Melaatschheid in het begin der 18e eeuw.
Tn het begrafenisregister del' Patel's Minderbroeders
te Weert kamen de volgende inschrijvingen vaal':
1701, Jun. 11, prope sepulchrum immediate praecedens sepulla est uxor cuiusdam Ileprosi ex Lael..
1711, FebI'. 28, sepultus est in coemeterio maiori
Jacobus Albf'rt leprosus ex Laer.
Hieruit bl\ikt dus, dat in bet begin del' 18de eeuw
nog eell geval van lepra voorgekomen is in de buurt
\'an Weert.
J. v. d. V.
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Een pest-instl'uetie van 1844 voor de
Mind erbroeders te Vv' eert
MedeEtdeeJd door Jr. Dona/us van van Adrichem D.F.M.

In 1644 vervnurdigde pater Antonius van dell
SteenO.F.M. (1) zijn Liber memorialiiS, dat
als bandleirling, bestemd voor de garrliaans van het
Weertscbfl kJoostl~r, ook jnren lang - zooa]s de latere bijvoegsels bewijzen - in gebruik en in eere
bIee£. De oversten lazen daar hoe de pleehtigheden
op de verschillende feesten moesten gevierJ worden, hoe zij in verschillende omstandigheden had·
den tA handalen en waaraan zij op bepaalde tijden
baddcn ta denkell.
In dit handschrift van het kloosterarchief sebreef
de auteur op blzz. 161 - 163 eenige raadgevingPIl
voor het gevuI, dat de pest mocht uitbreken. De
praeservatieven, de verschijnselen del' ziekte en de
middelen ter genezing worden zelts heel nauw keurig aangegeven.
Rlijkhallr "at de llchrik voor dA vreeselijke ziekt.H
er nog diep in. Want ook de bewoners van het
klooster kenden de gevolgen der pest, die \"olgens
hun Ilecrologiunl in 1534, lr>48, 1558, 1604 ell
1634 talrijke slachtofiers had gemaakt binne:} de
kIoostermurrm. Ala met een zucht verklaart het
Doodenboek op 22 Aug. (153·1) ~eat quartus de
(I)

Levensbijzollderheden vindl men in: Publicatio/lS .... de Lim·

bourg, XII (1875), blz. 221 v.

Juli 1915.
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.\boonementell. hriC\'('1l ell
meJ.edeeling-ell te bezorgen hij lie
uitge\'"ers
BooSTE~ &- STOI.S.
St. Amorsplein 16. ~Iaa:itricht.

.
- d e eerf>te sherf
3 Aug. van dat jaar
en nog week de doode]ijke hesmetting niet.
Bijna nooit vermocht het kloosterslot de pest
buiten ta sluiten. Want niemand liep zoo zeer
gevanr Vlln bel'lllletting als de paters, die van
het eeDe zit:>kbed DlHLr het andere werden geroepen,
eu die dikwijls nn den dood van een pestJijder hun
bezoek aan bet besmette huis moesten herhal en am
de met angst en droefheid geslagen familielerlen
weer moed en troost in te spreken. De stedelijke
overheid mocht en moest het betreden vall zulke
I gevaarlijke woningen verbieden; maar als de belangen der ziel het vorderden, dan vcrloren alle
pest-ordonnanties haar kracht.
Het was Jus za,~k dat de paters goed wisten,
hoe zij zich het best vool' infectie kanden vrij
wareu. Oak de kennis van de vl.'rschijnselen der
ziekte en van de geneesmiddelen was voor hen,
en vaoral voor de ]ijders, van zeer groat belang.
Niet iedere stad toch kon zicb de weelde veroorloven om behalve de weinig tulrijke geneesheeren
IIOg een ~pestmeester" 01 een
_pest-vroedvrouw"
ann to stellen. Breidde do pest zich uit, dan sehoten flu krnchten van del> gewonen geneesheer ta
kort en was de priester dikwijls in de noodzakelijkheid am met de zorg voor lie ziel ook zijn aandacht to schenken aan heL zieke lichaam. In die
omstandigheden ruDest hij do ziekte kennen en de
gClIeesmiddeIen \'oorschrijv~n.
Met dit inzicht stelde pater van den Steen zijn
wijllbeid te boek. Hij doet het zoo minutieull, dat
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Een kostelijck remedie tegens
de peste als mell meijnt geinfecteerd te zijn.

we een intressanten kijk kI'ijgen op het leven in
die bange dagen en dat 't nitstekende opstel van
DR J. S. VAN VEEN over de pest en hare bestrijding
met vele details kan worden verrijkt (1).
Een vflrdere verklaring heeft de ~pest-instructie",
- zooals we de verschillende raadgevingen en
vingerwijzingen hf:'bben gedoopt - niet noodig.
Het oordeel over de kracht rIel' voorbehoedmiddelen, remedien en de juistheid del' vier oorzaken
van de verschillende ziekte-verschijnselon laten
we aan deskundigen over.

