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Het hoekje
van
de Voor litt er
Andermaal kunnen we zeggen
dat het jaar 1976
een vruchtbaar jaar is geworden ••.
I'
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De opgravingen aan het kasteel van Cortrosine werden verder gezet.
Enerzijds zijn een grote hoeveelheid sc~erven bovengehaald, gewassen
en gesorteerd waarm~e onze vondsten van voorgaande jaren verder
konden geoompleteern worden.
'
Anil,erzijds kregen we een
rond het kasteel.

b~ter

beeld nog van de ligging van de wal

De zeer uitzonderlijke droge zomer liet ons toe zonder enige hinder
~an. het grondwater tot de oorspronkelijke bodem van de wal uit te
diepen.
Het museum, dat ondertussen gemeentelijk museum geworden is, werd
verruimd en vernieuwd. ingericht op het gelijkvloers van het cultureel oentrum. De heropening had plaats op vrijdag 25 juni 1976. Wij
mogen met fierheid. zeggen dat alle reakties zowel van beroepsmensen
,'.,als van andere bezoekers .zeer ~tig waren.
De toespraak van de heer VANDEN HOUTE J., conservator van de
ST. Pietersabdij , dienst aroheologie, was in dat opzioht een hart
onder de riem voor alle medewerkers. Hij onderstreepte het belang
van. de amateursverenigingen en stelde "De Gonde" als, voorbeeld ter,
navolging. Dat het niet alleen bij woorden bleef bewees het voorstel
die uitging van de Dienst Archeologie en Historiche Monumenten der
$tad Gent' om onze medewerking te willen verlenen aan de tentoon·stelling "Graven naar Gents verleden" welke doorgaat in St. Pietersabdij van 10 deoember 1976 tot einde januari 1977. Niettegenstaande
het werk hieraan verbonden en de talrijke v66rvergaderingen heeft
de Heemkundige Vereniging "De Gomdel! dit voorstel met beide handen
aangenomen.
.
Deze vergaderingerl werden voorgezeten door de heer J. VMfDEN ROUTE,
en in a.anwezigheid van:
. ','
B. Baillieul; G. Bral; Prof. Dr. S. J. De Laet; J. De Meulemeester;
Y. Depuydt; Dr. M. Desittere; Prof. Dr. F. De Smidt; R. Dubois-Van
de Capelle'; I. Hollebosch;' M. C. Laleman s M. Lesenne; M. Poriau;
P. Raveschot~ Dr. H. Thoen; A. Van den Kerlchove; R.Van de Walle;
Prot. Dr. A. Van Doorselaer en van onze groep, de heer De Baets A.;
Juff. Del Smet Ginette en Den Haese Paul.
Langs o.eze weg nodigen wij onze leden, sympathisanten en vrieno.en
nogmaals uit om deze b02:".ende en leerri jke tentoonstelling in Gent
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eens te ga·. . n bezoeken. Voorwerpen welke niet zo CI.ikwi jls het dap.;licht zien zijn daar tentoongesteld.
'Vervolgens werd dit jaar ook het aangename aan het leerzame gepaard
met onze reis naar I10krijk onder de ku.nr..ige leiding van de heer
Hubert LIBV:r:lf3. Een gids van het domein zelf verzorgde ter plekke
met een'zeer gedetailleerde en pittige uitleg deze rondgang. Zelfs
de jongsten onder de aanwezigen hebben er nog een heuglijke herinnering aan.
Daar onze activiteiten meer en meer gekend en gewaardeerd worden,
heeft voor gevolg dat van verschillende zijd.en de vraag reeds werd
gesteld om het museum op bepaalde dagen toegankelijk te stellen voor
het publiek ...Hieraan zal zo goed mogelijk en zo vlug als het kan er
aa...."1. gevolg gegeven worden. Voor het ogenblik is het museum toegankelijk na afspraak bij het bestuur. Enkele klassen van verschillenà.e
scholen maakten hiervan reeds gebruik.

Wat onze vOorui tzichten betreft:
Er zal werk'gemaakt worden van de diareeks over Melle. Deze
wordt aangepast en v~rn1euwd dank zij de gewaardeerde medewerking
. van. Fotoclub "IRIS ". We nemen tevens deze gelegenheid te baat, onz,e
'l~den van "Iris" te danken om de hyaten in onze vereniging op fotografisch gebied, deskundig op te vullen.
Tijdens de winterperiode, zal hoofdsakelij'k binnenwerk gemaakt
worden"van het materiaal dat tijdens de zomerperiode is opgegraven
en verzameld. Voorlopig blijft,het programma voor volgende zomer:
Cortrosine. en omgeving, tenzij, .'.
'. DIk initiatief f suggestie of hulp ten bate van onze Heemkun-

dige Vereniging of v,an het museum is van harte welkom.
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VoLkswUshe id

over

ons alledaa.gse doen en Lê\ten ...
Jonge mensen laten doorgaans hun zorgen onbekommerd over zich heen
gaan: "Laat de boer maar dorsen "!
,.

