
 

 

Gerlach Marinus Kruimel (1857-1913), zandgraf 599, vak J 

Huisarts en ‘dokter voor de kleine luiden’ 

 

Personalia 

Geboren: 9 oktober 1857 te Amsterdam 

Zoon van Joan Gerard Kruimel en Catharina Helena Kleinpenning 

Gehuwd met Fosca Leonarda Meyjes op 4 augustus 1887 te Amsterdam 

Overleden: 27 juli 1913 te Leiden 

Begraven: 30 juli 1913 

 

Samenvatting 

Gerlach Marinus Kruimel wordt op 9 oktober 1857 te Amsterdam op de Herengracht 

349 geboren. Hij is enig kind en zijn vader is burgemeester van Ouder-Amstel. Later 

verhuist de familie naar huize Oostermeer onder Nieuwer-Amstel, waar Gerlach zijn 

jeugd doorbrengt.  

 Zijn schoolopleiding geniet Gerlach op Instituut Van 

Kinsbergen te Elburg, een destijds populair jongenspen-

sionaat. Hierna studeert hij in Leiden medicijnen, waar 

hij op 7 mei 1886 promoveert hij tot doctor in de genees-

kunde.   

 Vervolgens wordt Kruimel huisarts te Leiden, waar hij 

ook lid is van de gezondheidscommissie en in zijn laatste 

levensjaren van de gemeenteraad. 

 Op 4 augustus 1887 huwt hij met Fosca Leonarda 

Meyjes. Het kerkelijk huwelijk wordt ingezegend in de 

Nieuwe Kerk te Amsterdam, waarna het jonge paar zich 

in Leiden vestigt op de Nieuwe Rijn (nr. 35) en het gezin 

verhuist later naar de Hooglandsekerkgracht, waar 

Gerlach Marinus Kruimel woont totdat hij op 27 juli 1913, 

55 jaar oud, overlijdt. Het echtpaar Kruimel-Meyjes krijgt 

zes kinderen.  
Portret Kruimel 

 

Volledige versie 
 

Jeugd 

Gerlach Marinus Kruimel is het enige kind van mr. Joan Gerard Kruimel (1830-1900) 

en Catharina Helena Kleinpenning (1832-1873). Catharina is een achternicht van 

Joan. Hun zoon wordt op de Heerengracht 120 in Amsterdam geboren op 9 oktober 

1857. Vader Joan is advocaat en wordt later, van 1861 tot 1899, burgemeester van 



 

 

Ouder-Amstel. Op zeker moment verhuist de familie naar Buitenhuis Oostermeer bij 

Nieuwer-Amstel, waar Gerlach zijn jongste jeugd doorbrengt.  
 

 
Buitenhuis Oostermeer 

 

Hij gaat naar het opvoeding- en opleidingsinstituut Kinsbergen in Elburg. De leerlingen 

daarvan worden onderwezen in Latijn, Frans, Engels, Duits, Nederlands, wiskunde, 

rekenkunde, natuurkunde, biologie, logica, godsdienst, geschiedenis, muziek, dansen 

en schermen.  

 

Studie en arts in Leiden 

Gerlach Marinus Kruimel gaat aan de 

Universiteit van Leiden geneeskunde 

studeren. Hij doet lang over deze studie, 

maar op 7 mei 1886 sluit hij deze af met 

een promotie en wordt hij arts in Leiden. 

Dokter Kruimel wordt een van de meest 

populaire geneesheren van Leiden. Hij is 

naast stadsgeneesheer ook politie- en 

fondsdokter en lid van de gezondheids-

commissie. Hij staat bekend als ‘dokter 

van de kleine luiden’. 

 Kruimel is zeer begaan met het lot 

van zijn patiënten en staat dag en nacht 

voor hen klaar. Of het nu een ‘bedeelde’ 

is die hij als stadsdokter behandelt of een 

fondspatiënt aan wie hij slechts een 

kleine bijdrage kan vragen, het maakt 

hem niet uit: een zieke kan altijd op zijn 

hulp rekenen. Zijn motivatie is om de 

zieke, lijdende mens te genezen of diens 

pijn te verzachten. 

