
H.J. Versfelt
De dominees weijerd

In de kom van Gieten, vanaf de kerk gezien rechts van de Schoolstraat,
lag vroeger een ondiepe plas, die de'Dominees weijerd'werd genoemd.
In de vorige eeuw werd deze gebruikt om het vee te drenken. De
omwonenden gooiden er echter ook hun afval en de lijken van gestorven
huisdieren in, een niet al te frisse bedoening dus, en het gemeentebe-
stuur vroeg zich dan ook in 1866 af oÍ dit verontreinigde, stilstaande
water niet een oorzaak zou kunnen zijn van de ziektes in het dorp.

De zorg van de vroede vaderen van
Gieten was begrijpelijk, want in 1866
naderde weer een nieuwe cholera-
epidemie. Cholera, een ziekte die
oorspronkelijk alleen in Azië voor-
kwam, had omsffeeks 1820 Europa
bereikt. In 1832 werd ons land voor
het eerst in ernstige mate door de

ziekte geteisterd en daarna volgden
nog drie cholera-epidemiën, in
1848/1849. in 1853-1855 en in
1866/1867. In totaal stierven in
Nederland tussen 1832 en 1867 niet
minder dan 65.600 mensen aan de

ziekte. Van de aangetasten overleed
zdn 50 tot 80%, soms al binnen
enkele uren.
De toenmalige geneesheren stonden
machteloos tegenover de ziekte. Zij
schreven het ontstaan vooral toe aan

rottende stoffen in de grond. Door
uitdamping daaruit zouden ziektekie-
men ontstaan. Weliswaar was deze

theorie onjuist, de werkelijke veroor-
zakers waren bacteriën die men via
besmet drinkwater binnenkreeg, maar
toch heeft de grotere aandacht voor
hygiëne die het gevolg was van deze

mening positieve gevolgen gehad.r

Dat de ziekte soms gevaarlijk dicht
bij Gieten kwam bleek onder andere
in oktober 1866, toen een drietal
arbeiders, die in Gasselternijveen een

praam met Gronings straatvuil had-

den gelost, door de cholera werden
aangeta^st. Dit straatvuil werd in die
tijd als mest voor de akkers gebruikt.
Na ontvangst van dit bericht over-
woog het Gieter gemeentebestuur of
het gebruik van dit vuil als meststof
moest worden verboden. maar uitein-
delijk besloot men er toch maar mee

door te gaan.t Een andere ziekte die
in die tijd veel slachtoffers maakte
was de 'keelziekte' (Angina Diphthe-
rine). Vooral in 186l had die ziekte
in Gieten gewoed en nog in 1864

overledcn er l0 personen aan.'
In juni 1866 besloot de gemeente-

raad, naar aanleiding van een circu-
laire van de provincie over de chole-
ra, een commissie in te stellen die
moest adviseren over de maatregelen
welke nodig waren om de ingezete-
nen tegen de gevreesde ziekte te

beschermen.a
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Op dit kaartfragment uit 1881 van het centrum van Gieten is de ligging van de

'Dominees weijerd' in het begin van de 20e eeuw globaal aangegeven. De
weijerd had toen een omvang van + 20 bij B meter en lag achter de huidige
winkels van Ziengs en Wagenaar. Job Meursing, die er als jongen nog op

geschaatst heeft, herinnert zich dat hij omgeven was door struiken, waaruan de
takken er over heen hingen. Vermoedelijk is hij kort na 1927 gedempt.

In deze eeuw had de weijerd nog slechts een deelvan zijn oorspronkelijke
omvang. ln 1866 reikte hij nog tot dichtbij het toenmalige schoolplein. De

schoolkosterij lag toen op de hoek van de Brink en de Schoolstraat, ongeveer
op de plaats waar nu de RABO bank staat (perceel 2008). ln 1874 kwam een
nieuwe school gereed en werd de schoolhelft van het oorspronkelijke gebouw

afgebroken, alleen de koster[ bleef over. De nieuwe school lag ook aan de
Schoolstraat en heeft tot 1964 dienst gedaan. (perceel 1969).

