
Blagen. [**• 
Voorzien, t e e n besmett. ziekten, waarbij sommige art. der ^ 

jftl . 1 ] 

K O N I N K L I J K E BOODSCHAP, ingekomen in de 
zitting van den bden October 1874. 

MIJNE 1IEERE!<! 

Wij bieden U hiernevens tor overweging aan een ontworp 
van wet tot bekrachtiging van hot Koninklijk besluit van 
16 October 1873 (Staatsblad n ' . 138), waarbij sommige 
artikelen der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
tot voorziening tegen besmettelijke ziekten, van toepassing 
worden verklaard op dysenterie. 

De toelichtende memorie die het wets-ontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede, Mijne Heeren! bevelen Wij U in Godes 
heilige bescherming. 

's Gravenhage, den 2den October 1874. 

W I L L E M . 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

[51. 2.] 

ONTWERP VAN WET tot bekrachtiging van het 
Koninklijk besluit van 16 October 1873 (Staatsblad 
n". 138), waarbij sommige artikelen der wet van 4 
December 1872 (Staatsblad n°. 134) tot voorziening 
tegen besmettelijke ziekten, van toepassing worden 
verklaard op dysenterie 

W I J W I L L E M I I I , ENZ. 

Allen , die deze zullen zien of hooren lezen, salut! 
doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het 
noodzakelijk is sommige artikelen der wet van 4 Decem
ber 1872 (Staatsblad n°. 134) bij voortduring toepasselijk 
te verklaren op dysenterie ; 

Zoo is he t , dat Wij , den Raad van State gehoord en 
met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed
gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan 
bij deze : 

A r t i k e l 1. 

Ons besluit van 16 October 1873 (Staatsblad n°. 138), 
waarbij de artt . 2 tot en met 6 , 8 tot en met 1 1 , 13 , 
14 (alinea 1 en 2), 1 5 , 19 tot en met 2 1 , 25 tot en met 28 , 
30 (met uitzondering van hetgeen betreffende overtreding 
van artt. 16 en 17 bepaald is ) , 31 tot en met 33 der wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n'. 134) tot voorziening 
tegen besraettelijko ziekten , toepasselijk zijn verklaard op 
dysentorie, met bepaling dat ter uitvoering van art. 21 
het aantal der aangegeven aangetasten en dat der aan 
dysenterie overledenen moet worden bekend gemaakt , 
wordt door deze wet bekrachtigd. 

1 3.] Tweede Kamer. BIZ I 
v. 4 Dec. 1872 v. toepassing worden verklaard op dysenterie. 

A r t i k e l 2 . 

Deze wet treedt in working op 24 October 1874. 

Lasten en bevelen, dat d< zo in het Staatsblad zal wordon 
geplaatst, en dat alle ministeriele departementen, auto
riteiten, collegien en ambtenaren , wien zulks aangaat, aan 
de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

[ 5 1 . 3.] 

MEMORIE VAN T O E L I C H T I N G . 

Eone ziekte die zich in vele jaren niet epidemisch in 
Nederland had vertoond, de dysenterie of roodo loop, w 
na den Fransch-Dtiitschen oorlog van 1870—1871 elk 
najaar door besmetting herwaarts overgebragt en heeft 
hoofdzakelijk in de provinciën Gelderland en Limburg eene 
niet onbelangrijke uitbreiding verkregen. In 1871 heeft 
die ziekte aan 124 personen het leven gekost, in 1872 aan 
ruim 450 (alleen in Limburg aan 314) en in 1873 aan 327. 

In laatstgemeld jaar vond de Uegering in hot herhaald 
terugkeeren van dysentorio, die telkens bleek in hooge 
mate besmettelijk te zijn voor de naaste omgeving dor 
lijders, aanleiding om sommige bepalingen der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), krachtens het slot 
van art . 1, voor den tijd van een jaar op die ziekte van 
toepassing te verklaren. Dit geschiedde bij Koninklijk 
besluit van 16 October 1873 (Staatsblad n°. 138). Dat 
Staatsblad '\3 den 19den October uitgegeven; het besluit is 
op den 5den dag na de afkondiging, dus op 24 October, 
in werking getreden, zoodat het na 23 October eerstko
mende ophoudt te verbinden , tenzij het bij de wet bekrach
tigd worde. 

Intusschen hoeft dysenterie zich ook in dit j aa r vertoond. 
Even als vroeger wordt ook thans weder de besmetting 

overgebragt door arbeiders uit Gelderland en Limburg, 
die in Pruissen werkzaam zijn. Vooral schijnt Essen een 
brandpunt van besmetting voor Nederland te zijn. 

Daar volgens de geneeskundigen aan de besmettelijkheid 
van dysenterie geen twijfel bestaat; de ondervinding der 
laatste jaren hoeft geleerd dat zij bij voortduring epide
misch blijft heerschen in Duitschland en zich van daar in 
het najaar in sommige deelen van Nederland uitbreidt, is 
er gegronde reden om sommige bepalingen der wet tot 
voorziening tegen besmettelijke ziekten bij voortduring op 
die ziekte van toepassing te verklaren. 

Daartoe strekt dit wets-ontwerp. 
De ondergeteekende stelt zich voor zoodra mogelijk een 

wets-ontwerp in gereedheid te brengen tot herziening en 
verduidelijking van eenige bepalingen der wet tot voor
ziening tegen besmettelijke ziekten, waarvan do wensche-
lijkheid uit ervaring is gebleken. Daarop kan evenwel dit 
wets-ontwerp niet wachten, daar de termijn gedurende 
welken het aangehaald besluit van kracht is weldra zal 
zijn verstreken. Eene spoedige behandeling bij de Staten-
Generaal zou dus wenschelijk zijn. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

HEEMSKERK. 
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