 
Dokter Kruimel 



 

 

 Zo heeft hij ruim een kwarteeuw in Leiden gewerkt en hoe hij wordt gewaardeerd 

blijkt in 1911 bij zijn 25-jarig ambtsjubileum, wat hij beschouwt als een van de gelukkig-

ste dagen van zijn leven. 

 

Huwelijk en gezin. 

Op 21 juli 1887 gaat Gerlach Marinus Kruimel in ondertrouw met Fosca Leonarda 

Meyjes (1864-1919) en op 4 augustus is het huwelijk. Het kerkelijk huwelijk wordt 

ingezegend in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Het jonge paar vestigt zich op de 

Nieuwe Rijn nummer 35, hoek Beschuitsteeg. Enkele jaren later wordt deze woning 

verwisseld door een ruimer huis op de Hooglandsekerkgracht (nr. 29), tegenover de 

Moriaansteeg. Het huis, genaamd ‘Het Land van Belofte’, is een opvallend pand. Hier 

woont Kruimel tot zijn overlijden in 1913. 
 

 
Hooglandse Kerkgracht 29 

 

Het echtpaar krijgt zes kinderen: Joan Gerard (1888-1964), Bartina Hendrika (1891-

1894), Anna Elisabeth (1897-1986), Gerlach Marinus (geboren op 7 september 1899 

en na één maand overleden), Herman Louis (1903-2001) en Catharina Paul (1907-

1944). De beide jong overleden kinderen, Bartina Hendrika en Gerlach Marinus, zijn 

ook op Groenesteeg begraven in zandgraf 599. 



 

 

 

 
Huwelijksakte 

 

Andere activiteiten 

Naast deze functies op zijn vakgebied is Kruimel ook commissaris van de Leidse 

afdeling van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en directeur van het Genees-

kundig Leesgenootschap Dodecandria.  

 Hoewel Kruimel in de politiek niet op de voorgrond treedt, wordt hij in 1911 - na lang 

aandringen van de Vrijzinnige Partij - namens die partij gekozen als lid van de Leidse 

gemeenteraad. Ondanks dat hij kort daarna ziek wordt en nog een drukke praktijk 

heeft, is hij altijd present bij de raadsvergaderingen.  

 

Overlijden 

Vrij kort na zijn 25-jarig jubileum als arts in 1811, krijgt Kruimel gezondheidsproblemen. 

Hij laat zich behandelen door dr. Stigter in Den Haag, waar hij ook verblijft, maar Stigter 

kan hem niet genezen. Kruimel komt weer terug naar Leiden, waar hij langzaam maar 

zeker door zijn kwaal verzwakt en zijn huisartsenpraktijk moet opgeven. Op 27 juli 1913 

overlijdt de 55-jarige Gerlach Marinus Kruimel. Drie dagen later wordt hij begraven in 

zandgraf 599. 



 

 

 
Overlijdensakte 

 

      Over de begrafenis vermeldt het Leidsch 

Dagblad van 30 juli het volgende: 

Hedenmiddag had op de begraafplaats aan de 

Groenesteeg de teraardebestelling plaats van 

het stoffelijk overschot van wijlen dr. G.M. 

Kruimel, in leven arts en lid van den gemeen-

teraad alhier. Reeds geruimen tijd voordat de 

lijkstoet was aangekomen, had zich een tal-

rijke schare van deelnemenden op de begraaf-

plaats vereenigd. Het waren er uit alle 

standen, maar vooral waren het kleinen der 

wereld, mannen en vrouwen uit de volks-

klasse, die hun besten dokter deze laatsten 

eer wilden bewijzen. 

 Voorts waren vertegenwoordigd de afd. 

