
Seijst 1997-IV

http://hdl.handle.net/1874/9667

http://hdl.handle.net/1874/9667


Seijst 1997-IV. - Dl.27 4 BULLETIN UITGEGEVEN DOOR DE VAN DE POLL STICHTING K±:^ ?  Cholera in ZeistIn de schaduw van de verschrikking ?  Een Zeister freule aan het hof ?  ^De BreuV in Zeist (2) 1^ o

















Seijst 1997-IV. - Dl.27 4 Seijst_ 1997-IV CHOLERA IN ZEIST - IN DE SCHADUW VAN DE VERSCHRIKKING, RD. 'T HART boven wel voorzien, een goede enonkostbare ligging kunnen bereiden'. 'Choleralijken' mocht men niet ont-kleden t:>f wassen, maar ze moesten zosnel mogelijk worden gekist. De districts-commissie moest erop toezien dat dekist direct goeci gesloten werd en dat debegrafenis binnen 48 uur plaatsvond.Om de smetstof echt elke kans te ont-nemen, luicicle het vt5orschrift de kist opdubbele diepte te begraven. Het was ooknodig veel chloorkalk te gebruiken, dehuizen waar de ziekte heerste goed schoon te maken en ervoor te zorgen datde lijkbezorgers een glad overkleed droe-gen van 'gewast' linnen of taf. 'Men zalalles nalaten, wat eenen droevigen in-druk kan opwekken, als klokkengelui,het begraven midden op den dag, hetvolgen van het lijk en andere zoo-genaamcle begrafenis- en lijkplegtig-heecien.' De aanbevelingen Laten we dit pakket aanbevelingen eenswat nader bekijken. De verplichting een bordje aan de ge-vel te bevestigen als er een besmettelijkeziekte in het pand heerste, was nietnieuw. Vooral middenstanders haddener moeite mee omdat de klanten huncieur voorbij zouden gaan. Ze 'vergaten'het of zetten het bordje op een piekwaarhet nauwelijks zichtbaar was. Het isoleren leverde meer problemenop. Mochten bijvoorbeeld kinderen uiteen gezin waar cholera heerste, naarschool of moesten zij

binnen blijven endan vrijwel zeker de ziekte oplopen? Lijst van personen die door cholera-asiatica zijn aangetast in de gemeente Zeist gedurende de epidemie vanhet jaar 1866: Leeftijd Herst. Overl. Aanmerkingen Naam Fransina Barrie, 1. 11-6 2. 29-6 3. 29-6 4 . 2-7 5. 14-7 6. 15-7 7. 15-7 8. 15-7 9. 16-7 10. 16-7 11 . 18-7 12. 20-7 13. 20-7 14 . 23-7 15. 25-8 56 j - 1 73 j - 1 73 j - 1 7 j - 1 3 j - 1 46 j - 1 30 j - 1 35 j 1 - 37 1 1 - 18 1 - 1 21 i 1 - 54 j - 1 25 i 1 - 28 j 1 - 67 j - 1 Was lijdende aan slepende ziekte vrouw van Willem Cator Elsje Zuijdam, wed. van B. Kalman Ida Pront, wed. van T. van Ek Elisabeth Elsje van Schalk Wouter van &quot;t Klooster Cornelis Klomp Gerrit Geijtenbeek Gijsb. Corn. van Sprang Hubertus van Rijn Jan Vermeer Jan Verweij Jean Francois Emo Johannes Klomp Gijsb. Dompzelaar Aart van Ginkel Had haar zoon en schoondochter te Utr. bezochtdie beiden aan cholera zijn overleden.Haar kleinzoon te Utr. werkzaam was thuisgekomen.Vermoedelij aan cholera lijdende doch hersteld.Kleindochter van nr. 2 in hetzelfde huis Van hem waren 2 broertjes aan diarrhee gestorven. Van Oude Rhijn ziek te huis gebracht Schippersknecht Van Maarssen ziek te huis gebracht Idem Van Utrecht ziek te huis gebracht Van Maarssen ziek te huis gebracht Van Langbroek ziek te huis gebracht







