
ZOWAT 150 JAAR GELEDEN 
LAS MEN ... (2) 

door MARC VAN TRIMPONT 

... IN ' DEN DENDER-BODE' UIT AALST: 

In nr.20 van 31 januari 1847: 
- Van alle kanten ontvangen wy berigten der ontzettende armoede die in Vlaenderen 
heerscht; dagelyks stippen de gazetten gevallen van hongersnood aen, en zyn het eens 
om de welstellende menschen tot het voortzetten hunner liefdaedige giften aen te 
porren. Indien wy dan hier en daer een gevoel van hongersnood bybrengen, 't is om de 
herten dergeene die hunne lydende broeders konnen helpen, te beweegen, en aldus het 
onze zoo veel mogelyk by te draegen tot leniging der smerten onzer natuergenooten. 

In nr.22 van 14 februari 1847: 
- De tydingen uyt Alexandriën van 24 january, melden, dat den cholera-morbus ander
maal vreeselycke verwoestingen in Arabiën aenrugt. Den geesel was te Mekka uytge
barsten, op het oogenblik, dat men op 't graf van den profeet Mahomet offeranden deed, 
en had in korten tyd 3000 menschen weggerukt, onder welke den pacha van Damascus 
en den scherif van Mekka mede behoorden (1). 

In nr.23 van 21 februari 1847: 
- De volgende heeren uyt ons arrondissement zyn benoemd als jurés van 1e serie der 
1e sessie van het hof van assisen van Oostvl. voor 't jaer 1847: MM. Delwarde, adv. 
Ninove; P.H. Bruyneel, Geeraerdsbergen, J. Droesbeke, ibid. 

- Den communaelenraed van Geeraerdsbergen heeft beslist dat de zittingen voortaen 
openbaer zullen zyn. Wij verhoopen dat onzen regeeringsraed dit loffelyk voorbeeld zal 
volgen, en toonen gelyk bovengemeld bestuer dat hy geenen vyand van 't licht is. 

In nr.24 van 28 februari 1847: 
- De moeyelijkste en gevaerlykste heelkundige bewerkingen met den besten uytval vol
bragt, onder den invloed van den zin- en gevoelverdoovenden ether-damp, welken men 
de lyders doet inademen, komen van alle zyden bevestigen, dat de geneeskunst eene 
overheer1yke aenwinst heeft gedaan. Onder den invloed van deezen damp heeft doctor 
Seutin den 14 dezer, in St.-Pieters-gasthuys te Brussel, twee gevaarlijke heelkundige 
bewerkingen komen verrigten. Hy heeft naemelijk een jong vrouwmensch van een en 
kankeragtigen knobbel, zoo dik als eene vuyst, by middel van diepe insnydingen verlost, 
en de wonde vervolgens met een gloeiend yzer gebrand, om de laetste spooren van het 
kankerzaad te doen verdwynen. Den afgezetten knobbel woog 200 grammen. Daerna 
heeft hy eene andere vrouw eenen verkankerden boezem afgezet, ter welken eynde hy 
tot onder de oksel moest snyden. Deze twee bewerkingen hebben aen de talryke 
omstanders bewezen, dat den ether-damp eenen zieken zoodaenig kan verdooven, dat 
hy van de felste pynen geen gevoel heeft. 

(1) De lezer herinnere zich dat ook Geraardsbergen talrijke slachtoffers te betreuren had ten 
gevolge van cholera, zo onder meer in het jaar 1846. 
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De twee vrouwen hebben nadien betuygd, dat zy van niets geweeten hebben, en de 
laetste vroeg zelfs, na dat reeds alles gedaen was, wanneer men haer ging opereeren. 

- De Engelsche komen een nieuw voorwerp te ontdekken, naemelyk menschen-tanden. 
De wilde der Zuydlanden hebben, zoo men weet, overschoone tanden, welke zy zich 
gereedelyk laeten uytrukken voor eenen neusdoek, een mes of ander dergelyke kleynig
heyd. Eenen Engelschman heeft nu in dien artikel gespeculeerd,en verscheydene kistjes 
menschentanden ingevoerd, welke hy aen de tandenmeesters van Londen met winst 
verkogt heeft. 

In nr.25 van 7 maart 1847: 
- Mejuffrouw Spitaels, te Geeraerdsbergen, onderhoudt, voed en huysvest, sedert het 
begin van den winter, 40 behoeftige huysgezinnen dier stad. 

- Den regeeringsraed van Geeraardsbergen komt eene petitie aen de volkskamer toe te 
zenden om te bekomen dat de lynwaeden van handgespin door eenen stempel, van de 
mekanieke worden onderscheyden. In de petitie wordt vermeld dat de aanmoediging en 
heropbeuring der oude vervallene vlasnyverheyd, zoo niet den eenigen, ten minste den 
kragtdaedigsten middel is om de ontzettende volksellende te keer te gaen. ( ... ) 

In nr.26 van 14 maart 1847: 
- Eergisteren is te Geeraerdsbergen, gehugte Buyzemont, eene wooning met byna al 
wat zy inhield, afgebrand. Een peerd en zes verkens zyn in de vlammen omgekomen. 
Alles was voor 9000 frank verzekerd. 

- Te Geeraardsbergen hebben eenige wanorden op de merckt plaets gehad, ten gevolge 
van de hoge pryzen der tarwe en aardappelen. Eene mande deezer laetste vrugten is 
omgeworpen, en de volkslieden hebben den inhoud onder elkander verdeeld. Eenen zak 
tarwe is weggevoerd zonder dat men den dief hebbe kunnen vatten. Eenige boeren 
vertrokken toen met hunne eetwaeren; maer het volk, dat opkoopingen vermoed, is ten 
hoogste verbitterd. 

In nr.29 van 4 april 1847: 
- Volgens proefneemingen die M. den professor Mareska wegens de inademing van 
ether-damp heeft genomen, is deeze inademing in zommige gevallen en voor zommige 
perseonen gevaerlyk en zelfs doodelyk. 

(wordt voortgezet) 
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