Leiden van de Maatschappij tot bevordering 

der Geneeskunde, de onderafdeling der 

maatschappij ter behartiging van het Zieken- 

 
Overlijdensadvertentie 

(Leidsch Dagblad 28 juli 1913) 



 

 

fondswezen en het bestuur van het Ziekenfonds “Boerhaave”, benevens andere 

organisaties, waarmede dr. Kruimel in betrekking stond. 

 Voorts waren vertegenwoordigd de afd. Leiden van de Maatschappij tot bevordering 

der Geneeskunde, de onderafdeling der maatschappij ter behartiging van het 

Ziekenfondswezen en het bestuur van het Ziekenfonds “Boerhaave”, benevens andere 

organisaties, waarmede dr. Kruimel in betrekking stond. 

 Ook waren vele collega’s-Artsen tegenwoordig, benevens de waarnemende burge-

meester, de heer J.A. van Hamel, de wethouder mr. J.C. van der Lip en enkele leden 

van den gemeenteraad. De waarnemend commissaris, de heer Pronk, en de 

inspecteur Eskens vertegenwoordigden het politiekorps, waarvan de overledene vele 

jaren dokter was. 

 Toen de kist, bedekt met een enkele krans en een bloemstuk - naar den geest van 

den overledene was door de familie verzocht geen bloemen te zenden - op de groeve 

was geplaatst, trad een vriend van den overledene, de heer J.J. Masijk Huyser van 

Reenen naar voren om een woord van dankbare hulde te wijden aan de nagedachtenis 

van deze werkzamen man, weggerukt in den nazomer van het leven, dat nog zooveel 

van hem had kunnen verwachten. Hij was een braaf mensch en een goed dokter, goed 

bovenal voor de armen, die nooit te vergeefs om bijstand bij hem aanklopten. Nederig 

en eenvoudig is hij zijn weg gegaan, zich wijdende aan de belangen der lijdende 

menschheid, zoolang hij daartoe de kracht had. Bij duizenden zal hij in de herinnering 

voortleven als de brave dokter. Goede vriend, rust in vrede, aldus eindigde de 80-jarige 

spreker. 

 Terwijl hij sprak hoorde men hier en daar een onderdrukt snikken en menig 

werkmansvrouw strooide als laatste hulde een bloem in de groeve, waarin de kist was 

neergedaald. 

 De oudste zoon dankte, mede namens zijn moeder, broeders, zusters en verdere 

familie voor den laatsten eer zijn lieven vader bewezen. 
 

Het graf 

Zandgraf 599 wordt op 18 mei 1894 door dr. Kruimel 

gekocht om hierin zijn twee jaar oude dochtertje 

Bartina Hendrika te begraven. Vier jaar later wordt 

zijn schoonmoeder Hendrika Bartina (Tine) Dietz in 

dit graf ter aarde besteld en in 1899 zijn zoontje en 

naamgenoot Gerlach Marinus. Nadat hij zelf in 1913 

is begraven, wordt als laatste zijn echtgenote Fosca 

Leonarda Meyjes op 12 augustus 1919 dit graf 

begraven [in het grafboek staat abusievelijk 12 Aug. 

1913]. In de stèle, die  op het graf is geplaatst, zijn 

alleen de data van de drie volwassenen gebeiteld. 

De tekst is nog net leesbaar. 

 
 



 

 

 
Grafboek zandgraf 599 

 

De arbeidsenquête 

In de jaren 1886-1887 wordt er een parlementaire enquête gehouden naar de 

arbeidsomstandigheden in fabrieken en werkplaatsen. In 1890 vindt opnieuw een 

onderzoek plaats naar de arbeidsomstandigheden. De commissie van de overheids-

enquête interviewt onder andere de dan 33-jarige dr. Kruimel. Dit vraaggesprek staat 

hieronder afgedrukt en geeft een goed beeld van deze arbeidsomstandigheden en 

wat 130 jaar geleden de normen waren. Overigens blijkt uit het interview dat Kruimel 

niet erg breedsprakig is, of zou hij geen zin in het interview hebben gehad, of vond 

hij de vragen te suggestief?. 

