
Eerste Hulp bij Ongelukken te Teckop in 1798 

door C. Hamoen 

Wordt tegenwoordig de Eerste Hulp bij Ongelukken zelfs als "sport" bedreven met oefeningen, 
wedstrijden en met deelnemers die in noodsituaties professioneel kunnen worden ingezet, vroe
ger was dat heel anders. Het was zelfs zo anders dan hetgeen men normaal vond, dat een ge
slaagde "eerste hulp" de boeken van het gerecht haalde. Op 16 november 1798 werd een beë
digde verklaring van de gerechtsbode van Teckop, Evert van der Donck, opgenomen. Wilde men 
misschien een aanklacht van de chirurgijn van Kockengen voorkomen? Een buurman van Gerrit 
Blom in Teckop had het leven van diens zoon Jan gered waar de chirurgijn hopeloos te laat zou 
zijn gekomen. 
Het verhaal is duidelijk genoeg om letterlijk, zonder enige correctie in het taalgebruik, over te ne
men: 

"Regtdag Teccop, den 16e November 1798; alle [schepenen] praesent. 
Geleezen de navolgende attestatie met verzoek vanweegens den requirant in dezelve vermeld, 
dat de deposanten daarop onder eede mogten worden gehoort, welke deposanten binnen gestaan 
zijnde, dezelve attestatie aan hen is voorgeleezen, luydende als volgt: 

