Op

donderdag 11 oktober 2018 om 20.00 u (inloop 19.30 u) verzorgt
HKK Op ’t Goede Spoor in Buurthuis ’t Schooltje
Carmelietenstraat 56 te Waspik
een lezing over

Koorts en Honger
De Lezing “Koorts en Honger” ofwel de geneeskunde in vroeger tijd op het platteland.
De Deurnese dokter Hans van den Broek probeert al meer dan 25 jaar de ziektes en kwalen waar
onze voorouders last van hadden en aan overleden te reconstrueren aan de hand van oude teksten
en hedendaagse kennis.
Hiervoor vergelijkt hij die oude situatie
met de huidige problemen in de
ontwikkelingslanden. Die gebieden
blijken met problemen te kampen
die opvallend vaak overeenkomen met de
vroegere situatie in onze streken.
Op deze manier bouwde hij het plaatje
op van de geneeskunde zoals onze
voorouders die hebben meegemaakt.
Zijn belangrijkste bevinding is dat het merendeel van de ziektes en sterftes in vroeger tijd te wijten waren aan infectieziektes en slechte of onvoldoende voeding.
In vroeger tijden komen we een hele rits aan besmettelijke ziektes [en hun talloze benamingen] tegen die we nu in Nederland bijna niet meer kennen: Lepra = melaatsheid = lazarusziekte, de pest =
de gave Godts = de haastige ziekte enz.
Veel infectieziektes duiken nog steeds op in de scheldwoorden: ‘Krijg de klere’, ‘teringzooi’ e.d.
En wat te denken van de gevolgen van te weinig of slecht voedsel zoals krop [jodiumgebrek],
scheurbuik en Engelse ziekte [vitamine C en D gebrek]?
Voor de behandeling van een ziekte waren talloze op het eerste gezicht meerdere onontwarbare
behandelmethodes gangbaar.
Hans heeft deze uiteengerafeld in een zevental hoofdgroepen die hij
voor het gemak de S-jes noemt: de sappenleer, signatuurleer, sympathie,
slechteriken, sinten en santjes, magisch gebruik van s/cijfers en sterrenkijkerij.
Een van de meest gebruikte opvattingen was de sappenleer. Denk aan:
aderlaten, braak- en laxeermiddelen. Een tweede veel gebruikte methode was de signatuur- ofwel kenmerkenleer: “wat er op lijkt dat helpt
ervoor”: bij reuma moest je een rode deken omdoen. Ook van de overige
methodes komen vele voorbeelden aan bod.
Hierna licht Hans de praktijken van de chirurgijn en medicine dokter toe.
De chirurgijn: zijn werk bestond uit: het zetten van botbreuken, uitvoeren van aderlatingen enz. enz. Af en toe [onder toezicht en na toestemming] mocht hij een operatie uitvoeren zoals het afzetten van een been.
Gemiddeld was er per 1000 inwoners een chirurgijn werkzaam.
Zijn “baas” was de medicine doctor. Die had gestudeerd aan de universiteit, en hiervan was er maar 1 per 10.000 inwoners aanwezig.
Meestal maakten alleen de hogere standen van zijn diensten gebruik.
Ook nu weer zijn niet-leden van harte welkom, maar voor hen geldt
een entreeprijs van
€ 3,50.
Wij hopen vele geïnteresseerden te mogen verwelkomen bij deze boeiende lezing!
Het bestuur van Hkk “Op ’t Goede Spoor” Waspik.