I.'

Het eigenli j];:e, volle leven lüopt eerst ernstig aan bi j onze volwassenheid. Men zal gebeurlijk huwen, zich ergens vestigen, v.erantwoordelijk worden. voor honderd en één dingen, kortom, lid worden
van de gemeenschap met veel eigenschappen en evenveel gebreken.
Charles de Coster's zwervende Uilenspiegel uitte dat in fk weet niet
hoeveel' kwinkslagen en volkse gezegden, spotte met de dwazen en
prees de goeden. Deze volkswijsheid weerspiegelt zich in onze rijke
schat aan spreekwoorden die overkomen als gecondenseerde levenservaring f ritmisch en soms 'in rijm.
Het begint alvast met de rijage: "Liefd.e is blind" zegt men stekelig
of men troost het muurbloempje goedgezind met een: "Elk potje vindt
zijn schijfje".
Is het huweli jk dan toch voltrokken: "Dan komt de aap uit de mouwlI.
Sommigen zijn wel eens om 't lieve geld getrouwd, doch: IIDie de zot
trouwt om zijn kot, verliest het kot maar houdt de zot".

(

·Velen zijn van oordeel dat de partners ongelijk geaard moeten z~Jn,
'wil het huweli jk een succes ,w:orden . I' Een vette hen en een magere
h:aan. dat wordt geoordeeld wel -te sta,..:.n".
'
Huwen op hogere leeftijd is bep.aald verkeerd want: "Wie trouwt omtrent zijn oude jaren, die laat zijn goede dagen varen"! Want verscheidenemalen trouwen wordt door sommigen als een volstrekte
dwaasheid bestempeld. "Die een wijf heeft gehad verdient een kroon
van lijdzaa.1I4~eid; die er twee had, verdient er ene van d.waasheid".
(.[toen deze spreuk ontstond waren we natuurlijk nog veraf van de
vrouwenemancipatie). Het spreekt dat er ook verzachtende omstandigheden zijn, men kan zich ook wel eens vergissen: "Het is een goed
sch1Û.tter elie altijd wild raakt" E:;n "Niemand is zo wijs of hij kan
wel eens falen".
Meningsvers chilleIl:"" in de intieme huiskring komen wel eens voor Wal!t:
l i l t Is stil waar het nooit·waái'ttt'.
"Komt de kat op de koord" dan zal
het er van afhangen wie van beiden het ft best kan zeggen want: "Hij
of zij i~. dan wel van de .spaander gesneden".
Omdat men gehuwd is, breekt men daarom niet met vrienden of kennissen.
Soms gebeurt het dat men bi j ze moet aankloppen. Maa;r of 0i t helpt 1
want IIVrienèlen in nood, honderd in een lood". Of ze dus allemaal wel
rechtzinnig zijn valt te betwijfelen. "Het zijn niet al iemands
vrieru:len~c1.ie hem toelachen" want "Goeie d.ag, zei de vos en hij kwa!ll
in het ganzenkot". Zo komt dan ook het uur van de waarheid en aan
volgt: "Uw haring braadt hier niet bij onslI.
~
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De persoon in kwestie voelt het cl.uideli jlr aan: \lRi j is zo weJ.kon
als een hono. in een kegelspel". De omgang met bepaalde personen
wordt dus niet steeds even hoog gewaar 11 eerèl. Heeft men het over twee
ki jyencle klappeien, nan luidt het veni jnig~ "De ene kra:ü zi t gra~g
bij de andere 11 ,
Hebben de vrienden geeil al te beste reputatie dan zegt men wel eens:
"Wie :::let honden pmgaat i krijgt vlooien" en men geeft de raac1 : "Beter
alleen u.an in kwaad gezelschap".
Sonéige mensen zi jn werkeli jk moeili jk: 11Geen kat om zonder handschoenen·aan te pakkenII, Te goed zij'1 neugt echter ook niet: "Veel
te goe~, .is half zot".
Kop!en er kinderen in het ge zin ,dap. volgt vlug de raal~.: "Kinderen
kweken is geen ganzen. wacl+ten 11 ~" Bli jven de lieverdjes in 't verkeerde
v.ooral nAar de vader of de moed.er ç:!.arden dan heet het. gewoonli jk:
"De takken aarden naar cle stam" of "Zo de ouden zongen, zo piepen
