
OÏ, Reis door Vïaandererl.
G}TEEL.

(Vervolg).

De vcrige week hebbelt r,rie verhaalcl, hoc te Gheel
z,inneloozenkolonie ontstond.

We zullen ihans het een en ancler ttreedeelen over

Vnoeqer was de behatcfehig der zinneioozen te ûheel een godsdienstige.
De pelgrirns moesten er negen dagen verblijven. De berniddelclen betaalden
een vastgestclde vergoerling, de arnen rverden onl << Cods vu'il > geherbergd.
De zinneloozen moesten een reeks voorschritten opvo.lgen. Wij stippen cie

l'Otrfflâânlst(j aan .

Dagtlijks werdcu tle irelgrims door een priester gczegencl en dronken zc
water', dat gediend had on de miskelk al te spoelen; dagelijks leidde men hen
drie maal rond de kerk, lbevaert gaen) en drie rnaai ook moesten ze << onge-
schoeid onder de relikwiekas (nret't gebeente der H. Dimphna) kruipen >;

rnen offerde zocveel ponden koren 4ls de pelgrim r+'oog. In de kerk hing een

rveegschaal, ntet aan den eenen arnt een stoel, rvaariti de krankzinnige plaats
nclnen moesi, en aan den anderen arnt een graanzak.

Niet altijd rvas 't gernakkelijk, den krankzinnige die < boeten >> te doen
ondergaan. Zoc lczeu rvii van een hunner < clat hij rvas afgryselyc om aen t:
sien en dat hy qualyc bij vier oft vyf mans coste gehouden worden en den-
zelvÉn hebben moeten sleypcn met gervelt onder cle relikrvieën van de H. Ma-
get en Martelares S. Dirnphna >.

In 1830 begon cle goclsclienstige behandeling tot een nteer geneeskun-
dige over te gaan, tenluinste rnen richtte een geneeskundigerr dienst in, die
vooral verbèterd werci in 1851, toen de kolonie van Gheel èen staatsinrichting
rverd.

in de Kempen, een

rlc verpleging zelve.
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Vrijiieiil eir lieide ciàt genieten de verpleegclen te Gheel. << Noch aan
nanden, voeten ol zintuisen, rroch aan denken of willen zijn banden gelegd >.

F,n vrij berveegt zich tie patient in de gezonde, prikkelende Kempische lucht.
En liefde ! Ecr' aan de bevolking van Oheel, waar vân de 3000 huisgezinnen
er 1500 zijn, die geesteskranken verzorgen, waar men << kostgever >, zooals
men 't n<remt, als een eeretitel beschouwt, maar een eeretitel, die strenge

çrlichten rneebrengt, waàraan zich niemand onttrekken rr,'il. Sedert eeurven is
de verzorging der krankzinnigen in de zeden gedrongen. Men beoogt geen
geldgewin. nraar rriefl handelt uit verheven naastenliefde, urant zoowel de
benridcleicie standen als de kleine burger en boer, nemen de patienten in hun
huisgezin op. Ile kra-nkzinnigen-verpleging is hun een erTdeel der vaderen...

De kolonie bestaat uit een centraal en een buitengedeelte, of uit de infir-
nrerie en de talrijke huisgezinnen rier groote gemeente. Als de patieniem te
Oheei aaukomen, rvorclen ze meestal naar de inlirmerie geleicl, rvaar de Ge-
neesheer-Bestuurder hen gedurende eenige dagen kan gade slaan, oitr te
besluiten oi de geestesk*anke in een huisgezin kan opgenomen worden ol hiet.
I'atienten rnet gevaarlijke neigingen, brandstichters, zelfrnoorcllustigen e. d.
mogen niet in vrijheid gelaten worden. En de patiënt gedraagt zich diku.iils
zôô verstanciig, clat een leek er zich over verbaast. Wij herinneren ons een

rneisje ontrloet te hebben, dat z(:(t natuurlijk sprak over haal Tamilie, << die
haal nici lljcien mocht om een liefdeskrvestie >>, dat wij, zoo 't aan cns gelegert
had, haar buiten de poort gebracht zoude: hebben. Voor iederen zinnelooze
zoekt mer: een lamilie, die henr 't best past : de arttbachtsman plaatst men bij
ren vakgrnoot, den landbour,.ler op een hoeve, den stedeling irr cie kom der

genreente Het spreekt van zeli dat tnen ook streng let op de verplegers zel-
ven, en erschen stelt van zedelijkheid, reinheid, levenswijze, enz.

Een larlilie mag niet nteer dan twee patienten verplegen. Ieciere verpleeg-
de rnoet een afzonderlijke slaapkarner hebben. De inrichting dezer vertrekken,
cle voecliug, enz., staat in verhouding tot den prijs, die. voor een patient be-
taald rvordt. 'Dc fanrilie, die de onkosten draagt, rnag zelt een << pensioen >

uitkiezen.
Armlastiqe patienlen worden onderhouden door huu getneeute. Men kan

te Cheei veel patienten onttnoeten, waarvan men niet clenkeu zou, clat ze

krankzin:iig zijn. Andereu trekken wel de aandacht.
Wij ontmoetten in 't dorp eene vrouw die met afgemeten stàp in 't rnid-

cren cler slad voortschreed. Men vertelde ons, dat deze zinuelooze zich in-
beeldde cen prinses te zijn, een dochter van Leopold II en op haar kanter de

leden cler koninklijke lamilie toespreekt. Grootheiciswaanzin komt veel ondel'
geesteskranken voor. Is dit geen gevolg van hun qgoïsrne ? Ook kinderen
zijn zelfznchtig. Deze << prinses > draagt altijd boven haar gervotte kleederen
cen plonkgern'aad. Men vincit te Gheel geleerden, pastoors, koningen, keizets.
la, tlr. tVicc'.rs r:erhaalt ons van een tachtigjarige vl'ouw, die vô6r Kersfmis
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altijd een kinclshorf liet gereed maken, omdat ze verwachtte de Moeder des
iieeren te i,n'orCen. Elk jaar lverd ze teleurgesteld, maar gelaten verbeidde ze
dan het groote leit ciat volgens haar duister brein eens plaats hebben zou.

