qaaEt van een soort metaal en diend.e om d.e patient te d.oen
braken. De pillen verden ingeslikt, d.ed.en hr:n wert--i;-46
darmen, rerden weer opgevangen, afgeraeaen en . opnieuw ge-

bruikt.
- Afechuwel.iJk uag het lot van d.e geesteliJk gestoorden, d,ie
in.. ile huizen van krankzinnigen rerden behandeld., lden beachouwde hen a1e ongeneesLijk en van hun toestand. rerd op
echand,aLige nanler nisbrulk gemaakt. soms uerden ze als een
openbaar vermaak vertoond "op kermiseen en narktdageni ze
uerden bespot en bespuvd, aan kettingen vastgelegd. enz
Na 18{0 is men begonnen d.e iarichtlng:er voor dergel,ijke
nensen te noderniseren. Tegenwoord.ig is een nedlsehe verklarlng nodig, . roorda,t ieuand. in een krankzinnigengesticht nag
rord.en op8esl.oten; . vroeg'er gebeurd.e het..vaak op aami jzing
:

van buren op bevel van de schepeaen.
lla d.e lezing werden nog enlge vragen gesteld. en. beantroord.
en dankte: de secretarie de heer l0llter voor zijn uttvoerig
overzicht van de g:eneeekurlst in d.e Loop cler eeuuen. circa 11
uur werd d.e verg:ad.ering gesloten.
:.,.
,ld.E,.J.penninge.
Qe_

Qenertse kapellekes.

De Genertee wegkapellen en keskee trekkea d,e aand,acht van
belaagstelrend.en. Dit blijkt uit rle 'tvorkekrant van .99 Julr
1967, waar nen in de rubriek 'rhet merclnraerdiget ,"y*-6"["nt
door LiJntrekker de st. $unniskaper in de Jeel alhiLr zietaf
gebeeld.. rn de begeLeid,ende tekst worclt st.Antonius d.e schuts
petroon.der schutters genoend. en word.t vegdpt verneldrdat d,e
beroncre van do bururtecbap trDe Dee1" ae *6'pb1 gebrulkea oa er
d,e rozcnkraaa te bi'dden voor d.e zielerust van een ovdrred.en
buurt8enoot en dat d.e kapel een Jaar gered.en .door rte schutte-

riJ is

opgekaapt.

t/e hopenr dat, als u ttit nunner ontvangt, het keske op de
hoek Deel-Pandelaar ueer vau beeld.en zal zijn voorzien. l"
Kruisl.ievenheer en st. Je,tx ziJn schoongenaakt. Er is eerl 8nd.er houten }tlaria-beeld. geBlaatstrmaar de nis' van st.Aana ie
nog leeg. Eet blljkt niet genakkeliJk een beerd. van st.Anna
te lcrijgen zonder er veeL voor te betalen. l/e bliJven echter
hopen.
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