de jongen".
Mé\.ar goed, daar is nu eenmaal geen verano.eren aan. Er is trouwens
nog ~en lichtpuntje dat het allemaal zal veranderen en verbeteren
als het lcind naar school gaat omdat "Vreemde ogen dwingen 11 , Dan woröt
er meestal vrij filosofisch aan toegevoegd: wat w:i.l je trouweris:
"Kleinê k:Lnderen, kleine zorgen; grote kinderen, grote zorgen".
Haast ieo.ereen heeft bepaalde gewoonten, ze zijn ingeboren: IIDe
ekster kan haar huppelen n.iet laten". Sommigen bl:Ljven è.an ook heel
bescheic1.en. zodat hun "Zwijgen niet .kan verbeterd worden". Anderen
zi jn noor-voorzichtig want: IIDe voorzichti,gheid is de moeder van de
porseleinkast"-,
E:nJcelen zi jn bepaald traag: "Kom ik er vandaag nie t, ik kom er morgen"
of zelfs lui zodat ze het clevies hnldigen: "VJerken is. zalig, zei het
begijntje, maar niets doen is heilig, zei è1.e capucijn".
Daar tegenover staan de vlijtigen want "De slapende vos·valt niets
in de nuil", en "Stil water stinkt", terwijl "Een vliegende kraai
al tj.jd wat vangt".
Het spreekt vanzelf dat ,he.t bezit van geld steeds belangrijk werël
geac~lt. "Voor ft geld koopt men de boter" en "Kalfje spaar uw hooi,
de winter is lang". "Een appeltje voor de dors:ol sparen" is wel een
gulël.en rG.act., maar niet iedereen heeft evenveel gel uk in het leven.
Soms lI'.Jeet nen Vé'_11. geen hout pi'jlen maken". Half meewarig, half
s pottencI bèvleert men dan "Dat men leeft van de win(~ 11 of "j:len zuigt
aan een sneeuwbal 11 •
Is er iemand op een of andere manier ri jk geword.~n ~ 0,an "Heeft hi. j
zijn l.:oetjes op het droge" of "Ze hebben daar splinters". Ze hebben
wae,rsc~lij:1.J.ijk (le kans gegrepen, "Men moet zijn kuipen uitzetten a' s
het regent 11 •
Men heeft :let vlug in de gaten of iemand z1Jn rijkdam dragen kan
wa:rLt HAls ntets kOLlt tot :i,.ets, kent iets zichzelve rriet ll • Ook re
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inhali;:;he:.c1 wordt afgekeur("~: "Duivels zak is noai t vol genoeg" en
over een egoïst ze
men: "Hij wil al de boter op zijn koek hebbenII.
Onbelcvmmen krijeen spottend te horen: "Schoenmaker, blijft bij uw
leest".
Het is maar normaal dat men zich inspant om behoorlij'r: aan zij:l kost
te komen, IIGebraden duiven vliegen niet in de lucht".
Ga echter niet overhaastig te werk "1v1en kan het paard niet al lopende
beslaém ll en trouwens "Gent en B1"ugge zijn niet op één (lag gebouwd".
Het zou ons te ver leiden moesten we doorgaan roet de opsom:;.ing van
honc1erèèen ane.ere volkse gezegc;.en clie in onze taal Jrrioelen, hier
stoppen we dan, want "De boog kan niet altijd gespannen staanII.
H u b e r t L I E VEN S .

.
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{j ®® JAAR G(L~D~Nooo
Begin januari 1977 zal de nieuwe gemeenteraad ge!nstalleerc1
worden en leggen de raadsleden en schepenen de eed af.

,-

Jo'

Het verslag van dergelijke gebeurtenis wordt ons beschreven
o • a. in het jaar 1876, toen de gemeenteraad gedeel teli.jk
herkozen werd. (1) Deze gedeeltelijke verkiezing, voorgeschreven bij art. 191 van het kieswetboek steunde op een
lottrekking die de uittreding, in 2 reeksen, van de gemeenteraadsleden en schepenen bepaalde. De burgemeester maakte van
rechtswege deel uit van de laàtste reeks.

De loting had plaatsgegrepen in zitting van de gemeen~eraad van
16 september 1874 (2) en volgend resultaat gegeven:
Voor de schepenen:

Ie uittreding: de heer Reyntens Camille.
2e uittreding: de heer Comelia Seraphin.