Attestteeren ende verklaaren wij, ondergeteekenden, Adrianus Vooren, oudt omtrent twee en 
zestig jaaren, Dirk Vooren, oudt ruym twintig jaaren, en Pieter van Soest, oudt omtrent zes en 
twintig jaaren, alle woonende in den ambagte van Teccop, ter requisitie ende verzoeke van den 
burger Evert van der Donck, geregtsbode in Teccop voornoemd, en die geene die het meerder 
zoude mogen aangaan, waar ende waaragtig te zijn: 
dat wij getuygen op donderdag den vierden October deezes jaars 1798, des nademiddags na gis
sing de klokke tusschen twee en drie uuren, zonder nogtans in den praecisen tijd behaald te willen 
zijn, op het geschreeuw dat wij hoorden op de werff van onzen buurman Gerrit Blom met den re
quirant daar na toe geloopen zijn en aldaar hebben gezien, het kind van gemelde Gerrit Blom, met 
naame Jan, oud na gissing omtrendt vier jaaren, welke (zoo als wij geïnformeert wierden) uit een 
sloot agter den hooyberg uit het waater gehaald was, welk kind als doen voorover was leggende 
op een halff vat, met het hoofd naar de laagte toe, zonder dat eenige de minste teekens van leeven 
in hetzelve kind door ons getuygen off verder als doen aanwezige perzoonen bespeurd wierde; 
dat wij getuygen bij hetzelve kind staande, onder anderen menschen daarmeede gezien hebben 
den perzoon van Gerrit Helmond en denzelven teegen den requirant hebben hooren zeggen: 
"Mijn Jezus, Evert, neem jij het kind bij de beenen en loopt daar meede zoo hardt als je kan"; 
dat den requirant daarop dadelijk hetzelve kind heeft opgenoomen en bij de voeten vasthou
dende, voorover om zijn hals gehangen heeft en daarmeede uyt al zijn magt de werffop en neder 
lopende, hetzelve kind inmiddels eenige gulpen water is kwijt geraakt; 
dat den requirant door vermoeitheyd ophoudende met loopen en bij ons stilstaande, als doen ee
nige teekens van leeven in hetzelve kind zig hebben geopenbaart en eenig geluyt heeft beginnen 
te geeven; 
dat den requirant daarop met de voornoemde Gerrit Helmond en ons getuygen en verder aanwee-
sige persoonen in de schuur naar de haard bij het vuur gegaan zijn en het voorz. kind ontkleed 
hebben (wordende dadelijk intusschen het vuur met takken aangestookt), den voornoemde Gerrit 
Helmond heeft geordonneert een laaken van het bedt te geeven en kussens om het kind in het 
laaken te rollen en dan op de kussens voor het vuur te leggen; 
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dat den requirant daarover in eenige woordewisseling met denzelven Gerrit Helmond geraakt is 
en hetzelve heeft afgekeurt, zeggende dat een wolle deeken moest gegeven worden om het kind 
daar in te doen, want dat het linde doorbrande en wolle niet; 
dat hetzelve dan ook geschied zijnde, hij requirant het kind in het wolle deeken voor het vuur, met 
een beddekussen op zijne schoot, voorover met het hooft afhangende op hetzelve kussen gelegt 
heeft, inmiddels het kind zagtkens heen en weeder schuddende en rollende en in beweging hou
dende, terwijl intusschen door den voornoemde Gerrit Helmond met een wolle lap eenige wrij-
vinge over het bloote lighaam van hetzelve kind gedaan wierd; 
dat vervolgens door den voornoemde Gerrit Helmond is gevraagt om wat brandewijn teneinde 
hetzelve kind in de keel te gieten, dan vermits gezegt wierd er geen brandewijn bij de hand was, is 
op raad van eenige der aanweesende perzoonen het kind door den voornoemde Gerrit Helmond 
wat genever in de keel gegooten, schoon denzelven nogtans daarteegen was; 
dat hetzelve kind daarop een golp water door de keel is kwijtgeraakt, hetwelk agtervolgt wierd 
van een gemengd uytbraaksel; 
dat den requirant nog eenige tijdt met het kind op zijn schoot (hetzelve al in beweeging als vooren 
houdende) gezeeten hebbende, zonder dat eenige verdere ontlastinge kwam, den requirant heeft 
geordonneert om het kind met tabaksrook in het fondament te blaasen, gelijk dan ook zulks door 
mij, meedegetuyge Pieter van Soest, met meede behulp van den voornoemde Gerrit Helmond, 
zeer voorsigtig met een leere scheede van een mes waaraan een gaatje aan het ent gemaakt wierd, 
verrigt is; 
dat wij getuygen daarop hebben gezien en gehoord dat het voorn, kind inmiddels schreeuwende 
en huylende eenige perzing maakte en vervolgens ook eenige drek uyt het fondament kwijtraakte 
met dat gelukkige gevolg, dat na den requirant ten minsten anderhalff uur met het kind op zijn 
schoot bij een aanhoudent vuur getopt had, inmiddels op het laatst aldaar meede gekoomen is 
Cornells van Rooijen, chirurgijn, woonende te Cockengen, die, na het kind te hebben gevisiteerd, 
heeft geordonneert hetzelve in het bedt te leggen, welke dan ook het kind van des requirants 
schoot heeft afgenoomen en in het bedde gelegt heeft; 
zulx het ons getuygen is voorgekoomen dat (naast Godt) den requirant in deezen met ende benee
vens den voornoemde Gerrit Helmond, de oorzaeke van het behoud en redding van het voor
noemde kind geweest zijn. 
Eyndigende wij getuygen hiermeede onze gegeevene verklaaringen, geevende voor reedenen 
van weetenschap te zijn weederzijdsche naaste gebuuren van den voornoemde Gerrit Blom en de 
perzoonen in deezen met naamen genoemt beneevens den requirant zeer wel te kennen, het voor-
enstaande gedeposeerde alzoo te hebben gezien, gehoord en bijgewoond en voorts als in den text, 
presenteerende derhalven ons vorenstaande gedeposeerde (desnoods en daartoe verzogt wor
dende) met eede te sterken. 
Actum Teccop den 16e November 1798, het Vierdejaar der Bataafsche Vrijheyd. 
(was getekend) Adrieanis Vooren, Dirk Vooren, Pieter van Soest 

Compareerden in judicio voor schout en scheepenen van Teccop de attestanten in deezen ver
meld, dewelke na voorleezing van hun voorzeyde gedeposeerde in deezen hetzelve met solem-
neele eede hebben bevestigt, zeggende een ieder van hun: "Zoo waarlijk helpe mij Godt Almag-
tig". 
Actum Teccop den 16e November 1798, het Vierde jaar der Bataafsche Vrijheyd". 

