Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Provinciale Staten verslag gedaan van de gezondheidssituatie in de provincie waaronder IJsselstein. De epidemische ziekten met hun oorzaken duiken dan regelmatig op. Deze verslagen geven een goede indruk van de sanitaire gewoonten te IJsselstein in de vorige eeuw. De gedeelten welke voor ons van belang zijn vindt u hier afgedrukt. Het algemeen verslag van 1866 is opgemaakt door dokter G. Hogendoornvan IJsselstein en L.H. Bruning uitIJsselstein leverde het verslag over decholeraepidemie in dat jaar. Cholera epidemie 1849 Dag van het ontstaan der cholera: 1 julij 1849Aangetasten sedert het ontstaan der ziekte: 72Herstelden:

18 Overleden:

54 Cholera epidemie 1854 aanleidingen tot die ontwikkeling bijeen:onzindelijkheid, armoede, velegemoedeaandoeningen, het slapen van zes personen opeikanderen dergelijke meer. De beide kinderenzijn bezweken; de ouders zijn gered. Bij dezevier zijn nog

door den arts, die de meeste armenin IJsselstein verzorgt, in de tweede helft vanNovember zeven menschen aan de cholerabehandeld; tezamen in de gemeente 15,waarvan er 9 zijn overleden. De maatregelen,elders met zoo gelukkige uitkomst in het werkgesteld, zijn ook metgroote zorgvuldigheid teIJsselstein aangewend. Het liet zich aanzien alsof de cholera in dezeprovincie in 1854 op de vermelde wijze en welhoogst gunstig zoude afloopen. In het begin vanNovember evenwel heeft zij nog in eenegemeente eenigzins dreigend zich geopenbaard. Het was te IJsselstein. In deze stad begon deziekte bij een arm kind, in eene zeeronzindelijke woning. Onmiddellijk eropovervielzij, onder hetzelfde dak, eene jeugdigevrouw. Beiden bezweken. Nabij dit huisontwikkelde zich de ziekte in een huisgezin bijvier personen: de vader, demoeder, een kindvan 6 en een van 2 jaren. Hier waren vele Typhus epidemie 1855 IJsselstein is dooreene typhus-epidemiebedreigd, doch door doeltreffende maatregelenspoedig daarvan bevrijd geworden. Op hetinstituut

namelijk zijn negen meisjestegelijkertijd daardoor aangetast geworden.Vijfderzelve hebben in groot gevaar verkeerd,doch allen zijn gered. Het naar huis zenden der overige pensionnaires, de sluiting der schoolvoor de zoogenaamde externes, op gezag derregering geschied, en het vermijden, zooveelmogelijk, van aanraking met andere inwonersder stad, hebben den voortgang der epidemie,waarvoor geen algemeene aanleiding scheen tebestaan, gelukkig belet. Cholera epidemie 1859 gezorgd voor warm voedsel ten dienste derbehoeftigen. Aan een en ander mag men hettoeschrijven, dat in den regel maar een persoonin dezelfde woning is aangetast. Slechts in zeerweinigen huizen is een eerste cholera-geval dooreen tweede gevolgd. Naarde verkregen opgavenhebben in het geheel 29 menschen aan de ziektegeleden, waarvaner 15 zijn bezweken. Hetlaatste geval vertoonde zich den 9 November. Den 5 oktober is zij te IJsselstein uitgebroken.Ook hier waren vele aanleidingen, die deontwikkeling der cholera begunstigden, inzonderhandschadelijke

uitwasemingen. Zezijn door den ijver van het bestuur zoo spoedigmogelijk tegengegaan. Men heeft terstond metruimte de middelen verschaft, welke totreiniging der woningen en van hare omgevingkonden strekken. Ook is er door dearmbesturen en door bijzondere personen 160

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 De haven met de IJsselpoort, gezien vanaf de Havenstraatter hoogte van de no.6 en 7. Cholera 1867 Te IJsselstein vertoonde zich den 16September een cholera-geval, aan denPoortdijk, even buiten de kom der gemeente.Op den 19 September deed zich te IJsselstein eentweede cholera-geval voor, mede buiten de komder gemeente. Het betrof eene 42 jarige vrouw, aan cholera geleden hadden (een overleden); zijwoonde in een zindelijk huisje aan den IJssel, enwas een 5 tal uren te voren teruggekeerd uitUtrecht, alwaar zij een paar dagen in deWalsteeg had gelogeerd. De aan val werd zeerspoedig door den dood der zieke gevolgd. moeder van 4 kinderen, waarvan in 1866 twee Sanitaire toestand in 1867 ergerlijken overvloed aan. Het groote riool, datden inhoud der goten uit de Benschopperstraatonder het Wed door naar de haven voort en in1866 opengebroken werd, was nog niet herstelden verspreidde een afschuwelijken stank. Velesteegjes waren in hooge mate onzindelijk. De

