
INEKE BROEKHUIZEN 

• 

Ligtent nier 	r. riet u rtms en larf uuivenvoorde.  COLIEL T !PAP SCHOEN 

igtenten 
sic 

een mini-sanatorium 
in eigen tuin 
Oudere bewoners van Heemskerk zullen zich ze-

ker personen uit het dorp herinneren die vroeger 

tuberculose hadden: familieleden, vrienden, klas-

genoten, buurtgenoten. Rijk of arm: er zijn weinig 

families gespaard gebleven voor deze volksziekte. ►  
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Zo kon een huisje 
naar de zon 

worden gedraaid, 

maar ook naar de 

luwte als er sterke 

wind stond. 

Rond 1900 telde Nederland bij schatting tienduizen-
den tuberculosepatiënten. Pas vanaf de twintigste eeuw 
zijn er statistische gegevens bekend over het grote aantal 
sterfgevallen door de 'witte pest', ook wel tering of vlie-
gende tering genoemd. In 1901 stierven aan tbc onge-
veer 10.000 personen op een inwonertal van 5 miljoen. 
Lange tijd is gedacht dat de ziekte erfelijk en daarom niet 
te bestrijden was. Maar met de ontdekking in 1882 door 
Robert Koch dat tbc werd veroorzaakt door een bacterie 
-in die tijd tuberkelbacil genoemd- gloorde er hoop. Het 
zou echter nog tot 1944 duren voor er een medicijn ge-
vonden werd. De brede toepassing van deze antibiotica 
kwam pas een paar jaar na de oorlog op gang. 

KUREN 
Aan het eind van de negentiende eeuw werden een open-
luchtkuur, goede voeding en afwisselende rust en bewe-
ging van grote betekenis geacht in de strijd tegen tuber-
culose. Vooral een mild klimaat werd aanbevolen. In 
vele landen werden op grote schaal sanatoria gebouwd, 
onder andere in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. 
Een verblijf aan de zuidkust van Frankrijk of in de 
bergen in Zwitserland was evenwel voor weinigen weg-
gelegd. In Nederland werden er alternatieven gezocht 
in eigen land en de bouw van sanatoria kwam —welis-
waar zeer langzaam— op gang, bijvoorbeeld in Oranje 
Nassau's Oord, Hellendoorn, Hoog-Laren, Bilthoven, 
Rosmalen, Hilversum en Katwijk. In Wijk aan Zee 
werd in 1932 Heliomare gebouwd, een sanatorium voor 
extrapulmonale tuberculose, voornamelijk been- en ge-
wrichtstuberculose. De patiënten lagen buiten in bed-
den, ook als het vroor. De zon (Helio) en de zeelucht 
(Mare) moesten hun heilzame werking doen. Voor velen 
waren de kosten van verpleging in 
een sanatorium aan zee of in de 
bossen nog steeds te hoog en als er 
wél gebruik gemaakt werd van de 
mogelijkheid, moest de kuur vaak 
al na een paar maanden worden 
afgebroken. De patiënten die wer-
den opgenomen, waren meestal de 
lichtere gevallen. Degenen met ac-
tieve of open tuberculose vormden 
een besmettingsgevaar voor de 
overige patiënten en daarbij was 
de duur van de kuren zo kort (4 
tot 5 maanden), dat er voor hen 
weinig kans was op genezing. Op 
particulier initiatief werden ver-
schillende fondsen in het leven 
geroepen. Sanatorium 'De Zonnestraal' in Hilversum 
werd onder andere opgericht met geld van het Koperen 
Stelen Fonds van de diamantslijpers in Amsterdam. De 
Emma Bloem-collecte was een ander initiatief van een 

liefdadigheidsvereniging, waaraan de koningin haar 
naam verbond. In 1903 werd in Rotterdam een eerste 
consultatiebureau opgericht met een kosteloos spreekuur 
en een dagverblijf voor enige patiënten: een draaibare ve-
randa met ligstoelen en dekens. Kuren in een omgeving 
dichterbij werd mogelijk door het plaatsen van ligtenten 
in de tuin van het eigen huis. 

LIGTENTEN 
In Nederland stonden verschillende uitvoeringen van 
ligtenten. Een veel voorkomende ligtent of ziekenver-
blijf, ook in Heemskerk, was een bouwpakkethuisje van 
ca. 250x250 cm. De achterzijde was dicht en de twee 
zijkanten waren voorzien van draairaampjes. De voor-
zijde had twee draaideuren met daarin gaas in plaats van 
glas. Het dak was aflopend naar achter. De bovenbouw 
stond op een plateau en was door een mechanisme ge-
heel draaibaar. Zo kon een huisje naar de zon worden ge-
draaid, maar ook naar de luwte als er sterke wind stond. 

DE VROEGE JAREN 
In 1921 was mevrouw Koper-Henneman 22 jaar en pas 
getrouwd met kolenhandelaar Koper, toen zich bij haar 
longtuberculose openbaarde. Ze woonden toen op de 
boerderij aan de Deutzstraat 6. Met wat betere dagen, 
maar de meeste tijd ziek, heeft haar ziekte 21 jaar ge-
duurd. Ze bracht lange tijd door in een tbc-huisje dat 
stond vóór de boerderij. Toen duidelijk was dat ze niet 
zou herstellen, werd ze verder verpleegd in huis. Op 9 
maart 1943 overleed mevrouw Koper-Henneman. 
Mevrouw Cornelia Bleijendaal, geboren aan de 
Duinderbuurt 55 te Heemskerk, overleed ten gevolge 
van tuberculose in mei 1928. Ze werd 27 jaar oud. Ze 

heeft ongeveer twee jaar lang gele-
gen in een ligtent in de bocht van 
de Voorweg/Oudendijk, naast 
een boerderijtje 	de naam 
`Hemelrijk'. 

