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trn het licht van de lantaarn

Geneesmiddeltjes naar ieders zin.
In Vlaanderen het ben er steeds lieden geleefd, die ile bewonde.

ring van hun rnedemensen afdwongen, mens€n die met een poederken
of een drankje al de kwalen, waaronder hun medehurgers gebukt lie-
pen, koniden wegnemen. Er is een tijd geweest dat zekere drankjes een
onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefendenop alwie een of an-
dere kwaal gewaar werd.

7,o had nekere vrou\M Rozenus een uitgebreide klandizie verwor-
ven met haar onfeilbaar heelmidileltje Goudgeest, <<een medecijn uni-
verseel, die met alle nature4 overeenkomt, voor jong en oud>r. Men
vraagt zich af, na haar reklaarnpje gelezen te heblben, hoe het mog:e.
lijk was dat er in dien tijd nog memsen stierven.

Men denke niet dat het middeltje van vroulv Rozenus het enige
was, waartoe men, als men in nood verkeerde, zijn toevlucht nemen
kom. Er waren integendeel onfeilhare middeltjes bij ite vleet. Die be.
val fijngestampte mosselschelpen aan tegen het zuur. Een ander hield
voor, dat niets probater was tegen oogziekten dan sneeuwwater op
Kerstmis in flessen gevuld. Gedroogde palingvellen waren,goed tegen
zinkingen en om van de nachtmerrie bewijit te worden moest men zijn
toevlucht nernen tot pioenzaad. Tot zelfs in de herbergen werd voor
de gezondheid van het volk gezorgd en de henbergiers verkochten,
,naast hun biertje, flesjes Haarlemmer olie tegen nierziekten en stenen.

Men beelde zich niet in dat de mensen van nu er minder lichtgelo-
vig zijn op geworden. Niets ware verkeerder. Meer dan een volkswouw
is in den grond overtuigd dat wat moederkenszalf, dat wil zeggen wat
speeksel, gestreken op een hezeerd lidmaat van een klein kind, de pijn
wegneemt.



Wie kaalhoofdig was kon zich tot dm baardkrabber Oscar de
Proost wenden. Ilat was een raar man,. Geraakte hij eenmaal op zijn
stokpaaxdje, dan ging hij als esr bezetene te keer. Hij was een vinding-
rijk man en stelde een haarwater samen, \raarvan het gebruik tot ge-
volg had, dat op een kaalhoofd na korten tijd een geweldigC haarboo
groeide. Hoe meer âijn klanten wegbleven hoemeer Oscar de Proost
zijn prijzen opsloeg. Hij was voor het ongeluk geboren, wat hij ook
deed, alles sloeg hem tegen. IIet kon niet anders of zijn haarkappers-
zaak moest te niet gaan.

In de XIXe e'euw had een man uit de volksklas over het alg:e-
meen meer vertrouwen in kwakzalyers en wonderdokters dan in ware
geneesheren. Een tijd lang, omstreeks 1852, hield zich Driesken de
Nijper dagelijks op in de afspanning <De Star> in de Kamm.enstraat
te Antwerpen ûm de <<mensen te genezen, die aan onherstelbare kwa-
len leden>r. Maar de Sinjoren hielden er niet. van genepen te worden en
daar Driesken niet genoeg klanten vond vertrok hij naar Brussel. De
Brusselaars waren Iichtgeloviger dan de Antwerpeneren. I{reupelen,
manken, blinden, zieken van, allen aard hleven dag en nacht geduldig
aanschuiven op hun beurt, om door Driesken behandeld te worden.
Tussendoor zag men een kreupele de deur van de herberg, waar de
wonderdokter zich ophield, uitspringen, jruichende: <<Ik ben g€nezen,
ik kan weer Eaan>.

Bij een ingang stond een grote schaal op een tafel, die haast altijd
even gauw gevuld als geledigd was. I)riesken bleef twaalf, rnaanden
lang de Brusselaars beetnemen. De eenvoudige boerenknecht en hout-
rap€r, die hij eenmaal was, zat er nu goed in en reed met paard en
sjees. Maar het baatte hem weinig, want al was hij irog geen viif en
twintig jaar, Pietje de Dooil kwam en nam Driesken mede zonder veel
omslag te maken.

Had Driesken de mensen, die wensten genepen te worden, aan
hun lot overgelaten, andere kwakzalvers daagden op om rzijn baantje
over te nemen. Men kon heroep doen op Jefken van den Zanden, alge-
meen in den;volksmond bekend als Jefhe de Strijker. Jeflie was een

boerenzoon, die van een anderen kwakzalver de kunst geleerd had orn
aI strijkende de mensen te genezen. En het duurde niet lang of de zie-
ken stroomden naar Jefken den Strijker. Zij strompelden op krukken
of aan den arm valr een bloedverwant naar Brasschaat, om daar raad
en troost te krijgen. Frans De Cort bezong zijn wonderdaden. Maar het
gerecht dacht er anders over en op zækeren dag werd Jefke de Striip
ker langs de Rode Poort te Antwerpen binnengereden gezeten Gp een

huifkar. V6ôr de kar trappelden twee gendarmen te paard en bij Jef-
ken stond een derde reusachtige gendarm, die den wonderdokter goed
in het oog hield. Jefken werd voor dertien maanden in de kast ge-
draaid.
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Sprookies van de gebroeders Grimm

De tweestrijd tussen haas en egel.
't Was een prachtige dag op 't land. Duizenden 'bijen gonsdên

over het bloemende boekweitveld ; een tedere, blauwe mist hing over
de ibomen ; de zon straatrde haar heerlijke warmte uit ; in de verte
riep het klokje de dorpeling:en naar de kerk. Al wat leefde wâ.s vro-
lijk en opgeruimd, zelfs de egel.