haven zelve eindelijk was nog altijd enafzigtelijkopen riool, volmenschelijkeexcrementen. Denll Augustus 1867 vond ik ditalles nog onveranderd. IJsselstein: Op den 1 Maart 1867heb ik eenonderzoek ingesteld naar de sanitaireverhoudingen te IJsselstein. De openbarereinheid liet er nog even veel te wenschen overals vroeger. De goten langs de huizen warenbijna overal gevuld met stinkend modderachtigvocht, en de zoogenaamde snijdingen ofkattengaten tusschen de huizen waren even vuil. Achter zeer vele woningen trof ikmesthoopen, onreine varkenshokken, opensecreetputten, varkensdrek en ander vuil in 162

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 3. een paar publieke pompen plaatst op diepunten, waar nu behoefte aan goeddrinkwater bestaat. Op den inhoud van deze mijne missive isdoor den Heer Commissaris des Konings deaandacht gevestigd van het Gemeentebestuurvan IJsselstein, terwijl ook door GedeputeerdeStaten op medewerking is aangedrongen totuitvoering der door mij voorgesteldemaatregelen. Den 1 September 1867ontving ik daarop vanBurgemeesteren Wethouders van IJsselstein hetberigt, dat mijne voorstellen den Gemeenteraadgeleid hadden tot de herziening en aanvullingder plaatselijke politie-verordening en werd mijeen afschrift dezer nieuwe verordeningtoegezonden. Daaruit bleek, dat als nuhoofdzakelijk de volgende wijzigingen derverordening vastgesteld en reeds afgekondigdwaren: I. Het bewonen van huizen, die als schadelijkvoor de openbare gezondheid aangemerktworden, kan worden verboden; zullen de onkosten van het ophalen daardoorzoo al niet met winst terug bekomen,

dan tochzeker voor een groot deel vergoed worden. Demaatregel vereischt derhalve slechts eenernstigen wil en eene krachtige uitvoering, enwanneer daarbij voor periodieke reiniging enuitbaggering en voor gestadigen toevoer vanversch water aan de haven gezorgd wordt, zaleene zeer groote sanitaire verbetering teIJsselstein zonder noemens waardige kostenverkregen zijn. Wat voorts de opruiming, of veranderingbetreft van de ontelbare mestvaalten envarkenshokken achter en tusschen de huizen teIJsselstein, drukte ik mijne overtuiging uit, datde maatregelen niet aan het doel beantwoordenkunnen, als zij geschieden, blijkens de missivevan het Gemeentebestuur, 'in gevolge devoorschriften, vervat in de Algemeenepolitie-verordening der gemeente'. De art. 30 en 31 dier verordening zijn in lijnregten strijd met het algemeen sanitair belang;Zij veroorloven nu aan iedereen, om op eenafstand van Vi ned. el voor het venster van eenbuurman de meest kolossale mesthoop of hetgrootst denkbare varkenshok te plaatsen! Het ismeer dan tijd, dat die

toestand eindige.IJsselstein, aldus besloot ik mijn missive aanden Heer Commissaris des Konings,-IJsselstein, nu een broeinest voor allerleibesmettelijke ziekten, kan binnen 14 dagen eeneaf doende sanitaire verbetering ondergaan,wanneer men aldaar: 1. den door mij voorgestelden maatregeleneemt ter reiniging aan de haven. 2. onvoorwaardelijk alle mesthoopen envarkenshokken opruimt, die niet minstens20 ned. ellen verwijderd zijn van elkbewoond huis in de nabijheid. 2. Gier en Mesthoopen, enz., zal niet in de grachten of publieke wateren mogenafvloeijen; 3. Alle secreten moeten in elk geval met behoorlijk gesloten putten in verband staan;die secreten, welke thans nog direct ofindirect op de openbare goten of riolen, of inde grachten of openbare wateren uitlazen,moeten voor 1 April 1868 opgeruimd zijn; 4. Ten allen tijde zullen Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid hebben, dereiniging der woningen tegelasten.Eene niet groote schrede verder kan hetGemeentebestuur thans brengen tot het doel,waarnaar deze wijziging der

Algemeene politie-verordening reeds nu zoo ernstig streeft. Sanitaire toestand in 1868 van gemeentewege, in eene schuit, welke langsde achterzijden der huizen door de haven vaarten den inhoud der privaat-emmers naar dealgemeene mestvaalt buiten de kom dergemeente brengt. De gemeente verkoopt nu en dan het aldusverkregene mengsel van meststoffen en maaktdaarbij goede rekening. Men is dus thans aldaarzeer tevreden met dezen door denAdj. Insp.voorgestelde maatregel. Aldaar is door het gestreng handhaven derwijziging van enkele artikelen der plaatselijkepolitie-verordening (zie vorig jaarverslag) eenezeer belangrijke verbetering verkregen van dereinheid der z.g. haven. Alle uitlozing van secreten in die haven heeftthans opgehouden te bestaan; defeacale stoffenuit de emmers, die voorde vroegere uitlozingenin de plaats getreden zijn, worden nu een paarmalen 's weeks des morgens vroeg opgehaald. 164

