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Gezellig, buitengewoon gezellig was het
uitstapje, dat ik maakte met mijne klein-
dochter. Zij had het verdiend. Zij had flink
gewerkt en was, nauwelijks achttien jaar oud,
met pracht cijfers geslaagd voor het eind-
examen van een gymnasium in Den Haag.

Een reisplannetje was opgemaakt, een
bezoek aan Zeist, Haastrecht en Gouda. Na
ons bezoek aan Zeist gingen wij naar Gouda.
Opa, bij verkorting ,,Oop”,  moest haar uit
zi: ,I ieugd  vertellen” Grootvader vertelde
toen;  dat hij op acht-jarigen leeftijd in 1874
te Haastrecht kwam, waar zijn vader tot
gemeente-geneesheer was benoemd.

Ëen der eerste vraagstukken was het

op school gingen, behoorden een zoon van
notaris Brouwer Nijhof en een zoon van den
heer Muller, leerlooier. Deze jongens gingen
per vigilante. Het zoontje van den notaris had
een licht, aangeboren, voetgebrek en kon dus
den afstand (vijf kwartier) niet te veel afleg.
gen.

Het gevolg van ons loopen naar school
was voor den jongen Muller (oudsten broer
van den heer Van Zanen Muller), dat hij in
het vervolg, ook met ons mede moest loopen.c

Had ik \vel een ransel voor mijn boeken
odig? Gelukkig niet. Daar gingen de
terhammemtrommeltjes in, Boterhammen

schoolgaan. Gouda was de aangewezen plaats
en de school was die van mijnheer Huber
(vroeger sprak men van meester en boven-
meester), gelegen aan den Groeneweg,
Mijn vader vond lopen gezond. De uit-
rusting, die op het dorp gemaakt werd,
bestond uit eene tasch (ransel) en een paar
schoenen. Voor het winterseizoen waren deze
van vetleer. Regen, storm of sneeuwjacht
hadden geen invloed op geregeld school-
bezoek.

Ik ging graag naar school. Eens had ik een
bitter verdriet en dat nog wel op mijn verjaar-
dag. Ik had als hoofdcadeau voor mijn verjaar-
dag een Japansch gelakte griffeeldoos  gekregen
met enkele poppetjes er op. Ik was er ziels-
gelukkig mede. Toen ik op school kwam liet ik
haar VOÏ  trots aan mijn bÛurman  zien.

De meester kwam mij toevliegen, ik kreeg
een draai om mijn ooren,  hijgreep mijn griffel-
doos, liep er mede naar de kolomkachel en
wierp mijn mooie doos in de vlammen!

De klap om de ooren was ik spoedig ver-
geten,  maar het verlies van mijn griffeldoos
(zij had 65 cent gekost) nimmer.

Het is meer dan uistekend dat tegenwoordig
de leer der opvoedkunde tot een der hoofd-
vakken behoort bij het examen voor onder-
wijzer.

,
EO,
bel egd met kaas of bestrooid met bruine
suiker. Wij gingen ze om twaalf uur gebrui-
ken bij eene doktersweduwe. ‘s Zomers
waren deze boterhammen geroosterd en de
bruine suiker gesmolten door de blakende
zon, die op mijn ransel had geschenen. Met
dezen ransel verdiende ik van mijne broers,
die op het gymnasium gingen, gelegen op de
Houtmansgracht, van ieder 21/2 cent per week
voor het dragen hunner boterhamtrom--
meltjes. Dit bedrag werd besteed voor
- ikkers  of Donderdags ook wel eens voor

: koopen  van een kaaskoekje, gekocht in

SCHOOL
Mijn vader had wel een paard met een paar

rijtuigen en een koetsier, maar slechts bij
noodweer mocht de koetsier ons wegbrengen
tot Stolwijkersluis, Vriendjes om mede te
spelen had ik al gauw op het dorp. Tot de
jongens uit Haastrecht, die in Gouda reeds
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kn:
het
een tentje op de markt!