Tot zover het relaas van de redding van Jan Blom. Hoe liep het verder met hem af? 
In april 1809 is Gerrit Blom overleden (op 25 april 1809 wordt hij in Kamerik begraven) en ruim 
eenjaar later, op 4 juni 1810, worden op verzoek van zijn weduwe Jannigje Scheer Dirk Snoeij te 
Zegveld en Jan van Dommelen te Rietveld tot voogden benoemd. Jan is dan ongeveer 15 jaar. 
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Op 25-jarige leeftijd trouwt Jan Blom op 13 augustus 1819 in Teckop met de 22-jarige in Koc-
kengen geboren Willempje Vien. Uit dit huwelijk werden vijftien kinderen geboren. 
Jan Blom was landbouwer en daarnaast lange tijd assessor (wethouder) van de gemeente Teckop. 
In 1846, na het overlijden van burgemeester De Haan, werd Jan Blom tenslotte nog burgemeester 
van Teckop. Dit duurde echter niet lang: ruim een jaar later, op 27 augustus 1847 kwam er een 
einde aan het leven, dat bijna vijftig jaar eerder zo spectaculair gered werd. 

Bronnen: 
Archief gerecht Teckop, inv.nr. 1968,fol. 136v-139en 148-149. 
Registers Burgerlijke Stand Teckop, 1819-1847 

"Tot nutschap des Gemeenlants van den Houdijk" 

De bestuursinrichting en windbemaling van het waterschap Groot-
Houtdijk 

door J.F. van Rooijen 

Van bemalingsgebied tot waterschap 
Op het platteland van het Stichts-Hollandse grensgebied vond men in de middeleeuwen vele 
kleine buurtschappen met elk een eigen bestuur en rechtsbedeling. Deze samenlevingskernen 
stonden in het Sticht als gerechten bekend, terwijl men in Holland sprak van ambachten. Aan het 
hoofd van het bestuur stond een schout. Aanvankelijk werd de waterstaatszorg als een nevenacti
viteit gezien van het lokale bestuur. Door de inklinking van de bodem werd de afwatering een 
steeds groter probleem, dat vroeg om een professionele aanpak: er werden polders opgericht om 
met behulp van kades en later windbemaling de wateroverlast tegen te gaan. De grenzen van deze 
polders liepen lang niet altijd gelijk aan die van het gerecht. Naast de gerechtelijke besturen ont
stonden er polderbesturen, die zich met de waterstaatszorg gingen bezighouden. 
Onder het kerspel Kamerik lag het gerecht van Houdijk. De benaming Houdijk (= Heul- of Hol
dijk) zou een verwijzing zijn naar de heulen die hier vroeger gelegen hebben. In de 19e eeuw ging 
men spreken van Houtdijk of liever gezegd de Houtdijken, want het gerecht was opgedeeld in 
twee polders: Groot-Houtdijk en Klein-Houtdijk. Iedere polder had een eigen polderbestuur. De 
Houtdijken, die zoals gezegd samen een gerecht vormden, hadden op waterstaatkundig gebied 
dus eigenlijk niets met elkaar te maken. Het was in de middeleeuwen echter al duidelijk, dat de 
gerechten en polders op het gebied van de waterstaatszorg moesten samenwerken. Bepaalde wa-
terstaatswerken van regionaal belang werden gezamenlijk onderhouden. Om dit in goede banen 
te leiden werd in 1322 het overkoepelende Groot-Waterschap van Woerden opgericht. Maar er 
zijn zelfs hoefslaglij sten van voor die tijd bewaard gebleven, waarin het onderhoud van de 
Spaarndam en de dam bij Hoppenesse verdeeld werd over de gerechten in het Land van Woer
den.' Het gerecht van de Houtdijken moest hieraan ook zijn steentje bijdragen. Op dezelfde voet 
wees het latere Groot-Waterschap belangrijke waterstaatswerken aan als banwerk, arbeid die on
der ban of rechtsdwang stond. Zo maakten Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Water
schap in 1651 met instemming van de waardslieden als vertegenwoordigers van de kerspels een 
hoefslaglijst op, die behoudens enkele wijzigingen tot in de 20e eeuw het onderhoud van boe
zemwateren regelde. De polders Groot- en Klein-Houtdijk kregen een gemeenschappelijk hoef-
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