TBC-VORMEN 
Longruberculose kwam her meest 
voor. Wanneer de ontsteking op 
een plek in de luchtwegen zat 
waardoor de bacteriën rechtstreeks 
naar buiten konden komen, bij-
voorbeeld bij kuchen, hoesten en 
niezen, dan sprak men van open 
tuberculose. Er waren ook patiën-
ten die leden aan andere vormen, 
zoals tuberculose van de hersenen, 

van buikingewanden, van buikvlies en buikklieren. 
Mevrouw M.C.J. Gallee-van 't Hoff, getrouwd met de 
jongste zoon van meester Gallee, werkte als verpleeg-
ster in het Antoniusziekenhuis in IJmuiden. Zij moest 

met 
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Bus van Emmabloemcollecte. 

COLLECTIE KIKI BURGEMEESTRE 

COLLECTIE INEKE BROEKHUIZEN Corrie Blankendaal in het tbc-huisje in de tuin van buurman Jan Beentjes. 

Op het dak: Angelina Blankendaal en Nel de Ruijter. 

Voor het huisje: Annie Blankendaal met Pluto. COLLECTIE NICO BLANKENDAAL 

IN ?v3EMOR TAM 

Bidprentje van Cornelia 

Bleijendaa1/1928. 

COLLECTIE G.BLEIJENDAAL 

1 

or • ,. 0  
I • 	Ik 	•4 p.....4  

4 Gedenk In uwe godvruchtige gileclen de Z 
...?" 	 Ziel van Zaliger ' 

CORNELIA 
' 

CORNELIA MARIA BLpiENDAAW,' 
'na vOorzlen te zijn van de H. Sacramenten der "•

, 
' 

Stervenden overleden in hetS . Elisabeths-Ge- 
sticht

g 
 te:Alkmaar •deit 26en 	el 1928 In den •• 

I  leeftijd van 27 Jaar. hegrave 	den 29en d.n.v. 
,• op het R.K. Kerkhof te Heemskerk. , 

Na een langdurig hevig' lijden 
Wat ik mocht dragen met geduld 

Ga ik. lieve moeder van U scheiden 

.,. 

Mijn strijd op aarde Is al vervuld 
Vaarwel dan' tinja;Geliefde Moeder 

,Dle voor mij steeds, bezorgd zoo waard 
Vaarwel mijn dierbaar Altegader 
- Door Men ik werd bemint op aard 
Vaarwel mijn Zusters en mijn Broeders 
'Wiens liefde en zorg mij zijn' betoont 

- • Waarvoor gewis de Albehoeder 	., , 	̀t. 
1.1 inlit voor eeuwig nerts beloond 

Vaarwel gij allen uit wiens midden 
Ik jong moest heengaan tot uw smart 

- Ic zal Immer vurig voor u bidden 	• 
Tot jezus minnend Vaderhart 

Om met mijn lieve vader 
Die mij reeds voorging naar het graf -  ._,_ 

Smeek ik bij. God den Albehoeder „,. 
Zijn rijkste gunsten voor U gaf 	'P 

Doch daar eert ziel zoo rein moet wezen' t, 
Om 't Hemeisch Sion in ie mam, 

Vraag Ik•U dringend ook door dezen 	# 	, 
Met uw gebed mij -bij te staan 	'Jr 	'ik 

'k Verzoek 1.1, of gij vaak een bede».11 
Voor mijn ziel ten Hemel richt .. 	.,i, 

Opdat zij spoedig rilste In vrede , 
En haar verlichte tot redwiglicht. - 	7 

, . IE Hart van Jezus. op U vertrouw Ik; .1  
- ,(300 d. afl.) i:.i 

' ,...t. 	.. 	... 

R" 
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OPROEP 

Harie k. ontv. vert. na- . 
der adr. of telef. T. Witthe 
de Witstr. 

BOELHUIS 
op Donderdag 22 October 
1936, des voormiddags 10 
uur te Heemskerk op de 
Modelboerderij „De Hoflan 
den", Hoogdorperweg No. 
1, van prima t.b.c. vrij ge-
controleerd 
STAMBOEK- EN FOK- 

VEREENIGINGSVEE 
(69 stuks hoornvee) 

zoo goed als nieuwe gereed 
schappen, hooi en verderen 
inventaris, waaronder: 

I. Fokstier Frans Max 96 
(Frans 104 bloed), 47 
koeien, 6 kalfvaarzen, 2 
kalfstieren, 12 pinken, 1 
kuikalf, 2 merriepaarden, 
waaronder 1 drachtig 
.(tuigpaarden) en 2 veulens 
:(11/2  en /2 jaar). 

