
Op Reis door Ylaanderen.
GTIEEL.

In clen roman zinspeelt de graaf tot de gravin op het h:t vau krankzinni,-
gen. En dit was in vroegere tijden inderdaad vreeselijk, Toen hield men
zinneloozen voor boozc menschen. Men zei, dat ze zoo waren omdat ze een
siecht karakter hadden. Er zat een duivel in hen. 't 'W'as dwaas, maar d1e

rlrenschen rvistc'n niet beter. En omdat ze niet beter wisten, rnishandelden ze
die ongelukkigen. Zij die vrij rondliepen, hadden heel wat te verduren. An*
deren waren opgesloten en zaten achter tralies. \Melnu, soms mochten de
:nenschen in die < dolhuizen >) naar hen gaan kijken. Dat wls rr:ee:t rnct
iTe kermis. En ze plaagden tlan de zinneloozpn. Ja, zoo ging het in den vroe,-
geren tijd. En daardoor komt het dat er nog velen zijp, die zinneloozen be-
spotten en plagen. Oude gewoonten zijn moeilijk uit te roeien.

En toch. r,yij weten nu beter" Zinnelaozev zijn.zieken, die al ons inedelij-
den verdienen. Door goede behandeling kan men sommigen genezen. Anderen
worrlen vvel niet beter, maar hebben een dragelijk leven.

Hoe ctikwijls werden ook de Kempen,, ontheiligd door krijgsgeweld.
Maar uit de cluistere middeleeuwen hebben die Kempen ons een instelling
bewaard, die bewijst dat ook toen barmhartigheid beoeiend werd.

Waar zooveel doode steden, vernielde kasteelen en abdijen als een be-
schuldiging tegen 't rnenschdom treuren op, hun ruïnen, daar mogen wij met
lierheid wijzen op 't dcrp Gheel ! Want in een tijdperk van 13 eeuwen .-
sedert 600 - vonden hier de krankzinnigen, toen de paria's der maatschappij,
zoo niet altijcl genezing, dan toch een rustig bestaan; vanden ze er - en clat
wilde wat zeggen in de middeleeuwen - barmhartigheid !

Laat ons eerst meedeelen wat de overlevering van Gheels zinneloozen-
kolonie zegt.

OmstËeks het jaar O. H. 600, Ieefde in Ierlancl een heiclensch koning,
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die zeer rijk en machtig was. Dc koningin stierf. Het paleis weergalmde van
's vorsten jammerklachten. De koning beweende echter niet de deugden
zijner gade, zijn lie{de was onrein en weldra begeerde hij een andere vrouw,
evem schoon als de afgestorvene. Hij zond gezanterr uit, welke in zijn rijk
en iR cle lanc{en over de zee, een jonkvrouu' moesten zoeken, die
door g..boorte en uiterlijk waardig was de plaats cler doodc in te nenren.

IIet oude zielienhuts fe Gheel.

Maar de gezanien vondeti niet wat hun heer begeerdc en in het paleis brug-
gekeerd, spraken zij : << O, groote en machtige koning ! Wij reisden van

Noortl !:or Zuid en van Oost tot West, en \{'ij zagen jonkvrouwen, edel van
afkomst en beroemcl om hun bevalligheid. Maar, groote en mqchtige koning,
de schoorste jonkvrour,r' der wereld. het evenbeeld uwer gade, leeft aan uw
zilde. Wie is lieflijker dan uw dochter Dyrnphna ? O' koninE, dat onze raad
u voortre{felijk toeklinke ! Neem de goddelijke Dymphna tot gemalin en ver-
blijd ons, uw nederige dienaren, doot'uw geluk ! >

De vorst zag zijn dochter aan en Tiin hart werd vervuld met een wulp-

oude z'relienhuis te Gheel.
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sche lieTde. En hij sprak Dymphna toe met zoete en vleiende r,"oo{clen en gat
haar ztjn begeerte te kennen. Àlaar de niaagd \vas een Christin. Zi1 hacl in
't geheim den F{" Doop ontvangen en de geloTte algelegd, ziel en lichaam den
Hemelschen bruidegom op te oTieren. Zij poogcle clen koiring te overtuigen
van de vreeselijke zoude, rvelke hij betlrijven u,'ilde. Doch de vorst liet iiiet
a[. Dylriplrrrâ vrocg vrcltig rlagcrr beclenl<enstijtl. u e lkerr tle konirtg hlrr toe-
stond, hoperrti dat ze dan zou tccgeven.