Voor de raadsleden: Ie reeks: (3) de heren Halart Joseph,
Boucqué J'an, Van Der Cruyssen V.
2e reeks: de heren Van Turenhout Raymond,
Hekaert Hernard en De Meyer Bern.

r

Alhoewel van de verkiezing geen- proces-verbaal te vinden is blijkt
het- uit het verslag van de installatievergadering (4-) dat alle ui ttredenden herkozen werden.
Deze installatie wordt als volgt beschreven:
Proces Verbal van Eedaflegging en Install~. van de heeren
Camille ReJ~tens, Joseph Balart, Victor Vandercruyssen en
Jan Boucqué als leden van den gemeenteraad van Meiie.
Ten -jaare le76, den 5 januari om 4 uure namiddag, wij Pieter
Dierickx, Burgemeester der -gemeénie Meiie, hebben ons begeven ten
Gemeentehuize van alhier, ten einde in openbare zitting van den raad
over te gaan tot de Eedaflegging en Installatie der vier bovengenoemde Leden. van den Gemeenteraad van Melle gekozen bij proces verbal
van. kie zing' van date 26 okt-ober laatstleden, dewelke in onze handen
in openbare zitting van den raad hebben afgelegd elk in het bijzonder
den volgenden Eed:

"IR zweer getrouwigheid aan den koning, gehoorzaa'!ll1eid aan de
grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk".

~
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Vervolgens

l1e~:,ben

wij Burgemeester t de RaacJs heeren in hunne fonctie

geïnstalleerd verklaar n en hiervan opgestelèl. het tegenwooro.ig proces
verbal ,

~1etwelk

na voarle zing t door ons Burgemeester en Leden des

Gemeenteraacls t is onderteekend geworclen.
Date als -ten hoofè.e gemeld
(get.) Fr. Dierickx, J. Halart , C. Reyntens, B. De Meyere,
nol. Van TUrellt'lOut, Jan Boucqué, V. Vandercruyssen,

n.

Bekaert.

In. voor.noemde zitting legde de heer Cornille Re:yntens f met
dezelfde formule, ë!.e eed af als schepen van de gemeente.
De gedeeltelijke herverkiezing van de gemeenteraad bracht
dus geen enltele wijzigingteweec;.
Op 8 augustus 1876 werd de heer Raymond Van Turen..YlOut toen
aangesteld als schepen in vervanging van de heer Cornelis
Seraphin (lie overleden was.
Opuerkelijk is nog wel dat er geen spoor te vinden is van
een vervanging van.de overledene in de gemeenteraad. Klaarblijkelijk heeft men gewacht tot de vèrkiezing van 29 oktober·
l07r; t daturn waarop 5 leden van (1.e raad gekozen werden.
August De Baets.

(1) In tegenstelling met heden werd de gemeentera.ad om àe 3 jaa.r
voor de helft herkozen.
(2) Register van Deliberatiën van de Gemeenteraad - Arch. l.:elle.
(3) We hebben de juiste tekst overgenomen uit het verslag. Voor de

schepenen wordt lIui t:treding" en voor ei.e raaclsleden "reeks IJ G'eschrev.

(4) Proces Verbal Eedaflegging 5/1/1876. - Register van Delïberatiën
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van den Gemeenteraad.- Arch. MeIIe.

FLê.tus~ ~

~~
Flotu lentie ~

en

"--0)

,~ flatus is geen zelfstandig
ziektebeeld meer? zoals in vroeger
tijden 1 maar heeft niettemin een
zekere waarde behouden. als symptoon
bij tal van aandoeningen. De preutse
geneesheer kan zijn toevlucht nemen
tot gewichtig klinkende woorden als
tympanie, meteorisme en borborygmus.

Eeuwenoude kv1elling,
afgedokterd ~iektebeeld.
maar immer actueel syndroom.

"1" '"

.