Niet alleen was er een plaatsje in den
ransel voor de trommeltjes, maar ook kon-
den er nog appels  en peren bij. Veel vrucht-
boomen  vond men langs den dijk en de
jongens van den dokter hadden.. . . een
streepje voor!

HAASTRECHT
Hoe was de verbinding Haastrecht-

Gouda? Per Oudewatersche boot, doch
wegens ongeregelde vaart viel daarop niet
te rekenen. Evenmin kon de postwagen
Gouda-Schoonhoven ons van dienst zijn.
Wèl gebeurde het soms, dat wij met een
kaaswagen mede konden rijden. Er was een
klein plaatsje op den wagen achter de kazen.
Daar konden wij zitten en de beenen bengel-
den dan buiten boord.

Met de marktdag troffen wij het meer-
malen op een andere wijze met een tilbury
of Utrechtsch wagentje, mede te rijden.
Gewoonlijk naar een stalhouderij, gelegen
aan ‘t begin van de Karnemelksloot, waar nu
een plantsoentje is, of naar Elberveld op den
Lange Tiendeweg.



De weg Haastrecht-Gouda was een
slecht onderhouden grindweg, ‘s zomers
stoffig en ‘s winters papperig. Even
Haastrecht was er een tol. Rood w:

I
Van uit Engeland werd het groote nieuws

over de geheele wereld verbreid,
buiten

I

-

%s  daar Men kan van Antonie van Leeuwenhoek
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tolgaarder. De opbrengst daarvan strekte
mede tot onderhoud van den weg. De tollen
en sluisgelden, wij weten dit, waren een
ergenis bij een groot deel onzer bevolking.
Als het niet strikt noodzakelijk was, dat men
in Gouda moest zijn dan keerde men te
Stolwijkersluis om, want over den IJssel lag- __ ^̂  _

roest
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een brug waar weer tolgeld geotterd 11:
worden.

Het is niet te verwonderen, dat ,wij  , <
kinderen vaak dorst hadden, als wij bij deze
brug aankwamen. Wij snakten dan vaak naar
water. Dit vonden wij dan bij den brug-
wachter Sluiter. In het voorportaaltje van
diens kleine woning stond een ton met water,
waarin een blikje dreef, Dit water was direct
afkomstig uit den IJssel.

getuigen, dat het grootste deel van de genees-
kunde gebouwd is op datgene, wat uit zijn
ontdekkingen is voortgesproten.
Zijn naam zal in lengte van dagen blijven
voortleven, dat wil zeggen, over duizenden
jaren zal men zijn naam met eerbied
noemen, even zoo goed als men de namen
kent van de groote mannen die bij het begin
onzer jaartelling leefden of daarvoor.

Omdat ik aanstonds eenige mededeelingen
zal doen over de watervoorziening van Gouda
is het hier de plaats om iets te vertellen wat
er van het waterin  het algemeen bekend was.

ONTDEKKING
Het is Antonie van Leeuwenhoek uit Delft,

die de geheele wereld versteld heeft doen staan
door zulk een groote reeks van ontdekkingen,
dat men, eenvoudig gezegd, er paf van stond.
Hij maakte zelf vergrootglazen (lenzen).
Hij sleep het glas en kreeg tot resultaat iets,
waarmede hij een zestigvoudige verm*nA+;nh
kon bereiken. Iets wat met het bloot1
te zien was, omdat het te klein was
nu waarnemen. Alles betrok hij in :
onderzoekingen, zoowel uit planten

ejl  uurlll~

e oog niet
kon hij

Zijne
I-mals uit

het dierenrijk. Zoo onderzoêht  hij ook een
1..-- -1 --._L.. -,_ - - - .-. beestjes
(bacteriën) in zaten. Hij deelde zijne ont-
dekking aan de geleerden van Engeland mede
en voegde teekeningerrer  bij van wat hij had