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Typhusl869 Te IJsselstein nam men in Juny 1869 enkelegevallen van typhus waar, bepaaldelijk in tweeder voornaamste woonhuizen - de dameskostschool en eene woning van een welgesteldgezin. Het eerstgenoemde gebouw was vroeger nogeens hevig door typhus bezocht, en daar ookandermaal de neiging tot verdere verspreidingonmiskenbaar bestond, raadde deAdj. Inspecteur aan, de leerlingen naar huis tezenden, hetgeen trouwens al spoedig door debloedverwanten van verscheidene der jongedames uit eigen beweging verlengd werd. Eeneder geevacueerden overleed te Utrecht; deoverigen zijn hersteld, voor zoo ver men heeft kunnen nagaan. De andere woning, een goed gebouwd enruim huis, stond als ongezond bekend, en datniet zonder grond, want achter den tuinmuurzag men eene vaalt van Koe- en Paardenmestliggen, die verscheidene karrenvrachten grootwas, in een komvormige verdieping van hetterrein lag, en waarvan de afvloeiiende gier

zeerwaarschijnlijk door den poreusen grond totonder den beneenvloer der woning drong. Dezeomstandigheid gaf den Adj. Inspecteur opnieuwaanleiding, om bij het bestuur der gemeenteandermaal krachtig aan te dringen op eenebetere regeling van de verzameling van mest envuil. Sanitaire toestand 1869 De A dj. -Inspecteur deelt mede, dat in dezegemeente nog steeds behoefte bestaat aanwijziging van Art. 30 der plaatselijke politie-verordening, op dat eindelijk in voldoende matetoezigt op de wijze van mest verzamelingmogelijk worde. Hij heeft ook daar eenwanhopige strijd te voeren tegen de meening,dat de dampen van koe- en paardenmest voor degezondheid niet schadelijk zijn, en datmesthoopen in plattelands-gemeenten nietgeweerd kunnen worden. Men stelde er, wel is waar, op den 23 July1869 eene wijziging vast van art. 30 der politie-verordening, maar die wijziging liet de zaaknagenoeg onveranderd en dus slecht geregeld.De eerste zinsnede namelijk der wijzigingbepaald, dat mesthoopen, bestaande uit koe-enpaardenmest binnen

de kom der gemeentegehouden, eenmaal 's jaars voor of op den 1October opgeruimd moeten zijn. Diejaarlijksche opruiming nu geschiedt altijd enoveral, ook zonder den dwang eenerverordening, en behoefde dus nietvoorgeschreven te worden. Maar als men dit voorschrift des nietteminwenscht te geven, dan is het tochontegenzeggelijk eene sanitaire fout, het tijdstipder ontruiming op de 1 October, dat is na heteinde van den zomer, te stellen. Deze termijn istoch zeker de slechtste voor den gemeentenaar. die gedurende het warme jaargetijde thans degrootste hoeveelheid, in plaats van de geringstemassa mest nabij zijne woning zal moetenhouden, tot nadeel voor zijne gezondheid. De tweede zinsnede der wijziging bepaalt, datmesthoopen, die bevonden worden stoffen tebevatten, schadelijk voor de gezondheid, terbeoordeling van het dagelij ksch bestuur, op deeerste aanzegging van hetzelve binnen 14 dagennadien opgeruimd zullen moeten worden. Detweede zinsnede is dus in strijd met de eerste,want elke mesthoop, die binnen de

bebouwdekom der gemeente ligt, is 'schadelijk voordegezondheid' en zou dus 'binnen 14 dagenopgeruimd moeten worden'. Daar men echter, in weerwil van allevertoogen van den Adj. -Inspecteur te IJsselsteinvan meening blijft, dat koe- en paardenmestniet, menschen- en varkensmest daarentegenwel schadelijke dampen voortbrengen, zullende grootste en schadelijkste mesthoopen, datzijn die dergroote veehouders, er waarschijnlijkwel ongehinderd zijn geheel jaar lang blijvenliggen. In deze gemeente werden in den laatsten tijdgoede sanitaire maatregelen toegepast, maarzoolang men er schroomt de mest verzamelingbehoorlijk te regelen, zal er welgeene afdoendeverbetering van den sanitairen toestand teverwachten zijn. 165