Maaimachine (Mc. Cor-
mick) , Gecombineerde 
Zwadkeerder (Nicholson), 
2 harkmachines (Ranso-
mes) , 2 boerenwagens, 3 
drie 	tikarren 2 met 

'PENS. VERKOOPING 
te Heemskerk 

in het K.S.A.gebouw op 
Woensdag 21 October 1936 
des namiddags 2 uur pre-
cies, ten overstaan van No-
taris Mr. J. WALIG te 
Zaandijk van 

DE KAPITALE MODEL-

BOERDERIJ „DE 110E-
LANDEN„ TE HEEMS-

KERK 

aan den Hoogdorperweg 
No. 1 en de Hoflaan, met 
stalling voor 44 koeien, 
waschhuis, wagenloods, ier 
kelder, luchtrails voor 
mesttransport, hooitrans-
porteur, automatische wa-
terinstallatie voor stal en 
koelhok, drinkwaterbak-
ken, koebeugels, oliestook-
installatie, kippenhok, en 

verschillende perceelen 

nabij gelegen, uitstekend 

WEILAND 
(hoofdzakelijk kleigrond) 
te samen groot 21 H.A., 19 
Are, 14 c.A., alles staande 
en gelegen te Heemskerk, 
nabij het slot Assuinburg 

vo/15%k—
taal aldaar 

C, te vei-
n, combi- 

vrij van 
ng. Lasten 
.5. Betaling 
f op 2 De-

Iczichtiging 
week voor 
g, behalve 
waarvoor 

en bij den 
	 aan de 

boerderij. 
Inlichting bij Notaris, 

Lagodijk 62, Znandijk, bij 
wien biljetten, notiti6n en 
kaart verkrijgbaar zijn. 

Tbelsanatoriumlepeltjes: 

I. Herwonnen Levenskracht 

2. Draagt Elkanders Lasten 

3. Sanatorium Hellendoorn 

Een advertentie uit 1936 van de verkoop van de 

modelboerderij aan de Hoogdorperweg met tbc-vrij vee. 

COLLECTIE MARIO HOOGEWERF 

Modelboerderij „De Hoflan 
den", Hoogdorperweg No. 
1, van prima t.b.c. vrij ge-  JJ 

controleerd 
STAMp0EK- EN FOK- aa 

VEREENIGINGSVEE NI 
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Duitsers kwamen 
nooit in de 

► regelmatig worden doorgelicht 
en kreeg Mantoux-prikken van-
wege mogelijke besmetting door 
patiënten. Toen een van de prik-
ken opkwam, duidde dat op 
een stadium van tuberculose in 
het verleden. Achteraf was het 
—volgens mevrouw Gallee zelf-
waarschijnlijk buiktuberculose, 
waardoor ze geen kinderen kon krijgen. Trijntje Duin 
(geboren 1909), een zusje van zuster Gemma Duin, is 
op 11-jarige leeftijd overleden aan buiktuberculose. De 
familie woonde destijds in de Peperstraat in Beverwijk. 
Ze stierf in het ziekenhuis, waarschijnlijk de Maria 
Stichting in Haarlem. Zuster Gemma vertelde dat haar 
zusje plotseling rechtop in bed ging zitten. Het volgende 
ogenblik was ze dood. 
Andere vormen waren bot- en gewrichtstuberculose, tbc 
van de huid, van het lymfvatenstelsel en andere organen. 
Longtuberculose kwam voor in combinatie met sommi-
ge bovengenoemde vormen. 
Jan Knaap van de Maerten van Heemskerkstraat (vroe-
ger nummer 52) kreeg aan het begin van de oorlog last 
van zijn ruggenwervel. Hij werd met de ziekenwagen 
van Beliën -een begrip in die tijd- naar het Academisch 
Ziekenhuis in Leiden vervoerd waar hij van top tot teen 
in het gips werd gezet. Waarschijnlijk had hij tubercu-
lose van de wervelkolom. Jan heeft thuis de gehele oor-
logstijd op een hoog bed in een ligtent ('t tentje) gelegen, 
achterin de tuin bij de bollenschuur. Hij lag daar niet 
werkeloos: hij gebruikte een grote spiegel, die hij zo kon 
richten dat hij zijn zoon(s) in de tuinderij aan het werk 
kon zien. Vader bestierde de zaak vanuit bed! Naast zijn 
bed stond (enkel verborgen onder een handdoek) een 
radio en door het gaas van het huisje kwamen een aan-
tal mensen met regelmaat luisteren naar muziek of de 
Engelse radio. Duitsers kwamen nooit in de buurt: ze 
waren waarschijnlijk bang voor besmetting. Na de oor-
log, toen het gips was verwijderd, moest Jan weer leren 
lopen. Dat deed hij daarna kaarsrecht. 
Uit een onderzoek uit 1937 naar Nederlandse tuberculo-
secijfers tussen 1910 en 1930 bleek dat het aantal sterfge-
vallen daalde. Nadrukkelijk werd de aandacht gevestigd 
op de rundertuberkelbacil als belangrijkere oorzaak van 
besmetting dan tot die tijd aangenomen werd. Een op-
vallende uitslag uit datzelfde onderzoek was dat de situ-
atie op het platteland tussen 1921 en 1925 slechter was 
voor vrouwen dan voor mannen: 
`Het is niet onwaarschijnlijk, dat ook in ons land in het 
overbelast zijn der vrouwen door de zorg voor de vaak 
groote gezinnen, gepaard aan de groote vermoeienissen 
bij den landbouwarbeid, waarbij dikwijls nog komt de 
zorg voor een deel van het bedrijf (vee, enz.), de voor-
naamste oorzaken van de zooveel hoogere vrouwensterf- 

te aan tuberculose moeten gezocht 
worden'. (...) 
`In de laatste jaren komt men tot 
de overtuiging, dat de rundertu-
berkelbacil als oorzaak van long-
tuberculose belangrijker is dan 
men vroeger had vermoed. (...) 
Bij andere vormen van tuberculose 
werd eveneens in een belangrijk 

percentage der gevallen de bovine bacil gevonden. De 
ziekte wordt overgebracht door de met tuberkelbacillen 
besmette melk. Deze wordt rauw gedronken'. 