,,HET HAANTJE”
Wij gaan nu naar den Groeneweg en begin-

nen bij den Lange Tiendeweg. De eerste
hnnded  meter  ik  hetwlfdp  ophlpvpn  wrat dp
II,,*IuvI-  IllVC1I I”  I.~~....~l*u1  bV”‘V. w*- ..IW  -v

breedte betreft, doch dan komt men aan een
gedeelte dat breeder  is. Dit komt omdat deze
verbreeding te danken is aan een demping
van een grachtje, dat langs den geheelen
Groeneweg liep. Naar school gaande liepen
wij over den Fluwelen Singel, passeerden het
houten Doelenbrugje en liepen dan door de
Doelestraat (vroeger sprak men veel van \
stegen, tegenwoordig meer van straten) en
kwamen zoo op den Groeneweg.

Voor zaken zag men in dien tijd nog vaak
uithangborden, soms met~een  rijmpje er op.
Op dit gedeelte nu van den Groeneweg, dicht
bij de Doelestraat, prijkte op ‘n uithangbord
een haantje. Het was een kleine zaak, waar
men een borrel kon koopen.

Als onderschrift stond er bij dit Haantje:
,,Hier  bij het Haantje
Pikt men een graantje”.

Staat men thans daar waar de verbreeding
van den Groeneweg begint, dan ziet men nog
het grachtje, dat van de Jeruzalemstraat
(steeg) komt. Dit grachtje liep in de richting \

waargenomen. Hij reisde zelf naar Engeland
en nam zijn toestelletje mede, waarmede hij
deze ontdekkingen had verricht.,

Het aantal ontdekkingen, dat hij’ gedaan
had met de daarbij gevoegde teekeningen,
was een boekje vol. Het toestelletje dat hij
vervaardigd had was de allereenvoudigste
microscoop.

Dit oorspronkelijke toestelletje bevindt
zich naar ik meen in een museum te Londen.
Indien dit niet juist is, dan bevindt het zich in
het museum van het Natuurkubdig Labora-
torium, Bijlhouwerstraat te Utrecht. In ieder
geval is daar in de Bijlhouwerstraat een
absoluut natuurgetrouw exemplaar te be-
zichtigen.

van de Patersteeg. De Groeneweg was door
een brugje  met de Patersteeg verbonden.
Het geheele complex tusschen Groeneweg-
Jeruzalemstraat en grachtje is oorspronkelijk
een klooster geweest, De kapel vindt men op
den hoek van Patersteeg en Jeruzalemstraat.
In mijn jeugd was daar de armenschool van
mijnheer Gonda gevestigd. Op deze school
gingen verbazend veel kinderen.

Tot instandhouding van het lichaam heeft
de mensch voedsel noodig. Dit zijn de in-
komsten  Hiertegenover staan de uitgaven. \
Het zijn de uitgaven, die langs den natuur-
lijken weg het,lichaam  verlaten. Deze
kwamen voor het ovcergroote deel in het
grachtje terecht.
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BRUIKBAAR DRINKWATER
EN WAT HET WAS

Bij onze school waren twee witte tonnen
van flink formaat geplaatst, waarin drink-
water was. Op de eene ton hing een bordje,
waarop stond bruikbaar, op de andere ton
onbruikbaar.

Op vastgestelde dagen kwam er een stads-
arbeider, die een zwabber bij zich had, zoo
een als de schippers gebruiken bij het schoon-
maken. dus een houten stok, waar onderaan
een dweil bevestigd was. Verder had hij bij
zich een puts, dat is een emmertje met een
stevig touw aan het hengsel en dan had hij nog
een flesch bii zich met donkere vloeistof.