-;./

Vast staat dat de artsen van de
twintigste eeuw in de vakkundige
appreciatie van de flatus in het
geheel van de diagnostische kunàt,
verre
ten achter blijven bij' hun
Dr, L, ELAUT, Gent
ambtbroeders van de zestiende eeuw.
Johalli~es Fienus publiceerde er in
1584 te Antwerpen een zeer uitge·breid geschrift over , uiteraard in
het Latijn, à.at zo interessant en instructief bleek dat het tot in
1759 herdrukken beleefde. De kern van dit succes moet hierin zeker
gelegen hebben, dat de artsen zelf lelijk geplaagd werden met de
narigheden 'Van de z,ich verplaatsende gasvormige inhoud van de tractus
digestiws en de daarmee gepaard gaande geluiden en smarten. Zij
hoopten voor hun eigen misère soelaas te kunnen vinden in Fienus.
"De Flatibus humanum Corpus tnolestantibus" (1). Over darmwinden die
het menselijk lichaam molesteren.
De auteur, Joh. Fienus, of Jean Feyens, een te ~urnhout of in de
buurt daarvan geboren geneesheer, genoot ook bekendheid als musicus;
datzàt' in de familie. Wellich't hebben diegenen de latere medicus
~J) gevoeligheid meegegeven -voor 9-e rijke schakering van de darmgeluiden. Men weet het niet' pre'cies, maar hoogstwaarschijnlijk heeft
on,ze Kempenaar te Leuven een docto.rsti tel behaald. Zeker is dat hij
zich te Antwerpen vestigde, in ~edische kringen en in het politieke
leven van die stad een rol speelde, en toen Parma in '1584 de stad
belegerde uitweek nae.r Dordrecht, waar hij reeds in 1585 overleed.
Ret boek lijdt natuurlijk aan het euvel van zijn tijd, want het teert
volkomen" op de geneeskundige opvattingen van de oudheid, waarvan de
schrijver bekent dat zij hem als een dwangbuis omklemmen.
Fienus was zich bewust van à.e toestand waarin de medische wetenschap
zich toen bevond. Hij voelde ook ze.er goed dat hij er niet zou in
slagen ver boven het peil van zijn'· tijdgenoten uit te komen. ~och
vlaagd;e hij het met d.i t originele gesc'hrift de toekomst te trotseren.
Niemand voor' hem han dat gedaan, >.en niemand na hem. Wel hebben er
enkele literaire fratsenmakers· zich met het thema van de flatus
geamuseerd. O.a. in een letterkundig genre dat vooral in FrankriJK
heeft gebl-oeid in de twaalfde en de dertiende eeuw, de "fabliau",
een volksvertelling in versvorm, waarvan de verhalen van Lafontaine,
niet de fabe1s - zeer verre uitlopers zijn. (2) In het exemplaar van
Fienus De Flatibus uit 1643 (3) dat voor dit artikel bestudeerd. werd
(1) Biographie Nationale (B~.Jlgië )1880 , VII, 46
(2) cf. Dictionnaire universel du XIXe siècle, VIII 17-18
(3) Uitgegeven te Amste~dam door .J oannes Janssonius.
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heeft de precieuze hand van een zèventiende eeuwse bibliotecaris op
\
de ti.telpagina geschreven dat het opus toen eigendom was van het (in
·
1431 gestichte) AUGUSTIJNENKLOOSrr~~R Tn ~1ELLE. De vrome heren zullen
het dus ook geraadpleegd kunnen hebben als zij dezelfde bezwaren gevoelden wa.araan gewone stervelingen blootstaFl.n. Hadien kwam het boekje
in het bezit van een zekere dokter Jo Baptist Henaudt UIT I-iliTZELFnE
;
MEiILE. Nu bevindt het zich in de Gentse universiteitsbibliotheek.

I
Fienus heeft van zijn geschrift een echt traktaat gemaakt. Alles wat
I
hij over darmwinderigheid wist wordt systematisch behandeld op dezelfcle