HEEMSKERK 
Naast de grond waarop de boeren en tuinders hun pro-
ducten verbouwden, bezaten de meesten ook een aantal 
koeien en ander vee, zoals varkens en geiten. Als van-
zelfsprekend dronken de inwoners van Heemskerk de 
rauwe of verse melk van een koe of een geit. Of een 
Heemskerkse boer of tuinder al vroeg op de hoogte was 
van het gevaar van besmetting met tuberculose door de 
rundertuberkelbacil? In de notulen van een ledenverga-
dering van begin 1936 van het Witte Kruis staat een op-
merking over een boer, niet bij name genoemd, die het 
niet zo nauw nam met de volksgezondheid: gedurende 
de hele zomer had deze boer zijn melkemmer gereinigd 
in slootwater. Daar dit de oorzaak kon worden van 'een 
heele ernstige ziekte' was dit uit den boze. De boer was 
totaal onverschillig voor de gevolgen van zijn daad. Als 
oplossingen werden aangedragen: publiceren in de krant 
(een voorstel van de heer Tijms) of de melkcontroleur 
een wenk geven (een voorstel van de heer Van Tuinen). 
Er was een verbod op het verhandelen van besmet rund-
vee. Geitenmelk was voor tbc-patiënten beter dan koei-
enmelk: er werd dan ook 'geruild' ten behoeve van de 
zieken. Vanaf 1941 nam de besmetting via de runder-
tuberkelbacil aanzienlijk af doordat de Duitse bezetter 
pasteurisatie van de melk verplicht stelde. 

VOOR DE OORLOG 
Behalve de eerder genoemde mevrouw Koper-
Henneman die in 1922 longtuberculose kreeg en een 
lang ziekbed had aan de Deutzstraat, was er mevrouw 
Anna Stammes-Klokman van de Oosterstreng (nu De 
Visserstraat). In de zomer van 1937 had zij drie kinderen 
en was op dat moment zwanger van haar vierde kind. 
Anna was een vrouw met veel gezondheidsproblemen: 
hoofdpijn, gal, trombosebeen... De kinderen Annie 
en Engel Stammes zeiden: 'Moeder hield van rust'. 
Dokter Iepma regelde voor de aanstaande moeder een 
ligtent. Het is niet duidelijk of ze echt aan tuberculose 
leed. Anna lag alleen overdag in het huisje, van circa 
tien uur 's morgens tot zeven uur 's avonds als alle kin-
deren tegelijk naar bed gingen. Ze werd verzorgd door ►  

buurt: ze waren 
waarschijnlijk 

bang voor 
besmetting. 
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Sommige lijders 
aan tuberculose 

brachten afwisselend 
tijd door in een 
sanatorium en 

een ligtent. 

► de kinderen: dochter Annie moest af en toe het huisje 
schoonmaken met dweil en bleekwater, dochter Jo, de 
oudste, ging wekelijks naar de pastorie om bij dominee 
IJzerman 'lekkere hapjes' te halen, die bedoeld waren ter 
versterking van moeder. De kinderen keken toe, behalve 
als Anna een biefstukje kreeg. Dan kregen ze een 'clopie': 
ze mochten een korstje brood in de jus dopen. 
Een van de weinige foto's van een tbc-huisje en zijn be-
woner is van Piet Duivenvoorde. Hij ligt niet op het 
bed, maar poseert met zijn zussen Duif en Jans en zijn 
jongere broer Jan voor de fotograaf. Zuster Antonia 
Marie die oomzegster was van Piet Duivenvoorde weet 
dat Piet leed aan tuberculose, net als haar tante Duif. De 
Zuster heeft de periode van de ligtent niet meegemaakt, 
maar schat dat de foto van rond 1930 is. Het huisje zal 
waarschijnlijk gestaan hebben achter op het erf van de 
boerderij aan de Hoflanderweg 135. Piet Duivenvoorde 
is na zijn herstel altijd zwak gebleven. 

ZIEKENZORG 
Aanvankelijk was ziekenzorg een zaak die de 
Heemskerkers in hun kleine gemeenschap gezamenlijk 
oplosten. Men beschouwde dit als burenplicht. Van wijk-
verpleging was tot 1930 geen sprake. Wel bestond sinds 
1911 de Gerardus-Majella-vereniging voor verpleging en 
hulp aan zieken en sinds 1914 de Elisabeth-vereniging 
voor hulp aan zieken en kraamvrouwen. In 1923 sloot de 
Gerardus-Majella-vereniging zich aan bij het provinciale 
Wit-Gele Kruis en twee jaar later kwam het Witte Kruis 
tot stand. Pastoor Paulussen van de Laurentiuskerk 
maakte zich sterk voor een religieuze verpleegster voor 
wijkverpleging en tbc-verpleging en diende een verzoek 
in bij de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser in 
Neumarkt in Duitsland. Dat de 
Duitse zusters niet in het bezit 
waren van een Nederlands di-
ploma en ook geen aantekening 
hadden voor tuberculoseverple-
ging werd niet als bezwaar ge-
zien. Begin 1929 kwam zuster 
Bernulfa en zij startte de wijk-
verpleging in Heemskerk. Eind 
1929 kwam zuster Engelbertha 
uit Neurenberg naar Heemskerk 
en zij behaalde het jaar daarop 
haar tbc-aantekening in Alkmaar. 
Zuster Peregrina kwam speciaal 
voor de kraamverzorging, maar 
moest al na korte tijd weer terug-
keren naar Duitsland omdat zij 
tuberculose kreeg. Ook zuster Engelbertha werd iets la-
ter slachtoffer van de ziekte en ging terug naar huis, waar 
zij drie maanden later overleed. Nieuwe zusters kwamen, 
waaronder zuster Pirmina. De bouw van het Rusthuis 

Sint Joseph aan de Kerkweg was ook een initiatief van 
pastoor Paulussen en werd financieel mogelijk gemaakt 
door de eerder genoemde congregatie. In april 1940, een 
maand voor het uitbreken van de oorlog, werd het huis 
in gebruik genomen. In enkele ligtenten buiten bij het 
rusthuis konden tuberculosepatiënten kuren. 