Hij stond aan zijn deur met gekruiste armen en zong een vrolijk
lied.

- Ik Ea eens zien, mompelde hij, of de beten groeien. Moeder
de vrouw is bezig rnet de kleintjes ûe wassen en flk kan een ogen-
blik weg.

Hij ging en ontmoette den haas.

- Goeien morgen ! zei de egel.
De haas mat het vrienilelijk dier van kop tot teen en, in plaats

van den morgengroet te beantwoorden, vroeg hij hitsig :
. - Wat komt gij;hier zo Yroeg doen ?

- Wel, ik wandel z.o mâar wat rond, haas !

- Wandelen ! spotte de haas. Me dunkt, dat gijr uw bene4 weX
voor iets anders kunt gebruiken.

Dit was raak. De egel heeft hromme poten en de zinspeling hier-
op was hem hoogst onaangenaam.

- Denkt ge soms, yroeg hij heledigtl, dat gij met uw poten
meer kunt uitrichten ilan ik ?'

- Natuurlijk denk i[c dat.

- Ge tart mij ! Goed. Ik neem ile uitilaging aan !

- Wel, gij krompoot ! gierde de haas. Zoadt ge soms met mii
een wedloop aandurven ? Goed. 'lVaar rzullen we vrx)r weililen ?

- Om een gouden kroon en een fles brandewijn, hoar !

- Prachtig ! Laten wij dadelijk beginnen.

- Zo vlug niet. Ik ben nog nuchter en ga eerst onthijten. Bin-
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nen een halfi uur keer iik terug.
De egel keerde naar huis en zegde tegen zijn wij,fje :

- Vlug, maak u gereed om mij naar tt veld te volgen. Ik heb
met den haas gewed wie't vlugste lopen kan, en daar moet ge bij zijn"

- Dat is ook weer iets voor u, morde het wijfje. Hoe wilt ge
nu tegen een haas gaan lopen !i

- Luister eens, vrouwtje. De wedstrijil zal plaats hebben op
den groten akker. De haas en ik lopen elk in een voor, naast elkaar.
Gij hebt niets anders te doen, dan op het einile van mijn voor te gaan
Iiggen en, telkens als gij den haas ziet aankomen, op te springen
en te roepen : << fk ben er aI ! >. Wij, y".1""kken van het einil van den
alcker en lopen in deze richting.

Dit snapte het wijfje.

- 't Is niet rechtvaarrlig ! zni ze.

- De kerel heette mij krompoot en verdient een les. lVe zul-
,len het hem betaald zetten.

Zij hadden den akker bereikt. Het wijfje legde zich in de voor.
Aan het eind van den alrrker wachtte d,e haas en yroeg ongeduldig :

- Gaan we beginnen ?

- Ik hen gereed.
Ze kszen ieder een voor. Op een, tw,ee, drie stormden zij los. Ile

egel liep maar enige schreden, keerde terug ,en verdook zich in de
voor, terwijl de haas als een razende voortrende.

Toen het haasje aan het einde van den akker kwam, dacht hij
gewonnen te hebben, maar daar rees ineens vôôr hem het wijfje van
den egel op, da,t, als twee druppels water, oprhaar man geleek, en dat
wijfje riep met een zot lachje :

- Ik ben er aMk ben er al !

- IIoe is dat mogelijk, mogelijk, mogelijk ! zei de haas, ter-
wijl hij zijn neusje in korte snokjes optrok. Enfin, dan zullen wij
herbeginnen.

- V,oals gij verlkiest, zei de egel.
De haas liep vliegensvlug weg, het wijfje eyeneens, doch een

eindje ma.ar, toen keerde zij terug.
Aan het eind ,wachtte hem het mannetje op.

- Ik ben er al ! riep het.

- I)an zullen wij nogmaals opnieuw doen ! zei de haas, die,
stond de egel daar niet rustig v6ôr hem, nooit zou geloofil hebben,
dat hij verloren had.

- Vcor mijn part, zo dikwijls als gij wilt !
En zo liep de haas tot drie en zeventig maal op ,en neder en de

egel en zijn wijfje riepen telkens : < Ili hen er aMk ben er al !>r"
Bij de vier en zeventigste maal moest dd haas het opgeven. Hij

was ten einde adem. Hij heefde, dat zijn tanden klapperden, zijn po-
ten konden zijn lorrig lijf niet meer dragen. Hij zallite ineen.

De egel streek de winst op. Vrolijk riep hij zijn wijfje toe, dat
het uit was, en nu gingen zij schaterend huiswaarts.

Sinds heeft een haas het nooit meer gewaagd zijn vlugheid met
die van een egel te meten.

Maar er is een zedetres aan deze kleine geschiedenis verbonden.
Men moet nooit met minachting op een mindere neerzien, zelfs niet
op eén egel, en nooit met iemands gebreken spotten.

Verantwoordelijk opsteller: O. M. BROECKX, Mechelsesteenweg, ?B te Kontich.