 
 

Hebt gij een buspraktijk? [in de 19de eeuw werden (kleine) ziekenfondsen buspraktijken 

genoemd] 

 Ja 

Geldt die een groot fonds, waarin de leden de keuze van den geneesheer hebben? 

 Het is een groot fonds met meerdere geneesheeren. 

Veranderen de leden veel van geneesheer? 



 

 

 Dat is ongelijk. Ik ben sedert 4 jaren bij dat fonds, had vroeger geen patiënten en heb er 

nu 1200. 

Dat verschil zal zeker voornamelijk veroorzaakt zijn door vacatures in het personeel der 

geneesheeren? 

 Gedeeltelijk ook door overschrijving.  

Schrijft gij deze steeds toe aan wispelturigheid, of zijn er ook wel gegronde redenen tot 

klachten. 

 Aan beide. 

Ook omdat niet altijd de noodige aandacht aan de zieken werd gewijd? 

 Zonder eenigen twijfel, ook omdat de geneesheer in noodige gevallen een patiënt niet 

bezocht. Hij laat dan vader of moeder komen, die den toestand moeten mededelen. 

Gij meent dus, dat de buspraktijk te Leiden te wenschen laat? 

 In vele gevallen.  

En hebben omgekeerd de geneesheeren niet te klagen over de patiënten, die hen 

noodeloos laten komen? 

 Dat gebeurt. 

Is er in Leiden nooit over gedacht, niet om de vaste contributie geheel te laten vervallen, 

maar daaraan te verbinden eene kleine bijdrage per visite? 

 Dat gebeurt wel, maar alleen voor de buitenwijken. 

Zouden, indien dit ook voor Leiden zelf werd ingevoerd, klachten over en weder niet 

verminderen? 

 Ik weet het niet, maar ik zou het niet aangenaam vinden.  

Dat abonnement maakt toch, dat eenerzijds de patiënt de dokter spoediger haalt omdat hij 

toch niet extra betaald hoeft te worden, en anderzijds misschien, dat de dokter minder hard 

loopt omdat het een abonnement is. Is dat niet zoo? 

 Dat gebeurt. 

Het vaste abonnement is dus naar uwe meening eene schaduwzijde van de buspraktijk/ 

 Ja. 

Heeft het hier nooit een punt van overweging uitgemaakt om daarin verbetering te krijgen? 

 Zoover ik weet, niet 

.De apotheek, levert die volgens abonnement of tarief? 

 Per abonnement. 

Kan ook daar het abonnements-stelsel niet verkeerd werken? 

 Ja, dat hangt geheel af van het billijkheidsgevoel van den apotheker. 

En is dat gevoel altijd zóo sterk, dat men daarop onvoorwaardelijk mag bouwen? 

 Volstrekt niet. 

Leert uwer ervaring, dat de artsenijen wel eens te wenschen overlaten? 

 Er zijn er. 

Hoevele fondsleden hebt gij? 

 Te zamen een paar duizend. Dat wil zeggen: leden zijn personen boven de 12 jaar. Na 

het huwelijk zijn man en vrouw en kinderen beneden de 12 jaar één fondslid. Leden zijn dus 

ongelijke grootheden. 

Armen heeft gij niet? 

 Die worden door de stadsdokters behandeld; mijne buspatiënten zijn ambachtslieden, 

kleine bazen, fabrieksmenschen. 

Van de laatste hebt gij er zeker weinig.? 

 Neen, in dat fonds van 1200 leden zijn veel fabrieksarbeiders. 



 

 

Wanneer gij uwe patiënten zoo eens vergelijkt, vindt gij dan tusschen fabrieks- en 

handwerkslieden verschil in ontwikkeling? 