SANATORIA 
Sommige lijders aan tuberculose brachten afwisselend 
tijd door in een sanatorium en een ligtent. Anderen 
kuurden alleen in een sanatorium. Een van die men-
sen was Bets Krom. Ze was vier jaar getrouwd met Jan 
Sinnige en woonde aan de Rijksstraatweg 13. In 1946 
was ze hoogzwanger van haar derde kind toen haar man 
in januari overleed. Hun dochter werd geboren in fe-
bruari. In de zomer van hetzelfde jaar werd Bets ziek: 
het was een zwaar jaar geweest en erg verzwakt kwam 
ze in december 1946 aan in Dekkerswald in Groesbeek 
bij Nijmegen. Voor haar en ook voor anderen gold dat 
er nauwelijks contact was met de familie. De reiskosten 
waren hoog, de treinverbindingen niet optimaal en lang 
niet iedereen kon zich ook veroorloven om zo lang van 
huis en werk weg te zijn. Jan Sinnige had nog tijdens 
zijn leven (zijn ziekte verzweeg hij voor de familie) aan 
Bertus Schuurman van de overkant gevraagd om na zijn 
overlijden voor Bets en de kinderen te zorgen. Bertus 
deed dat zorgvuldig en bezocht haar in het sanatorium: 
minstens eenmaal in de twee weken reed hij op de mo-
tor naar Groesbeek. Toen Bets weer naar huis kwam, 
trouwde hij met haar. 
Gerrit Zonneveld kreeg in de laatste periode van de oor-
log tuberculose, moest in een slaapkamer voor het open 
raam liggen en mocht geen bezoek hebben. In 1946 werd 

hij opgenomen in een sanatorium 
in Zevenaar, waar bezoek inmid-
dels wel was toegestaan. Toen hij 
in 1948 weer thuis kwam, moest 
hij rustig aan doen, omdat hij leed 
aan astmatische bronchitis. Hij 
was in de familie niet de enige die 
ziek werd. De moeder van Gerrit, 
mevrouw Zonneveld-Strik, heeft 
eerder -rond 1933- in een tbc-
huisje gelegen op het eigen terrein 
aan de Luttik Cie. Onbekend is 
hoelang zij ziek is geweest. Zijn 
zusje Trientje, die besmet raakte 
door de moeder, leed ook aan tbc 
en lag binnenshuis. Ze is ander-
half jaar geworden. 

Uit de notulen van het Witte Kruis weten we dat Baatje 
Doekes -van de molen aan de Kerkweg- drie jaar in 
een sanatorium in Nunspeet kuurde en thuis aan de 
Kerkweg nog ongeveer een jaar in een ligtent heeft ge- 
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Ligtent met v.l.n.r. Piet , Duif, Jans en Jan 

Duivenvoorde. COLLECTIE JAAP SCHOEN 

Twee ligtenten bij Rusthuis 

St. Joseph. In het linker huisje 

Sjaantje van der Kolk en 

Marja Hoogeboom. Naast het 

huisje staat zuster Antonia 

Marie Duivenvoorde als 17-ja-

rige in opleiding. In het huisje 

rechts kuurde mevrouw 

Hagens. COLLECTIE ZUSTER 

ANTONIA MARIE DUIVENVOORDE 

Bets Krom op de voorgrond en 

andere patiënte met verpleeg-

sters bij sanatorium Dekkers-

wald in Groesbeek. 

COLLECTIE MW. J.WESTER-SINNIGE 

Gerrit Zonneveld van de Luttik Cie aan het eind van de oorlog: kurend voor het open slaapkamerraam. COLLECTIE HKH L1
7  

D
N

IH
N

S
W

3
3

H
 

23 



Bidprentje van Maria Neeft. 

COLLECTIE MW.SJ.NEEFT-V.D.KROGT 

Tot een blijvende gedachtenis aan 

MARIA NEEFT 
dochter van Joannes Neeft en Maria Diemeer. 

Lid van de Mariacongregatie 

Zij werd geboren te Heemskerk 29 Maart 1920. 
Na een zeer langdurig ziekbed, stierf zij op 
22 November 1945, na eerst geheiligd en gezuiverd 
te zijn door de laatste H.H. Sacramenten der 
Kerk. Haar lichaam werd begraven 26 November 
1945 op het R.K. Kerkhof te Heemskerk en 
wacht daar het glorievol verrijzen op het einde 

der tijden. 