manier als medisC;he verhandelingen uit onze tijd - van de definiti.e,
via de etiologie, de sympt,oinatologie 1 de differentiaaldiab"llOse ende
diagnose naar de prognose en de therapie. Enkele stukken van Fienus
verhandeling uit die maniëristische tijd van de late renaissance en
de. barok mogen 11 niet onthouden worden.
Waarom over darmwinden schrijven, vraagt Fienus zich afo Omdat zoveel
1ieo,en aán die kvV'aal lijden, ri.ergans meer ö,an in onze noordelijke
luchtstreek. Omdat zelfs de· meest geleerde artsen over dit onàerdeel
van de geneeskunde onwetend zi jno .
De oude IIippocrates heeft er weliswaar aandacht aan besteed, doch
voor zijn patiënten was dat ~an weinig nut. Ret is niet waar, wat hij
z~gt., dat de flatulentie alleen uit spijs en dré.nk voortkomt. Bovendien geniet het eiland Cos, de bakermat van Hippocrates, een zacht
klimaat. Onmatigheid kwam er zelden voor.
Meer dan de helft van Fienus boekje is aan een weergaloze klinische
analyse van de windzucht en haar behandeling gewijd. De auteur wil
opzettelijk empiricus zijn. Fienus neemt zeer kritisch de à_efinities
van Galenus en anderen onder' de loep', maar laat ze verder voor wat ze
waard zijn en legt lièverhet accer.t op de oorzaak van de flatus. En
hier zîjntwee dingen het onthouden waard: hoe men leeft en de streek
waar men woont. Nopens het eerste spelen gulzigheid en .vraEl.tzucht
een rol. Ten tweede is het zo dat het lichaam van de mens, met al
zijn gesteldheden p een duplicaat in miniatuur is van het milieu waar
hij in woont. Dit Aristotelische begrip van de mens als microcosmos
'in de trniversele macrocosmos acht Fienus ten opzichte van de flatus
nog geldend: 'niets is in het firmament zo verheven, noch op de aarde
zo verborgen, dat het in de mens zijn evenbeeld, zijn levend imago
niet geprojecteerd heeft en herkennen laat.
Deze reo_enering toont voldoende. aan hoe vast het denken van de artsen
van de zeventiende eeu'l;"! nog in de an:tieke geneeskunde verankerd lag
en hoe moeilijk het zelfs voor een man als Fienus was om die gen.eeskunde vaarwel te zeggen. Dan maar deinterne rommelgeluiden met de
geluiden van een aardbeving geassimileerd. Want zijn die geluiden
niet door 0_e warmte van de zon en de planeten opgewekt uit de verdampte vochten die de aardkorst bevat, precies zoals de darmgassen
en het därmlawaai als een vlinderige luchtstroming uit de spij zen en
dranlten door ele '\j{C'.rmte in het dierli jk organisme \vorél en opgewekt ?
lionderdmaal interessanter wordt Fienus als hij zijn klinische aandacht gaat schenken aan de rijke toonladder van.de darmgeluiden 9
want dit moet men hem alleszins ten gOeèle houden, dat hij' een rasecht
clinist is. De winden ontstaan in de maag en oe ingewanden. \!at niet
van boven door oprisping nacCrbui b:m kans of van onder door ecn ui t-
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laat ontsnapt, hoopt zich op Gn zet de bevattende delen uit. D
is
een door de eeuwen bekrachtigc!e evidentie 'VY3-arvan
fs Homerus getuig-t.
die opzettill[: be zit tal van
i tatieve en bvanti tatieve
gesteldhec1en. De ene wind 1
tameli.jk sti1 1 df; andere zit vol beweging •. Stilliggende winden zi
dik. traag, kil, als in nevels geh~ld.
Zij zetten
en hy chondri
slechts
op, zonder veel pijn
te veroorzaken. Zij overvallen ct genen die zwaar, j
en zoetig
bier c1rinl:en, zelfs
ct
water drinken warmeer de 8
jsvertering
volop aan de gang is. Dan
eurt het
fdG als wruL~eer men zeer
koud vlater in een gloeiende hete pan giet, Er stijgen hevig dwarrelende dampen omhoog die
buik zo sterk opzetten dat
j onQ.er een
trommelvel ges pannen
jkt. Op die Yvi j ze kan zelfs een uiterst en
,gevaarlijke koliek ontstaan.
' .. Een bewegende wind daarentegen is subtiel, fi ju? maar pi jnli jker en
ronc1.kruipend. Vlordt hij uitgestoten, dan gaat dat al dan niet met
geluid gepaard, hetzij van boven, hetzij van onderen. Men heet élat?
I.n.aar de omstandigheden, een boer of een' veest (darmwind ). De volge'lingen van de stoïcijnse wijsbegeerte wijzen erop,
de ene' zowel
als de andere volkomen vrij zijn gang moet kunnen gaan, en keizer
Cla1ÏI.dius hee
een edict ui tgevaaré1.igd dat de windlozing door de
mond of door (le aar8 9 zelfs aan tafel ~ billijkt en niet strafbaar
stelt.