 Zeer zeker, de ambachtslieden staan hoger. 

Ook in stoffelijk bestaan? 

 Ja. 

Wordt door den fabrieksarbeider soms niet meer verdiend, dan door den ambachtsman. 

 Dat is dikwijls wel het geval.  

En toch staat in den regel de ambachtsman hooger èn wat welvaart èn wat verstandelijke 

ontwikkeling aangaat? 

 Ja. 

Hebt gij uwe patiënten ook in gezinnen, waar de vrouw in de fabriek werkt? 

 Dat komt wel voor. 

Geeft u dit ook aanleiding tot eenige opmerking? 

 In den regel zijn dat zeer armoedige gezinnen. De boel is dan verwaarloosd. 

Ten gevolge van armoede, of omdat de vrouw voortdurend afwezig moet zijn? 

 Ten gevolge van hare voortdurende afwezigheid. 

Gij vindt dus, dat het werken van de vrouw in de fabriek niet voordelig is, omdat de 

inboedel en kleeding verwaarloosd moeten worden, de vrouw zelf niet kan 

wasschen, en zelfs nog wat aan de buurvrouw moet geven soms voor de oppassing 

van de kinderen? 

 In de gezinnen, die ik op het oog had, was de welvaart niet verbeterd door het werken 

van de vrouw in de fabriek. 

En uit een zedelijk oogpunt vindt gij dien toestand nog verderfelijker, dan uit een stoffelijk? 

 Zeer zeker. 

Komen onder de meisjes, die in fabrieken werken in de spinzalen velen voor met rugge-

graadsverkrommingen? 

 Dat is mij niet bijzonder opgevallen.  

Komt er geen bijzonder werk onder uwe aandacht, dat bedenkelijk is voor de 

gezondheid van jeugdige arbeiders en vrouwen? 

 Neen, dat is mij niet opgevallen. 

Komen geen ziektegevallen voor bij jonge meisjes in den overgangstijd ten gevolge 

van het lange staan? 

 Ja, daar sukkelen zij nog steeds mede, maar niet overdreven. 

Komt dat van het lange staan? 

 Ik kan het niet vinden. 

Hebt gij vele ziekten van de ademhalingsorganen onder uwe patiënten uit den 

arbeidersstand? 

   Ja, dat komt veel voor onder de tabakswerkers. 

Is dat een gevolg van onvermijdelijke omstandigheden in het werk? Of zouden daartegen 

maatregelen te nemen zijn? 

     Dat zou veel te verbeten zijn. 

Hebt gij nog meer gevallen van dien aard te vermelden? 

 Dan heeft men nog de trasmolen. Daar heb ik een geval van chronische bronchitis, het 

gevolg van het werk, dat de man doet. Het is bij den heer Fonteijn. 

Kent ge de inrichting daar? 

     Het moet er niet schitterend zijn. Het stuift zoo, dat alle huizen in de omgeving wit zijn. 



 

 

Herhaalt gij hier uwe opmerking, dat door gezondheidsmaatregelen het kwaad ten deele 

zou kunnen worden gekeerd? 

 Ten opzichte van die fabriek durf ik dat niet zeggen.  

Hebt gij onder uwe patiënten ook steenhouwers uit de 

werkplaats van de Hooglandse kerk? 

 Ja. 

En hebt gij ook bij dezen nadeeligen invloed van het werk 

waargenomen, zoodat zij zelfs gedwongen waren het werk 

op te geven? 

 Ja. 

Waren die gevallen onvermijdelijk, of had men er maat-

regelen tegen kunnen nemen? 

 De werkplaats is gelegen in eene tochtige steeg, en 

wanneer nu de ramen opengezet worden, wat 

noodzakelijk is om het stof te verwijderen, dan waaien 

de menschen, om zoo te zeggen, weg. 

Maar indien dat stof op andere wijze verwijderd werd, dan 

zou dat niet noodig wezen en die verbazende tocht kunnen 

worden voorkomen? 