In eenvoud van geest leefde zij, blij, als een 
echt kind van God. Een vreeselijke ziekte, die 
langzaam haar jonge krachten ondermijnde, 
maakte een einde aan haar leven. Het viel haar 
zwaar, ziek te zijn, zij haakte zoo naar het leven. 
maar toen de versehrikkellike werkelijkheid tot 
haar doordrong. heeft zij gezegd: „God, het is 
goed, Uw Wil geschiede". En blij, zooals zij 
geleefd heeft, is zij opgegaan tot God, die haar 
jeugd verblijdt. 
Dierbare ouders, broers en zusters. ik ben van 
U heengegaan; dat heeft droefheid gebracht in 
Uw hart, maar die droefheid zal niet onover-
komelijk zijn. Gij weet immers dat ik gelukkig 
ben en dat geluk zult gij mij niet misgunnen. 
Ik dank U allen, vooral U. moeder, voor alles 
wat U voor mij deed. Blijft allen voor mij bidden, 
ik bid voor U, ik wacht op U, in den Hemel 
zullen wij elkander weerzien. 

ZIJ RUSTE IN VREDE. 

Nic. v. d. Kolk — Koster — Heemskerk. 

Baaf Doekes, op de voorgrond in het midden, 

met medepatiënten in het sanatorium in Nunspeet. 

COLLECTIE BART WITHAAR 

Corrie Blankendaal in de ligtent met v.l.n.r. haar zussen Ans, Angelina en To en 

op de voorgrond broer Nico Blankendaal, ca. 1940. COLLECTIE NICO BLANKENDAAL 

W/c) 
/./g 	J7,-t-<D2 

/99-4-7 

Fragment uit het jaarverslag van het Witte Kruis/1944. COLLECTIE HKH 
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Niet alleen de 

sterfte, maar ook 

het aantal 

ziektegevallen 

breidde zich 

gedurende de oorlog 

landelijk uit 

als een olievlek. 

► legen. Dat huisje stond tegen de 
tuin van buurman Kluft. Engelina 
Kluft vertelde dat ze bijna dage-
lijks bij Baar op bezoek ging. Ze 
mocht dan op de drempel van 
het huisje zitten en keek toe hoe 
de zieke borduurde. Baar is in 
maart 2010 op 91-jarige leeftijd (!) 
overleden. Ook Arm Koper-Koper 
(dochter van de in 1943 overleden 
mw. Koper-Henneman) kreeg 
op 17-jarige leeftijd longtubercu-
lose en ging naar Dekkerswald in 
Groesbeek voor een operatie. Daarna verbleef ze in een 
sanatorium in Ugchelen. Pas vijf jaar later kwam ze terug 
naar Heemskerk. 

OORLOGSTIJD 
Niet alleen de sterfte, maar ook het aantal ziektegeval-
len breidde zich gedurende de oorlog landelijk uit als een 
olievlek. In de eerste oorlogsjaren werd stress de belang-
rijkste ziekmakende factor. In de laatste anderhalf jaar 
waren honger en slechte hygiëne de boosdoener. Er ont-
stond een groot tekort aan sanatoriumbedden en door 
het plaatsen van zoveel mogelijk ligtentjes werd gepro-
beerd dit probleem te ondervangen. In 1945 overleden 
bijna 8000 mensen aan tbc, van wie een groot deel onder 
normale omstandigheden waarschijnlijk zouden zijn ge-
nezen. 
Maria (Rie) Neeft was 35 jaar toen ze ongeveer een half 
jaar na het einde van de oorlog op 22 november 1945 
overleed. Zij heeft lange tijd in een wit en geel geschil-
derde ligtent gelegen op het erf aan de Kerkweg (later 
nummer 160). Haar jongere zus Nel en de andere kin-
deren mochten niet in het huisje komen. De jongens 
zwaaiden na hun werk gedag. De meisjes gingen wel 
eens stiekem naar binnen en speelden verstoppertje on-
der het bed van Rie of ze zaten op de rand van het huisje 
als de jongens het tentje naar de zon moesten draaien. 
Zo hadden ze een soort draaimolen totdat Rie riep dat 
ze er draaierig van werd. Moeder en de pastoor kwamen 
wel in de ligtent. De pastoor bracht af en toe wat lek-
kers mee. Toen Rie een keer trek had in paling kwam hij 
die gratis brengen. Waarschijnlijk had Rie Neeft geen 
longtuberculose maar een andere vorm, omdat ontlas-
ting en urine altijd door moeder in een kuil moesten 
worden gegooid, die speciaal voor dat doel was gegra-
ven door vader. Er mochten geen etensresten van Rie 
worden gegeten, maar in het moeilijke laatste oorlogsjaar 
at moeder wel de restjes op. Na Rie's overlijden moes-
ten kleren en lakens worden weggegooid. De matras en 
de dekens werden ontsmet. De moeder van Rie, Maria 
Neeft-Diemeer, heeft een paar jaar later longtuberculose 
gekregen, maar weigerde in een ligtent te gaan liggen. 

Ze wilde een longoperatie in de 
Maria Stichting, maar die verliep 
rampzalig. De kinderen hebben in 
het ziekenhuis in Haarlem nog wel 
afscheid van haar kunnen nemen. 
Minstens zo treurig is het verhaal 
van Corrie Blankendaal (geboren 
in 1918). Ze is waarschijnlijk op 
een van de eerste dagen van de 
oorlog in een ligtent gekomen en 
wisselde het verblijf daar af met 
periodes in ziekenhuizen. De lig-
tent via het Witte Kruis stond in 

