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Hierbij hebben de eer U uit te nodigen tot 

bijwoning van een vergadering van onze Kring 

op woensdag 15 oktober a.s. 

des avonds om 8 uur in Hotel West End. 

Ben van Brabant zal een lezing houden over : 

"Volksgeneeskunst in Grootmoederstijd" 

Vifij vertrouviren, dat al onze leaen, zo het enigszins 

mogelijk is, van hun belangstelling zullen doen blijken. 

Het Bestuur, 



Volksgeneeskunst 

In vroegere tijd naid de volksgeneeskunde een belangrijke 

plaats in beslag in het leven van de mens, ook de B-^abantse 

mens, ViTant hoe gezond en stevig hLj ook was. hij had zijn kwaal-

tjes» Alleen ging hij niet voor elke kleinigheid naar een d-.ktc--' 

Zelfs niet Lij ernstige gevallen. 

Op de eerste plaats waren de dokters dul̂  bezapj.d en iroost 

men viren reinen om een dokter te bereiken. Op de t'weodo pH aats 

v;ac een dokter hous nitt mals in hot v-ra.geu van cen hor.orax lum. 

En op de derde plaats voelde .v.:"!! c-r bictor iveinig. •s.ior or' zich 

zo maar door een vreemde snooshaar te logeer bocasten^ 

Wel profiteerde de Brabander cive-̂ . als ccr •'iva''r:a" ̂  ̂ i zich 

in het dorp vertoonde, of een dorpel irg dt; gave tot ger.ezen be

zat. Immers deze z,g^ , v;oriderdokters waren riet duur, wat zij 

voorschreven evenmin en .,., soms hielp het wol eens. 

Maar over het algemeen dokterde een Brabander het liefst 

zelf en het was dan ook geen wonder dat er steeds meer middel

tjes tegen ziekten het licht zagen. ' • "• " 

Hoe men vroeger dacht over het ontstaan van een ziekte, 

alsmede de medicijnen die men meende nodig te hebben, maar ook 

over de kwakzalvers, ziektebanners en pintjesm.eesters hoop ik 

U het een en ander te mogen vertellen. 

Ben van Brabant, 



'1907 

Do 2 ij Et peT- 1 jpnaari 1907 van geneeskundigen, '. andmeestere, 

apri'̂ ĥ "̂  re. drogisten en vroedvrouwen; vernieldt voor Eelmonc' 

ITaan Bezib van Waar en wanneer 
diploiiia al& het diploma is 

afgegeven 

II Jcvscra Ar^ s Groningen 8-5-1891 

" •!. Ledel /^t-ts Groningen 12-5-1?93 

Ch. iluyens Arts Utrecht 7-2-1905 

Fe Vĉ n ̂ iicci' Apotheker 'a-Eosch 6-5-1862 

7. van Hoeck Drogisc 'E--3osch 6-5-1862 

J. de Haan Apotheker A'dam 25-12-190M 

P, v.d< Velden Vroedvrouw 's-Bosch 15.-10-18̂ 1-7 
Wed.van L.J„Joukergouw 

M.G. Goedhar t VroedvrouiAT U t r e c h t 20 -12-1887 
Huisvrouw van J . A . v . E e k e r e n 
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