Verder is op dit kaartje uit 1BB1 nog te zien: nr. 1477 - NH kerk; nr. 1478 -
boerderij Harm Hommes; nr. 1497 - pastorie; nr. 1695 - woning Jan Klingen-

berg; nr. 1734 - woning Harm Meertens; nr. 1714 - de grote boerderij van Jan
Nijenhuis; nr. 1711 - het café van Lambert Vorenkamp; nr.2062 - herberg

Braams; nr. 1147 - woning Geesje Homan; nr. 2048 - smid Johannes Kroeze;
nr. 2016 - woning Jan Wiegman; nr. 2111 - woning Geessien Braams;
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Dokter Wineke
(1 3. 1 2.1 81 9-26. 1 2. 1 87 1 )
was in 1866 een van de

twee geneesheren in
Gieten. Deze foto stamt uit
de begintijd van de foto-

grafie in Drenthe.
De eerste fotografische

opname in de wereld (met
een belichtingstijd van acht

uur!), werd in 1826 in
Frankrijk gemaakt. ln het
begin werden met deze
nieuwe techniek vooral
po rtretfoto's g e maakt.

Dat was ook in Drenthe
het geval, waar een aantal
Drentse notabelen, waar-
onder dus blijkbaar ook

dokter Wineke, zich in het
midden van de vorige

eeuw hebben laten portret-
teren. (foto hr Houwing)

Deze cornmissie vroeg op haar beurt
advies aan de twee medici in het
dorp, dokter J.H. Damman de Witt en
de heelmeester/vroedmeester G.H.H.
Wineke.s Deze wezen de weijerd als
een gevarenbron aan en stelden voor
om hem te dempen. Het beste zou
volgens hen zijn om de poel geheel

dicht te gooien, maar als dat wegens
het gebruik ervan om het vee te

drenken en wegens de hoge kosten
niet haalbaaÍ zou zijn, dan zou hij

toch in elk geval gedeeltelijk moeten
worden gedempt. Zij vewezen bij dat
advies naar de dampen die het gevolg
waren van de verontreiniging van de
weijerd met plantaardige stoffen en
met dierlijke lichamen, waaronder
vooral lijken van honden en katten.
'Welk een nadeeligen invloed op het
menschelijk organisme deze hebben',
zo schreven zij, 'is van algemeene
bekendheid'. Zij wezen verder naar
'het heerschen van de veelal kwaad-



aardige koortsen, die bij ons het
burgerregt verkregen schijnen te
hebben'. Ook noemden zij dat de

weijerd het zijne had bijgedragen aan
het veelvuldig voorkomen van de
gevreesde keelziekte, die juist in de
onmiddelijke nabijheid ervan, in de
kom van het dorp, geen huisgezin
onbezocht had gelaten.

Als de poel vanwege de daaraan
verbonden kosten slechts gedeeltelijk
zou worden gedempt, zo stelden de

twee geneesheren, dan zou dat in elk
geval met het deel nabij het school-
plein moeten gebeuren. Dan zou de
schooljeugd de'verpestende dampen'
die eruit opstegen, niet meer hoeven
in te ademen. Bovendien, zo schreven
zij, 'hoe licht kan met een dier kleine
spelende een ongeluk gebeuren'. Die
zoÍg wa-s begrijpelijk. De Gieter-
school lag togntertrjd op de hoek van
de Brink en de Schoolstraat, ongeveer
op de plaats waar nu de RABO bank
ligt. De weijerd liep tot dichtbij dat
schoolplein door. Een ongeluk was
dus zeker niet ondenkbaar.ó
Wat het gemeentebestuur na ont-
vangst van het rapport van de com-
missie besloot, is niet meer terug te
vinden. In elk geval werd de weijerd

niet geheel gedempt, want nog in de
twintiger jaren van deze eeuw was hij
aanwezig. Wel lag hij toen wat
verder van de Schoolstraat, zodat het
waarschijnlijk is dat hij in 1866
gedeeltelijk is gedempt.
Ook in onze eeuw bleef de bevolking
de weijerd als stortplaats van afval
gebruiken. Toen in 1927 de boerderij
van Harm Hommes, die naast de kerk
aan de Brink lag, werd afgebroken,
werd een gedeelte van het sloopmate-
riaal in de weijerd gegooid. De
weijerd is vermoedelijk niet lang
daarna geheel gcdempt.
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