de tuin van buurman Jan Beentjes en keek uit over de 
Kerkbeek. Het werd een centrale plaats waar alle buurt-
kinderen langskwamen. Alleen de kinderen van Jan Kos 
mochten niet in de buurt komen vanwege vermeend be-
smettingsgevaar. Met tussenpozen zou Corrie, die al die 
jaren veel pijn heeft geleden, tot ongeveer 1950 gebruik 
maken van het huisje. Op 5 februari 1953 kwam aan 
haar lijden een einde. 
Onduidelijk is de periode die mevrouw Knap-Bleeker 
van de Gerrit van Assendelftstraat 4a in een ligtent 
doorbracht. Ze kreeg tuberculose. Al op de dag van haar 
trouwen gaf ze bloed op en ze heeft haar hele leven ge-
sukkeld met haar gezondheid. Er werden twee kinderen 
geboren, een zoon en een dochter. Ze lag in de oorlog 
waarschijnlijk in een ligtent en zeker in de jaren erna. 
Ze werd in het tbc-huisje, waar ze ook 's nachts lag, ver-
zorgd door mevrouw Knap-Vet, die in 1946 getrouwd 
was met de zoon. Het stel ging inwonen. Vanwege de 
lichamelijke conditie van mevrouw Knap-Bleeker is 
het gezin nog een keer verhuisd naar een huis verderop, 
maar dat was geen verbetering. 

UIT DE NOTULEN VAN HET WITTE KRUIS 
Mejuffrouw Taams beschreef in notulen van een ver-
gadering in 1944 van de Witte Kruisvereniging, afde-
ling Heemskerk, de hongertochten, sterfte door onder-
voeding en de afname van de weerstand tegen ernstige 
ziektes zoals tbc. Er waren over tuberculosepatiënten 
wisselende berichten, die de notulante citeerde uit het 
jaarverslag van de commissie TBC-bestrijding: 
`Na verpleging in verschillende sanatoria keerden 
drie van de vier patiënten genezen terug naar huis: 
Annie Meyland op 16 februari, Alida de Ruyter op 22 
augustus en Willem J.J. Gallée op 16 september, daags 
voor de spoorwegstaking. Het vierde patiëntje, Marietje 
Meyland, mocht eind 1944 naar huis, maar wegens 
onmogelijkheid van vervoer is ze gebleven. 
Ook Marg. de Ruyter en Joh.G. Henneman hebben dat 
jaar gekuurd. Zwaar getroffen werden de families Noort 
en Van Ommeren. Twee zoontjes van N. van Ommeren-
Noort —Dirk Leendert en Gerrit Jan— en haar broer ►  L
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► Wim Noort werden van september tot november 1944 
verpleegd in de Mariastichting in Haarlem. Ook zijzelf 
werd daar in oktober van dat jaar opgenomen, na eerst 
thuis in een ligtent gelegen te hebben. De jonge moeder 
is in maart 1945 overleden. 
Gelukkiger verliep het bij de familie Doekes, want 
Baatje kwam na drie jaar verpleging in Nunspeet terug 
naar huis en gebruikte daar nog een ligtent om wat na te 
kuren. Ook werd er een tent geplaatst bij de familie Jac. 
Knap voor mevrouw Knap. Zij maakt het uitstekend en 
er is alle hoop op volkomen beterschap'. 

NA DE OORLOG/BEGIN JAREN VIJFTIG 
Het aantal tuberculosepatiënten na de Tweede 
Wereldoorlog is nog een tijdlang gestegen; het aantal 
sterfgevallen nam daarentegen snel en aanzienlijk af 
Doorlichten en röntgenfotografie zorgden voor snelle 
onderkenning van de ziekte. Naast volledige rust wer-
den nieuw ontdekte medicijnen voorgeschreven. 
Mevrouw De Vreeze-Henneman, geboren in 1939 als 
An Henneman, zat op kostschool in Harlingen toen op 
elf- of twaalfjarige leeftijd na een Mantoux-prik tuber-
culose werd geconstateerd. Ze ging naar huis om aan de 
Marquettelaan verzorgd te worden. Aanvankelijk lag ze 
voor het open raam van de slaapkamer, maar haar va-
der Engel zorgde —via de nonnetjes- voor een ligtent, die 
door haar broers een aantal keren per dag naar de zon 
werd gedraaid. Een klein jaar heeft An dag en nacht ziek 
gelegen in het tbc-huisje. Overdag kwam een broer zijn 
huiswerk bij haar maken. 's Nachts ging de deur van het 
huisje (dus met An er in) op slot. An werd verschillende 
keren doorgelicht. Achteraf bleek ze geen actieve vorm 
van tbc te hebben gehad. Toen ze voor de eerste keer 
ongesteld werd, waren alle klach-
ten over en kwam ze goed gevoed 
weer naar buiten: vele kilo's aan-
gekomen. 

ZChVEEI. NAMEN... 
Met alle bovengenoemde tbc-
patiënten en een stukje van hun 
ziektegeschiedenis zijn we niet 
aan het eind van de lijst. Er zijn 
zeker namen die niet genoemd 
werden. Velen zijn wel genoemd, 
maar verdere informatie was (nog) 
niet te achterhalen. Bijvoorbeeld 
—in willekeurige volgorde- over 
Anton Gallee, jong overleden, die 
een aantal weken op het bleekveld 
van de familie De Wildt aan de Hoogdorperweg in een 
huisje zou hebben gelegen. Hij is waarschijnlijk bo-
vendien achter het woonhuis van de familie verpleegd. 
Over Lies Pletting die kuurde achter de boerderij aan de 