t

De aard van het geluid hangt af van de plaats waar de wind vandaan
komt. De c1.unne darm geeft een fijn, schril geluid., (Iat iets scherper
metallieker en krachtiger is dan het geluid van de dikke darm dat
'zwaar vàn toon is zoals van een tuba. Blijven de geluiëten binnenin
'de buik, dan kun..nen zij rommelend; gro:m:melend? plassend of murmelend
zijn. Of kort op de flatus een ·harde .of een dunne ontlasting zal
vo~gen kan een ervaren oor lichi;; .uitmaken. Het is een zaak van geoef~nd zijn.
.
Wat geeft a(.mleiding tot flatulentte ?
Ten eers
de levenswijze en de voeding. Flatuspro~ucerend zijn er
onder meer, bonen en eryrten, lil1;zen en doperrrten, pruimen en kersen,
. appelen, peren 1 vijgen? kastanjes, rapen? uien, radijze11 9 roggebrood~
vis en vette. spijzen, slecht gebrouvi(: en verzuurd bier en koud vrater.
Goede uijn is het minst flatusvormend.
Het tweedo punt is de omgeving 9 het klimaat 1
gesteldheiël. van à.e
atmos er. :Ii tte, koude 9 regen; uind,. en storn: laten zich op de huishouding ve.n het mens eli jk llchaau. g:elrlen. Janneer het cl.aarin verkeerd loopt worc1t de Vlind.proiluktie op· de spits geétreven, het buikturnul t neemt toe en cf '.-fOrdt
u1.tvre;:.:' <:;ezocht VJc1t dan ook meestal
gepaard, gaat met lcrampen
. , . .. ,.
Fien1.1S heeft· in zijn ijver ,~ove
inische synä.romen aan flatulentie
en meteorisme
geschreven dat
j, oncl2tnks een. zVleempje s~7Bpathie
voor deze colJ!ega p argviTal1G
l~oetel1 blijven voor eeu gene8skuDdit~
sylsteem dat rl_8 helft v.r:1n de J.cw:Llen W·';:rlrr1.lln
mens id blootstaat,
aan de op~oping van gassen
de darm toes
jft en daarvoor een
algemeen geldenr e verl~laring
, I:'ienus maakt van
flatus bi jrra
. 1.J..
J
i
een a_f zonr(8:;::
ZlCK 08 ~.
vers
jns
van
l 1" J,8
k
oorsuizen, zijdewec, spit,
b p p i , darm- en niersteen
koli
8
i
,levers
ompaling,
roeele, priapisme,
,
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angst? inlpo-centie, sterili tei t 9 hernia, tot alle vormen van geestelijke en lichaamlijke cachexie. Nee, 1:Fienus ll boekje gaat wel door
de beugel van onze belangstelling voor de geschiedenis van het me, disch denken~ maar niet door de beugel van ons medisch goedachten.
Hoe behandelt Fienus de flatus ?
Al's l5de-eeuwer ongetwijfeld symptomatisch in de hoop dat via het
symptoon de grond,kwaal geneest. In de eerste plaats kon gekozen
worden tussen dl'ie algemene middelen. Een élieet met verzachtende,
licht verwarmende en adstringerende spijzen. Medicamenten die de
dikke en vette darminhoud verd.unnen en aldus de stoelgang bevorderen.
Medicamenten o.ie de wind uitdrijven voord.at zij pijn kunnen veroorzaken. Maatregelen die ons toch beslist niet helemaal vreemd. aandoen.
9

Daarnaast wordt d,e hoofdpijn bestreden met hysop en met malve. Koppen
zetten tu.ssen de schouderblad.en is wel wat verlaten, maar Fienus heeft
er veel patiënten mee geholpel1.. Evenals met de volgend!"! trivale
remed,ie. Een raap wordt in warme as gestoofd. Men schilt de steelaanhechting weg en zet de ene helft zo warm als verdragen wordt
achter de orèn van de patiënt. Zodra de warmte afneemt doet men dan
hetzelfde met de andere helft ivan ~e raap. Zoiets baat ook tegen de
tandpijn die het gevolg is van darmwinderigheid.
Bij het eten moet men sommige dingen in acht nemen. Niet met grote
teugen drinken, niet te veel zuipen, geen bruisend water drinken.
Fienus heeft het bovendien op de Italiaanse keuken gemunt. Macaroni,
vermicelli en andere deegwaren zijn schadelijk. Zij wekken veel wind
op. Op een koude steen zitten is windbevorderend. Het beste kan men
na ,ide maal tijo. een partijtje handbal spelen.
Z:ijdewee vindt baat bij warme omslagen, ook bij lavementen, naast de
drankjes van anijs en kamille. Tegen flatogene hartkloppingen is er
niets zo goed als een aromatisch drankje met kardemom, kaneel, gember
en citroenpitten. Volgens Galenus werkt de aderlating'uit de rechter
vena basilica uitstekend.
'
T,egen een uitgezette maag trekt' men te velde met ingewikkelde klist'eerformules ~ speciale zetpillen en likkepotten. Geroosterèl.e va.rkenspoot in zware wijn zou een weldoende uitwerking hebben op een maag
die door gas uitgezet is en niet boeren kan. Wijn doet het overigens
alt,ijd best in dat geval.
flat de klacht ook moge zijn die voortvloei t uit de darmvrinderigheid,
Fienus heeft er een recept voor. En als ,dat niet baten mocht he~~ft
hij wel een ander, of een ander of nog 'een ander. Toch, viiI men
eerlj.jk zijn, dan kan men niet zonder een eresaluut je aan een vindingrijke thErapeutische begaafd.heid van hem en zijn tijdgenoten voorbij
gaano Zij waren symptomatica in een veel sterkere mate cl.an wij dat
zi jn. Voor hen Vlas het symptoom de ziekte zelf.
j