Op vastgestelde tijdstippen bezoeken de verpleegden het badhuis hunner
rvijk; oucien en gebrekkigen worden er per rijiuig heengevoerd. Als een pa-
tient onhandelba.ar wordt of een bijzondere verzorging eischt, huisvest men
hem zoo lang 't noodig blijkt in de infirmerie.

De zinneloozen genieten de meest mogelijke vrijheid, wandelen of wer-
i<en zonder de bewaking te gevcelen, die hen onrustig of prikkelbaar maken
zou. In huis rvorden ze als een lid van't gezin behandeld; gelijk de kinderen
lroemen ze dikwijls hun verplegers << vader >> en << moeder >; velen toonen
innige lielde voor cle kleinen der familie, spelen er mee, dragen ze op de,r
arm rond, sussen ze als de jongeris of meisjes \,veenen, en meer dan eens heeft
rie aanblik van een lief, onschuldig wicht een kalmeerenden invloed op den
geesteskranke uitgeoefend. De zinneloozen mogen maar moeten niet r,verken.
\/elen cloen het. Het aantai genezingen ts 25 7o, een uiterst gunstig procent,
ais men bedenkt, dat er in Gheel vooral chronische en slepencle gevalien van
zinneloosheid behancleld rrorden. Oridanks cie groote vrijheict, die cle krank-
zinniqen genieten, zijn de ongevallen en ontvluchtingen uiterst zeldzaant.
Niemand zal ooil zinneioozen bespotten - zeifs de ondeugendst: irengel
zou het te Gheel niet vragen een patient in 't minst te hindcren - niemand
za! hem onverschillig voorbijgaan.

De zinnelooze leeft in een behoorlijk gezin, waar hij - ook weer in
-"chijn - meesier is. Hij gevoelt niet in 't minst, dat hij ongeschikt is voor de
i:â91ç111çr;1;1g

TE OUDENAARDE.

Op cien stadhuistoren te Ouclenaarcle staat Hansken 't krijgerkqn.
Niet iarrg geleden moest Hansken naar beneden gehaald worden, want

't ventje'moest noodzakelijk eens onder handen genomcn worden, omdat hit
in deenriswekkenden toestancl verkeerde. Men vond toen in een zijner beenen
een perkament, waarop vermeld stond dat hij vroeger ook hersteld was ge-
rvorden. ik meen omstreeks 1830. Toen Hansken lveer stevig was en in een
nieuw pakie zat, werd hij eerst in een plechtigen stoet rond de stede gevoerd
en eindelijk n,cer onder 't gejLrich der menigte op den toren geheschen. En
daar staat nu de tronv,re wachter der stad.

Nog eenige legenden over Oudenaarde.
Vroeger tr<ende men geen straatlantaarns en om botsingen tusschen de

burqers te verniijden,, gebood de regeering van Oudenaarde, dat içder, die
nâ zonsondergâng uit wilde gaan, een lantaa-rn Liij zich moest hetrben. De
{)udenaardscherr hielclen niet r'.an, elie nieurn'igheden. Toch mochten ze niêt
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elngchoorzaalll zijn. Èu r,r,ai cleclcn zc ttu? Ze giirg.n 's avorirls uit err tlr,;c-
qen een lantaarn... mââr zûncler iicht. Een nieuw bcvel ! Elke lantaarn lnoesl
van een kaars voorzien zijir. I)e burgers plaatsten cen kaars in hun lantaarn,
rnaarBtaken zeniet aan. Ecn clercle gebod!De kaars rr,oest branden. De brave

Iïansken,'t, l(rijgerken.

poorters stribbelclen niet tegen, staken de kaars aan,
dende lantaarn onder hun mantel. De regeering kon
want haar bevel werd trouw opgevolgd. Eel vierde

maar hielden de bran^
nog niemand straffen,
afkondiging ! De lan'
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taaru, rnet de brandende kaars, moest 266 gehouden worden, dat ze goed haar'
licht verspreidde. Nu bereikte het magistraat haar dcel.

In 't wapen ..ran Oudenaarde komt een bril voor. Eens zou Karel V de stati
bezoeken. Om van de komst des keizers bijtijds verwittigd te worden, haii
de burgemeesler een nran bevolen op den St-Walburgatoren te klimrnen err

scherp uit te kijken, naar de nadering van den vorstelijken stoet. En ziet !

Karel V stond in 't portaal van 't stadhuis, zonder dat de burgervader het
wist. Men klvanr dezen en de schepenen gauw roepen ! Hoe beschaamd ston-
rlen de heeren rlaar !, Ze hadden den rnachtigen keizer niet verwelkomd en
hern als een gewoon burger 't raadhuis laten betreden. De burgemeester ver-
oirtschuldlgde zich en sprak over den man op den toren,.die zijn plicht ver-
zaakt had. < Grjlieden van Oudenaarde kunt niet zien en daarom zult ge eerr
brii in uw stadswapen zetten >, besloot de keizer.
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