 
Portret dokter Kruimel (1911) 

Dat is zeker. 

Hebt gij ook smeden, van de Grofsmederij bijv., onder uwe patiënten? 

 Ja, die komen veel bij mij.  

Klagen die veel over werken in de buitenlicht in weer en wind, zonder noodzaak? 

 Zij spreken er wel over. 

En welken indruk hebt gij als medicus daarvan gekregen? 

 Dat ook hier veel verbeterd kan worden. De schuiten worden geheel in de open lucht 

gemaakt, en dat is niet noodig. Men heeft er ook overdreven nachtwerk. Ik herinner mij 

van een jongen van 16 jaar, die daar meer dan 24 uur aan het werk was geweest. 

Gij hebt enkele ongunstige feiten genoemd; kunt gij ook fabrieken of werkplaatsen noemen, 

waar goede voorzorgsmaatregelen worden genomen in het belang van de werklieden? 

 Ja, de fabriek van den heer Zuurberg bijv. Ten 

daar eens een jongen is doodgeslagen door een 

losgeraakten drijfriem, hebben zij riemopleggers 

in gebruik genomen; en toen onlangs een man 

getroffen werd door zijn werktuig, den zooge-

naamden wolf, hebben zij verder dergelijke 

ongelukken onmogelijk gemaakt door een houten 

kastje. 

Dat was dus na ongelukken. Kunt gij meer in ’t 

algemeen fabrieken noemen, waar bijzondere zorg 

wordt gewijd aan de veiligheid en gezondheid der 

arbeiders? 

 Die zijn mij niet speciaal bekend. 

Gij behandelt zeker ook chirurgische gevallen. Zijn u  

ongelukken voorgekomen, ten gevolge van het 

uitschieten van de spoel, bijv. oogbeleedigingen? 

 Nooit.  

 

 
Voormalige dekenfabriek Zuurdeeg 

aan de Oude Singel 



 

 

Hebt gij vele chirurgische gevallen, veroorzaakt door 

ongelukken? 

 Af en toe wel. De meesten gaan echter naar het ziekenhuis. 

Krijgt u dan den indruk, dat die ongelukken veroorzaakt worden, niet door den toestand der 

werktuigen, maar door schromelijke onachtzaamheid? 

 Een paar dagen geleden kreeg ik een jongen van de drukkerij van Groen, met eene half 

afgekapte hand. Hij had, om gauwer weg te kunnen komen, de machine gepoetst terwijl die 

liep. 

Krijgt gij geen gevallen, die hadden voorkomen kunnen worden door voorzorgsmaatregelen 

van den werkgever? 

 Ik noemde zooeven het gebeurde aan de fabriek van zuurdeeg. 

Hebt gij ook gevallen van loodvergiftigingen bij letterzetters gehad? 

 Eenmaal. Dit openbaarde zich door ingewandsverschijnselen. Ik meen, dat het een 

werkman van Brill was, maar durf dit niet zeker te zeggen. 

Hebt gij wel eens gevraagd, of zij geregeld de handen wasschen? 

 Ik dring er altijd op aan, het is mij nooit gebleken, dat zij het verzuimden. 

Hebt gij nooit van werkplaatsen gehoord, waar de gelegenheid daartoe ontbreekt? 

 Het staat mij niet voor. 

Ook niet van kwikvergiftigingen? 

 Neen. 

Krijgt gij veel jeugdige arbeiders en arbeidsters onder uwe ogen, wier gelaatskleur en 

geheele verschijning u zegt, dat het voor hunne lichamelijke ontwikkeling van groot belang 

zou wezen om niet op zoo jeugdigen leeftijd te werken? 

 Stellig. 

Zoudt gij als medicus meenen, dat een minimum-leeftijd van 14 jaar voor hunne gezondheid 

vereischt zou worden? 

 Zonder twijfel. 

