6
evenals d.e nelaatsheid. cholera kvam in ons land o.a. rroo"ln 18J2 en in 1865, toen er van de ,o.ooo cbolera-lijcLers
19.o0o stierven; slechte voeding, e}lendige behuizing t6nge-
volge van d,e lage lonen, kinderarbeid nerkte hiertoe n6e.

Ale geneesnidd.er voor verschiLlencle ziekten gebruikte tnen
a1 ln de tneed.g ee.uw bloedzuigersi dit gebeurd.e obk nog in
de lste helft dler lld.e eeulr. Bloedtransfuaie ie pas vai de
tweede heLft der vori.ge eeuv. Ook ln d.e 15de en lJde eeuuheeft nen wel bloedtransfuaie toeged.iencl, door mld.itel vanganz€-veteni nen gebruikte hiervoor het bloed. van dieren,
lraar ondat men de bloedgroepen niet kende', stierven er ver-qchillende nensen ook na het ontvangen van nieuw bloed..
t:.len.an0er r eneesmidd.el .wag .de antimonium-piL i d.eze was g:e-
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