Rijksstraatweg 124, ter hoogte van de Oosterweg. Over 
Henk Kranendonk, die in een tentje achter het huis aan 
de Maerten van Heemskerkstraat verbleef. Over Mietje 
Bruins, die bij de zusters aan de Kerklaan in een tbc-
huisje lag en overleed. In dezelfde familie Corrie Bruins, 
een jonge jongen, die kuurde bij de zusters en stierf 
aan tbc. Over Thea Kanne, dochter van de koster van 
de Goede Raadkerk. Ook zij lag bij de zusters aan de 
Kerklaan en kreeg daar af en toe bezoek van de latere 
mevrouw Gallee-van 't Hoff. Over Rie Hoogewerf, die 
in een huisje kuurde achter de modelboerderij aan de 
Hoogdorperweg en later naar een sanatorium ging in 
Bilthoven. Over Nellie Weiling en een lid van de familie 
Schipper van de Deutzstraat; over Erna Baltus van de 
Oosterweg en mevrouw Kornman-Beentjes; over Alida 
Bruin, die stierf op 26 maart 1931; over Siem Wentink 
die aan de Voorweg kuurde en over de achtjarige Truusje 
Bleeker die in een tbc-tentje lag op een veldje naast de 
acht huizen (Zaligheden), waar haar ouders woonden. 
En dan de namen van mensen, die misschien vanwege 
zwakte, ondervoeding, astma of andere redenen naar een 
ligtent werden verwezen. 

VERANDERDE TIJDEN 
Hoewel per district al sinds de jaren dertig van de vorige 
eeuw consultatiebureaus actief waren, kwam het nood-
zakelijke bevolkingsonderzoek pas na de tweede wereld-
oorlog goed op gang met doorlichting en rëotgenfoto's. 
Naast dit massa-onderzoek om onbekende actieve tbc-
gevallen op te sporen, werden ex-tuberculosepatiënten 
regelmatig onderzocht om te kijken of de ziekte niet op-
nieuw de kop zou opsteken. 
Toen in de jaren vijftig van de vorige eeuw de leefom-

standigheden steeds beter werden 
en door behandeling met medicij-
nen de altijd zo gevreesde volks-
ziekte ver werd teruggedrongen, 
was er geen behoefte meer aan 
tbc-huisjes/ligtenten. Toch staat er 
in Heemskerk nog minstens één 
huisje. Weliswaar verkeert het in 
verwaarloosde staat, maar de hoop 
bestaat dat het gerestaureerd kan 
worden. Het is bewaard gebleven 
achter het vroegere woonhuis van 
de familie Hoope aan de Gerrit 
van Assendelftstraat. De heer 
Hoope, destijds penningmeester 
van het Witte Kruis, kocht een 
van de drie huisjes van de vereni-

ging en gebruikte het als tuinhuisje. In de voormalige 
ligtent sliep zoon Hans als hij te laat thuis kwam van de 
kermis en de deur op slot vond. Een liefhebbende moeder 
gooide dan een deken door het raam naar beneden ... • 

Overdag kwam een 
broer zijn huiswerk 

bij haar maken. 
's Nachts ging de 

deur van het 
huisje op slot. 
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Ligtent achter het voormalige woonhuis van de familie Hoope aan de 

Gerrit van Assendelftstraat. COLLECTIE HKH 

(Rond 1924) 
(..) Lotte lag in de tuin, in een wit-
houten prieeltje dat op een draaibare 
as rustte, zodat het naar believen in 
de richting van de zon of juist ervan 
af kon worden gedraaid. Languit in 
bed draaide ze mee met de weersom-
standigheden —haar smalle gezicht 
op een wit, met kant afgezet kussen. 
Haar Hollandse moeder schoof een 
keukenstoel naast het bed en leerde 
haar Nederlands ( ..) Afhankelijk van 
de zonnestand kreeg Lotte in haar loge 
steeds een ander deel van het universum 
te zien. Daar was, aan de overkant van 
een brede sloot die de tuin aan twee 
kanten begrensde, het bos. ..) Vanuit 
een andere invalshoek zag ze de boom-
gaard en de moestuin. 
(14 jaar later) 
(..) slenterde Lotte de tuin in en be-
landde achter in de boomgaard. Ze 
wreef met haar hand over de afblad-
derende verf van het tbc-huisje, pulkte 
een stukje mos los, brak een twijg van 
de notenboom die met zijn fors uitge-
dijde kroon de veertien tussenliggende 
jaren zichtbaar maakte. Het draaime-
chanisme van het huisje was vastgeroest 
waardoor de open zijde permanent op 
het oosten gericht was. Ze probeerde 
zich te verplaatsen in het kind met een 
longaandoening, dat hier in koortsige 
verwondering om zich heen had liggen 
kijken'. 

Uit: De Tweeling, roman van Tessa de Loo (1993) 

Fragment uit het jaarverslag van het Witte Kruis/1944. COLLECTIE HKH 

BELANGRIJKSTE BRONNEN 

Gesprekken met velen die met 

mij hun kennis wilden delen en 

toestemming gaven om deze te 
gebruiken in een artikel over dit 

soms nog beladen onderwerp. 

Tuberculose - Negentig jaar 
tuberculosebestrijding in 

Nederland,- 1993 - E. Hueting 

en A .Dessini: Nederlandsche 

tuberculosecijfers - 1937 -

Dr. D. K. Rijkers De tuberculose 

en haar bestrijding - z.j.-

Dr. M.W. Pijnappel Notulen 

ledenvergaderingen Witte Kruis 

- 1925 tot en met 1957 

(1938. 1943 ontbreken) 

Aantekeningenboek J. van den 

Bergh, arts te Heemskerk, I919 
Het ziekenhuis in de 

ontwikkeling van Heemskerk en 
haar omgeving - 1962/1964 -

scriptie zuster Antonia Marie 

Duivenvoorde 
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