
van andere machines, die gemeenschappelijk 
gebruikt werden? Zijn er nog foto's van? 

3. In 1918 zou er een varkensfokkerij opge
richt zijn. 

Wie weet hier meer van? 

4. We hebben al wel veel foto's, maar we 
kunnen er nog meer gebruiken. Alles wat met 
het boerenleven en de bank te maken heeft, is 
welkom. We zouden met name graag foto's zien 
vanuit de CBTB-hoek. De ABTB is al goed ver
tegenwoordigd . 

Hebt u foto's, weet u antwoord op één of meer 
vragen, wilt u dan contact opnemen met 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3 7 55 CK Eemnes 
tel. 02153-89849 
of 
Jaap v.d. Woude 
Jonneveen 2 5 
3755 XA Eemnes 
tel. 02153-13701 

Over tering en Spaanse griep 

Iedereen weet hoeveel onderzoek huidige me
dische wetenschappers verrichten om de vrese
lijke ziekte aids te genezen. Zo ging het ook 
met de tuberculose (de tering genoemd), welke 
reeds vele eeuwen lang slachtoffers maakte. 
Pas in 1882 werd door Robert Koch de tuber-
celbacterie als verwekker der ziekte aange
toond en er kwam een langdurig proces voor 
bestrijding op gang, zodat we nu reeds jaren 
bevrijd zijn van besmetting. 
Vooral de open tuberculose was indertijd de 
oorzaak. Uit de statistieken blijkt dat in de 
beide wereldoorlogen het aantal t.b.c.-pa-



tienten zeer hoog was. 
Zelf werd ik in 1951 het slachtoffer door 
omgang met een collega die open t.b.c. had. 
Ouderen onder ons weten nog hoe verscheidene 
patiënten in open vertrekjes in de buiten
lucht moesten kuren. Buitenlucht, zonlicht en 
rust was de therapie voor genezing. 
In 1951 werd ik voor de keus gesteld ook zulk 
een langdurige kuur te ondergaan ("Berg en 
Bosch" Bilthoven) of operatief de linkerlong-
kwab te laten verwijderen. Ik koos voor het 
laatste. 
Dokter Swierenga verrichtte deze operatie op 
een geheel nieuwe wijze (na zijn studie in 
Amerika) . Om het maar eens op lekenwij ze te 
zeggen: de longtop werd niet verwijderd door 
ribben weg te zagen, maar door deze omhoog te 
buigen. Een groot succes, want ik heb nog 
geen gave ribbekast en....goeie longen! 
Na een half jaar verblijf in Berg en Bosch 
was ik weer hersteld....Dank U! Ook hoefde ik 
niet een jaar lang in de "nazorg" te werken: 
de ADO-werkplaats. Dat was een werkplaats om 
houten speelgoed te maken en bedoeld om de 
langliggende patiënten weer aan werken te 
gewennen. Het voorheen zo massaal benutte 
consultatiebureau aan de Nieuwe Gracht (U-
trecht) heeft bijna alleen maar niet autoch
tone patiënten voor onderzoek. 

Maar nu wat men in 1918 de Spaanse Griep 
noemde. Vooral dat laatste oorlogsjaar vergde 
een groot aantal slachtoffers. Ook in Eemnes. 
Waarschijnlijk ook door slechte voeding en 
weinig hygiëne. Onze "meid" )thans hulp in de 
huishouding genoemd) is toen op onze boerde
rij aan de Spaanse griep bezweken. Dat was 
Marie Voskuilen uit Hoogland. Zij ligt op het 
R.K. kerkhof in Eemnes begraven. Ik was toen 
misdienaar en heb toen heel wat begrafenissen 
meegemaakt. Je hoefde dan nooit naar school. 
Ik was toen elf jaar. Neen, Spaanse griep heb 
ik niet gehad. 

yf Gerard van Stoutenburg. 
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