I)e arme Dymphna, ien cinde raad, vluchtte met haar biecl-ttvacler, cien

vrornen Gerebe,-nus 1 naat cie kust, scheepte zich in, en landdi: in een kleine

Eeu zinnelooze aaî den arbeid. -- In het

haven, r'velke Antwerpen genoemd werd.
veilig. Hr:t scheepje moest nog verder en
Schelde, de Rupel naar de Nethe. Aan de
zooals nu. FIet land langs de rivieren was
gehuchtje. Aan zoo'n gehuchtje, diep in 't
bernus en de vriendinnen eindelijk aan wal.

verschiet de Ste-Dvmphnakerk,

Dyrrrphna voelde zich hicl niet
de schipper stuurde het over de
oevers lagen er toen geen ,,lorpen
moerassig. Hier en daar lvas een
land, stapte Dymphna inet Gere-
Hier was de streek niet mnerassig
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meer, maar er lag een groote ireide, die we nu de Kempen noemen. Toen
waren er rjaar veel nreer bosschen clan thans. De priester bouwde eei-r 'paar
hutten van graszoden en in zoo'n verblijf woonde Dymphna. Maar ze r,r"as

er liever dan in 't paleis van haar vader, hoe arm ze nu ook leefde.
Toen de koning cle vlucht zijner dochtcr vemani. gaf hij zich eelst ge-

heel aan zijn hartstochtelijke droefheicl over. Dan,besloot hij haar te zoeken,
hoe ver hij ook reizen moest.

Cok hij landde te Antwerpen. Hij zond onrniddellijk verspieders uit. Op
zekeren ciag kwamen ze rn een herberg. Ze betaalden hun voedsel en clrank
met Xersch geld.

- 
Wel, kijk eens, dat is hetzelfde geld als de vronrc jonkvroulr-hee{t,

zei tie r', aa rdin.
Bij de spionnen was er een tolk, clie Iersch en ook Vlaamsch kenci,:. Zoo

kon hij alles vertalen.
\\/elke jonkvrouw bedoelt gij ? vroeg hij aan de waardin.

- 
D),mphria heei ze. Ze rvoont hier dicht bij in een hut. Ze is nret een

scheepie aangekomen. Bij haar zijn vrienclinnen en een priester.
[)e suionnen hoorden nu atrles. Ze hadden Dymphna gevonden. Ze vtaar-

schuu.ci.cn cien koning, die aair cle hut van de maagd verscheen en er cladelijk
den lrriester cioodde. Dyn-.phna rveigerde hern te gehoorzamen en ook zil'
rverd iloor iraar vacler vermoord. De lieder-l uit de omgeving begroeven de
lijken. IJe vader kreeg berouui en \d/roeging. Hij stierl van verdriei. ginder
in Ierland.

De geschieclenis u,ercl tot ver in't lantl bekt'ncl. En uu gebeurde er iets
zoncleflings. De nienschen spraken als '",olgt : << In ciien lerschen koning rvas
een booze geest. Dymphna heeft henr overrnronnen? ool< zil is zii sestcrven.
De koning heeft rveer berour.r,' gekregen. Zinnelooze menschen hebben ook
een boozen geest. Laten i,l'ij nu de zinneloozen naaï Dymphna's graT X'eiclen

en z1j zul"ien genezen >>, Rn 2oo kuram het nu, dat Gheei een bedeùaartplaats
werd, w:iilr nien krankzinnigen bracht. Bij het graf bour,vde nlen a1 spoediq
een kapei. Het rvas ciaar rustig en kaim. Men adenicle er een gezoncle {ucht.
Veel krankziirnigen bleven er eenigen tijd. Elk jaar kri'arnen er nleel. De {<apel
rverd vervangen cloor een groote kerk, naar cle H. Dymphna genoernctr, Aa:r
den voei van den toren bouwde men het ziekenhuis rt'aar zinneloozen lverden
qehuisvest. Hef bestaat nog. Men operrde Iogerrrenten voor {arnilieleden. E;-

moesten ook u,'inkels zijn. Waar volk komt, is er imniers nering. En zoo werd
het gehucht een groot dorp.

Ftret ziekenhuis was weldra ie klein voor al de zinneloozen. Veel inrvoners
namen er in huis. Dat was het begin van de verpleging in hr-rii, in het gezin.
Dit gebeurde al 1300 jaar geleden. En nog altijd worden er te Gheel n<rank-
zinnigen, niet in een gesticht. nraar in huis, bij de gezonde menscl'len rrer-
pleegd !

(Wordt voorigezet).
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