Wijt gij de minder goede gesteldheid der kinderen uitsluitend aan den toestand van het gezin 

of ook voor een deel aan het gaan op de fabriek? 

 Ook aan dit laatste. 

Is het van blijvenden nadeeligen invloed? 

 Ja, althans als zij uit de fabriek trouwen en dan weer in de gewone omstandigheden 

verkeeren. Wanneer zij betere voeding krijgen, wordt het veel beter. 

Gij acht dus den arbeid in fabrieken door zoo jeugdige kinderen voor het lichaam beslist 

ongunstig? 

 Ja. 

Constateert gij ten deze verschil tusschen jongens en meisjes? 

 Bij de meisjes is het soms sterker uitgedrukt, maar toch niet opvallend. 

Is bij de ambachtsnijverheid voor jongens van 12 jaren te zwaar? Zou ook daar in het belang 

van het lichaam die leeftijd moeten worden verhoogd? 

 Bij die nijverheid is niet veel arbeid voor zulke jongens; ze zijn daar meestal loop- of 

krullenjongens. 

Kunnen de jongens bij den heer Kres, den kuiper, het werk verrichten? 

 Dat is voor hen te zwaar. 

Maar wel het duivelstoejagerswerk? 

 Ja. 

De jongens gaan toch in den regel op 12- à 13-jarigen leeftijd aan het werk. Gij weet, dat de 

wet voor dezen een arbeidsduur van 11 uren als grens stelt; acht gij dien te lang? 



 

 

 Neen, het hangt veel af van den jongen zelf. 

Gij spraakt van het chétive uiterlijk bij de fabrieksarbeiders: meent gij, dat die arbeidsduur 

daartoe bijdraagt? 

 11 uren is niet te lang.  

Acht gij het wenschelijk, dat de grens van 11 uren, thans op 16 jaren gesteld, worde 

verlengd, bijv. tot 18 jaren? 

 Ja.  

Is het door het belang van het lichaam op den leeftijd geboden, niet langer doen te werken. 

 Ja. 

Zijn de meesten uwer patiënten in zieken-

fondsen, die geld uitkeeren? 

 Mijn fonds keert geen geld uit. 

Hoort gij van werkgevers, die, ingeval van 

ziekte van den werkman, het loon laten 

doorlopen? 

 In de Grofsmederij, meen ik, wordt 

het halve loon gegeven. 

Kunt gij nog andere werkgevers noemen, 

die het loon, geheel of gedeeltelijk, laten 

doorgaan? 
 

Grofsmederij 

 Neen, maar het is mij verteld, dat de zoodanigen er zijn. 

Hebt gij vereenigingen achter u, die aan zieken, zoonodig, versterkende middelen verschaf-

fen? 

 Ja, de Elizabeth-Vereenigingen en eene nieuw opgerichte Vereeniging werken op dat 

gebied; beide deelen levensmiddelen, dekens en dergelijke zaken uit. 

Onthoudt gij u dikwijls in uwe praktijk van het voorschrijven van buitengewone versterkende 

middelen, dewijl de middelen daartoe toch ontbreken? 

 Het is dikwijls moeilijk om versterkende middelen te bekomen, vooral wanneer man en 

vrouw niet tot één zelfde gezindte behooren. Dan wil de eene niet helpen en de andere 

ook niet, en zoo blijft de hulp achterwege. In den regel kan ik echter wel versterkende 

middelen verschaffen. 

Is er geen vereeniging, die buiten de gezindten om handelt? 

 Ja, de nieuwe, waarin o.a. Mevrouw van de Sande Bakhuizen is. 

Die zal zich door een gemengd huwelijk toch zeker niet laten weerhouden? 

 Ik denk het niet. 

Kunt gij desnoods ook bij de Gemeente terecht? 

 Als ik een briefje schrijf, verleent de Gemeente wel eens onderstaand, in den vorm van 

huishuur. 
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