Yan dat standpunt is à.e moderne geneeskunde afge~~veken. En êlat is maar
goed oolt • Johannes Fienus liet ons, een unieke beschri jving nn van het
gebied waar winden en winderigheià. het VOor het zeggen hebben en van
de smarten die zij in het arme mensenlijf baren. Dokters verkeren
soms in angstige afwachting van een ririschuldig windje~ gelost door
de getorme!lteercle darmen diü als hete" serpenten in een opgezette
10~
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troI!].!;1el buik rondkron!{elen. Ui ju professor in de chirurgie placht
te zeggen, wanneer
j voor een postoperatieve ileus stond te wachten
op het redd
geluid: De eers
wind d
ge
ort is de
aroenstoot, van de victorie.
Dan gilt de patiënt het uit van vreugde.
Dat uitzicht op de dingen heeft Fienus nooit gekend.
Niettemin is het amusant in de ervaring van onze medische voorzaten
te graà(hlinen en er een beetje vrij
io uit mee te dragen.
;

.

Ret ziektèbeeld
wel afgedokterd~ maar de kwell
',en ze is voorbestemd om de eeuwen te trotseren.
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De openste ing van dE: tentoonstelling "Graven nn.ar
Gent::> verleden" in de St.-Pietersabdij te Gent is een
groot sukses geworden.
i,'

~alri j:~e IVIel1enaars en leden van "De Gonde 11 hadden er aan
gehouden bij de opening aanwezig te zijn.

De tentoonstelling is een initiatief van de S,tad Gent
Dienst Archeologie en Historische Monument.en.
Het is de enige dienst van zijn soort in ons land en die met
deze expositie aan zi jn proefstuIt: is.
(

Conservator J. Vanèl,enhoute mag. zeggen dat hij volledig in zijn
opzet is geslaagd nml. een overzicht geven van de archeologische
vondsten u.it ète Gentse bodl;áll . .'

Een belangrijk deel van de tentoonstelling werd eveneens
voorbehouden aan het werk van (1,e amateurarcheologen.
De samenwerking tussen de amateurarcheologen en de
beroepsarcheologen werd tijdens een persconferentie
duidelijk op het voarplan gebracht.

i

Al(lus kan men nu ook op deze tentoonstelling het werk
van onze Heemkundige Vereniging "De Gondel! bewonderE::n
naast ae stand van "Turingïa" uit Drongen e.a.
~.

,

,"

In ~et kader van de Sint-Pietersabdij en op zeer artistieke
wijze voorgesteld kwamen (le vondsten meer tot hun recht.
Allè-bezoekers waren ten zeerste opgetogen en velen namen
het voprnemen nog eens. terug te keren.
De tentoonstelling is open tot 30 januari 1977 en elke daC
gratis toegankeli jk van 10u30 tot 12u30 en t s narnic1,dags tel.lcens
van 14 tot 18 u. (behalve op Kerstmis en Nieuwjaar en ook elke
maanèta:::~vooruüdèag) .
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I

~t

In het kader van de tentoonstelling worden enkele voordrachten
met dia 7 s ingericht ts avonds:

Prog ramm a.:
14 december Dr. C. Hoek
,stadsarcheologie en regionaal onderzoek te Rotterdam.
21 deèember

4 januari

Prof. Dr. S. J. De Laet
De opgravingen van Destelbergen.
Prof. Dr. A. Van Doorselaer
De Merovingische begraafplaatsen in de Scheldevallei.

11 januari

Dr. C. De Boe & Ho,Hubert
De Gallo-Romeinse haven en boten van Pommeroeul.

18 januari

:M. Rogge
De Gallo-Romeinse vicus van Velzeke.

25 januari

Amateursarcheologie
Paneelgesprek en discussie-avond o.l.v.
Conservator J. Vand.enhoute.

Deze lezingen gaan door
in het Centrum voor Kunst en Cultuur,
Sint-Pietersplei:1 9 ~ Gent
telkens aLl 20 uur.
Kosteloze
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