Neemt een gelas of dobbelen romer vol pekel
van oSRchenvleesch, mengeldt daer onder sao groat
als een hasenote cleijn gestoten solpher ende een
half zoo dick veneets (1) driakel, dat also cout
ingenomen ende Vaal' een goet vier aieh werm
gehouden.
Not e e r t dat men desen pekel eerst wei moet
zieden ende schuijmen ende daernae door eenen
doeck ziegen ende in een gelase Hesche in een
werme plaetse bewaren.
Praeservativurn tempore pestis.
Desen dranck moet men nemen sao haest als
men den aenstoot van de pest gevoelt ofte ten
Impone sudarium pilea (2) tua semimadidum minst.en binnen 24 uren ande sal onder en boven
aceto teneasque in are zeduar aut grana duo col- doen purgeren endEl allen het fenijn verdrijven,
liquintidis. Item bis in septimana utere theriacae (3) prout experientia saepe docuit.
(driakel, een hussenote dick). Item multum prae~
servant fistulae cruris et brachii.
g n l~ pes tis.

lSi

8i lingua superius ceruleis vaenis, inferius mP rae s e r vat i v apr 0 i j 8 qui in fee tis gris imbuta sit.
s e r v i 11 n t o r din a t a ado c t 0 l' i bus
Ingens debilitatio virium repentina siue causa
m e die i 8 I 0 van i ens i 11 us.
manifesta.
Cordis palpitatio. - Pustula immobilia: een cher,
die
l1iet en verschuijft - Spirandi difficultas 1 Frequells mutatio vestium, unde inserviells peMentis stupor. - Somuus profundissimus - Sitis
ste infectis debet habere tres habitus, unum 110n
inextinguibilis Inquietudo - Denique tensio
omniuo JaneUlll.
(spanninghe) hypocondriorum.
2. NumqUtll exeat jejunus, nee induat habitum
nisi bene C'xsiceatum et suffumigatum per lapidem
terrae corl'uptae sunt apostemata.
ignitum enOl aceta vinoso.
aeriscorru ptj sun t jactatio tybiarum,
3. Habeat 6 indusia linea et 12 6udaria-.
\ aquae cOl'l'uptae, quando sitiunt nec
4. Alternis diebus vesperi ante coenam sumat
Signa
, tamen potare volunt.
tres pillulas ad magnitudinem unius pisi.
ignis COI'rUpti est, si indesinenter
5 Fiat eonserva ex ruta reeenti, ficu, nucibus
dormiunt.
et sale misto cum aeeto vinareo.
ij Antequam exeat ex praedicta conserva suS i g n a III 0 I' tis.
mat ad quantitatem uncis myscicae (4).
Si Huat sanguis e nal'ibus tempore pestis, est
Ante omnia secetur vuena media-no. vel jeeorana
malum omen·
et purgetm; ad hoc serviunt pilluJae rufi.
Inter a.egrum et· insel'vienrem sit candela cerea
Da medietatem nucis avelanae (1) de theriaca;
aec6nsa Caveat f!tiam a flatn anhelitus. Rediens si ejicit, signum est quod ab intus pestis praevadomum vestf's teneat ad ignem.
Juit et quod sit illcurabilis, quia VUlllUS ab iutus
erupit, quod cognosces si torve aspiciunt et si urina rubet ut carbuneulus.

I

(I) 0 e Ire's Bijdragtn tn

Mtdedeelingen. VI {Arnhem 1913), bll.

1-~6.

(2) /lIen versta hier ,R"eTllsl een echten hoed. [n hel /::Iorie·lijdperk
van dit hoolddeksel droegen ook de Mlnderbroeders een hoed in de
kleur en u[t de slol van hun grauw habi]t.
(3) Theriaca = uriakel = tegengil.
(3) Een prulmepit.

(I) Veneliaansch?

(I) Nllx abellana =

hazelnool.