De arbeider, die een ton schoonmaakte,
deed dit aldus: hij opende de kraan en liet het
zich nog in de ton bevindende water, dat, om
begrijpelijke redenen, er niet zoo frisch uitzag,
op de straat loopen  Hij opende het deksel
boven op de ton, nam zijn zwabber, dompel
de dweil in het grachtje en begon de binnen-
zijde van de ton te reinigen. Hierna nam hij zijn
puts ter hand, trok eerst zijn jas uit en zwaaide
dan den putsemmer in het grachtje en vulde
zoo de ton. Vervolgens kwam het fleschje aan
de beurt. De inhoud daarvan bestond uit ijzer-
chloride en had tot doel het water te doen
bezinken. Hij  goot deze ijzerchloride bij
scheutjes in de ton en roerde daarbij dan met
den steel van den zwabber alles nog eens goed
om. De deksel van de ton werd gesloten. De
bordjes der tonnen werden verwisseld. Het
kraantje van de pas behandelde ton werd met
een ketting gesloten, terwijl het kettinkje van
de tweede ton verwijderd werd.

Op die manier stond er steeds een ton met
drinkwater bij onze school, voorzien van het
bordje bruikbaar. Tegenover deze tonnen
was onze speelplaats. Moe gespeeld leschten
wij onzen dorst met dit water!

Het gevolg dezer watervoorziening was, dat
er in Gouda een ingewandsziekte heerschte,
die gepaard ging met diarrhee (buikloop).
Deze ziekte noemde men ,,de  Gou-wenaar”.

Te Rotterdam heerschte tengevolge van het
drinken van Maaswater eenzelfde soort
ziekte, die daar den naam van ,,de  Rotterdam-
mers” droeg.

De sterfte te Gouda was verbazend hoog,
ruim veertig per duizend.

WATERLEIDING

Onmiddelijk na de invoering van de water-
leiding daalde dit cijfer reusachtig. In het
eerste jaar was deze daling geweldig en naar-
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mate meer personen zich bij de waterleiding
deden aansluiten, ging deze daling regelmatig
voort.

De nieuwe wetten de volksgezondheid be-
treffende en ook de verbazend groote vooruitb
gang der geneeskunde hebben het sterftecijfer
voor Gouda doen dalen tot dat van vele
groote steden, dat is, om in een rond getal te
spreken, tien per duizend.

Hoe was de drinkwatervoorziening te
Haastrecht?

Als voorbeeld neem ik mijn ouderlijk huis.
Daar een gewoon privaat. Van dit privaat
liep een riool naar den IJssel. Enkele meters
van dit riool verwijderd werd ons drinkwater
door een pomp, die zich in de keuken bevond,
uit den IJssel opgepompt. Dit water moest
twee lagen passeeren, een zandlaag en een
grindlaag. In de keuken werd het water dan
gefiltreerd door een filter, die voorzien was
van een sponsje en een laagje houtskool.

Dit alles is absoluut onvoldoende.
Is het wonder dat ik, als kind, drie maanden

lang lijdende was aan typhus? Het ziektebeeld
van typhus was volkomen bekend, de oorzaak
echter niet. Zoodra deze ontdekt was, kwam
er ook een groote verandering in de behande-
ling dezer ziekte.

De eerste patiënt, dien ik zelfstandig ter
behandeling in het ziekenhuis toegewezen
kreeg, lag nog rustig in een zaal, temidden
van andere patiënten. Dit was een typhus-
patiënt!

Een andere ziekte, die ook door besmet
drinkwater veroorzaakt kan worden. is de
cholera. Deze ziekte heerschte in 1866 op tal
van plaatsen in ons land, o.a. ook in mijn
geboorteplaats, Asperen.  In enkele weken
werd daar de bevolking gedecimeerd. Van de
1200 inwoners vielen daar 120 inwoners als
slachtoffer van de cholera. Gelukkig zijn wij
nu zoo ver met de geneeskunde gevorderd,
dat wij deze ziekten niet alleen onmiddelijk
kunnen herkennen, maar wij hebben ook de
middelen om deze te voorkomen en herstel-
ling van deze kwalen te bevorderen. Er zijn
reeds meerdere ziekten, die zeldzaam voor-
komen. Hiertoe behoren ook typhus en
cholera.

Dr. Idenburg

(Eerder gepubliceerd in de Goudsche Courant van 9/8/1941).