Seijst 1997-IV. - Dl.27 4 Seijst 1997-IV CHOLERA IN ZEIST - IN DE SCHADUW VAN DE VERSCHRIKKING, P.D. 'T HART instelling moest komen. Het zou veelgeld kosten en iedereen wist dat de zie-ken er geen gebruik van wilden maken.Er stonden in Zeist bovendien in 1832geen panden leeg. De burgemeester ver-zekerde de Gouverneur dat er geen re- den voor paniek was: zodra het nodigzou zijn, kon er een schoolgebouw of hetgemeentehuis aan de Eerste Dorpsstraatals hospitaal worden ingericht. Dan zouhet ook weinig moeite kosten om cie be-nodigde kribben en ander meubilair aan te schaffen. Daar zou 'de heer Voorstan-der van het Broederhuis' voor zorgen. Maar zo gemakkelijk kwam de burge-meester er niet onder uit. Er waren re-gels en daar moest iedereen zich aanhouden. Dus moest Zeist, net als de an-dere gemeenten in de provincie, allesdoen om de zaken op orde te brengen.Vandaar dat er in augustus 1832 negenmannen en vrouwen werden aangesteldals oppassers. Om een geschikt hospitaalte kunnen inrichten, besloot de gemeen-teraad op n augustus in te gaan op hetvoorstel van de burgemeester om hethuis in zijn 'voorbos' als hospitaal te ge-bruiken. Voor 1500 gulden werd tegendat huis - met spoed - een houten loodsgebouwd. [Dat voorbos strekte zich ongeveer uitover de breedte van de huidige Eerste enTweede Hogeweg tot aan de OudeWoudenbergse Zandweg en deKrakelingeweg. Het huis stond

op deplaats waar nu het winkelcentrum Bel-cour ligt.] Er was ook wel spoed geboden, wantintussen was de cholera eind juni 1832Scheveningen binnengeslopen. De Gou- Het pand 2e Hogeweg / Krullelaan op 31 augustus 1898, in gebruik als sportzaalvan J. van den Brink.

























Seijst 1997-IV. - Dl.27 4 Seijst 1997-IV ZEIST IN DE ANS, JACKY VAN DEN DIKKENBERG Zeist in de ANS In november verscheen de langverwachte, volledig herziene tweedeeditie van de AlgemeneNederlandse Spraakkunst,kortweg de Ans genoemd. Ditlijvige werk, waarvan de eersteeditie in 1984 uitkwam, beoogteen zo volledig mogelijkebeschrijving van het hedendaagsNederlands te geven. De ANS is niet alleen descriptief,Imaar ook normatief. Daarmeewordt bedoeld dat de auteurs nietalleen beschrijven hoe de taal zich ma-nifesteert, welke regels en verschijnselendaarbij een rol spelen, maar ook welkeverschijnselen gewenst zijn en welkeniet, hoe het hoort en hoe het niethoort. Nu is ciit bulletin niet de plaats voortaalkundige beschouwingen. Waar ik uop wil wijzen is het volgende. De ANS geeft als bijlage een 'Lijst vanaardrijkskundige namen en afleidingendaarvan'. Deze lijst is als volgt opgebouwd: naam - adjectief (= bijvoeglijknaamwoord) - inwonersnaam. Het adjectief wordt vaak gevormddoor het achtervoegsel -s of -er. Bij Zeistvinden we dan ook het volgende rijtje:Zeist - Zeists, ook Zeister - Zeistenaar. Volgens het bovenstaande zou 'Zeistsemiddenstand' naast 'Zeister' midden-stand correct zijn, maar ik kan mij nietherinneren ooit de eerste variant ge-hoord te hebben. Helaas zijn de auteursook niet helemaal duidelijk met wat ze met het cursief gedrukte 'ook' willen uit-drukken. Bedoelt men dat 'Zeists' meervoorkomt dat

'Zeister' of dat 'Zeists' dev(5orkeur verdient boven 'Zeister'? Spe-len misschien variaties tussen formeel eninformeel taalgebruik, tussen schrijf- enspreektaal, tussen dialect en ABN eenrol? Het lijkt mij aardig de hulp van de le-zer in te roepen bij een kleinschalig fre-quentie-onderzoek. Welke vormen komtu tegen: 'Zeists', 'Zeister' of nog andere varian-ten? Welke vorm wordt door de ge-meente en de plaatselijke pers gebruikt?Wat hoort u op straat? Onderstreep,knip uit, noteer en stuur uw bevindin-gen naar het redactie-adres (uiterste da-aim 1 februari 1998). Als er genoeg reac-ties binnen zijn, kom ik zeker op dezebrandende kwestie terug. Jacky van den Dikkenberg
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