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 1.12 TBC-huisje uit Olst  

 
 

Inleiding 

Vanaf begin 20e eeuw gaven de Kruisverenigingen praktische hulp en 

voorlichting m.b.t. de gezondheidszorg als zodanig (zoals de huidige 

consultatiebureaus).  

Dat gold zeker ook voor TBC, tuberculose. Dit is een infectieziekte die zich 

meestal laat zien in de long (55%) en die tot 1950 volksziekte nummer 1 

was.  

Vertelpunten 

- Rond 1950 volksziekte nummer 1 in ons land 

- In 1982 als schenking in het museum geplaatst 

- Staat op een metalen ring en is daardoor 

draaibaar 

- Losse panelen dus makkelijk verplaatsbaar (en 

voor winteropslag) 

Basisinformatie presentatie 

Voor de bestrijding van TBC was het ontzettend 

belangrijk de preventie ontzettend belangrijk. Als 

het nodig was werden patiënten thuis bezocht 

(wijkverpleging). Aan de nodige gelden kwam men 

d.m.v. staatssubsidies, contributies en collectes. 

De kruisverenigingen waren particuliere initiatieven.  

../../0_nom/bestanden_erven/1.11%20Woonboerderij%20Hoogmade.pdf
../../0_nom/bestanden_erven/1.13%20Kasteelboerderij%20Oud-Beijerland.pdf
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De lighuisjes waren eigendom van de kruisverenigingen, die ook voor de 

inrichting zorg droegen. Dit huisje is in 1982 in het museum geplaatst en 

was van de plaatselijke kruisvereniging in Olst. Het is een schenking van 

de Stichting Nationale Kruisvereniging. Het huisje is geheel uitneembaar 

en daardoor ook gemakkelijk te verplaatsen. 

Het museumbeeld geeft inzicht in een aspect van de gezondheidszorg in 

de eerste helft van de 20e eeuw (vlg. 5.13 

.Kruisgebouw, Wessem). Ook daarna kwam 

TBC nog wel voor, maar in steeds mindere 

mate. Wereldwijd is deze ziekte echter nog 

lang niet uitgeroeid. 

Soms hadden particulieren een dergelijk huisje 

in eigendom. Wanneer de ziekte vroegtijdig 

ontdekt werd, kon er hoop zijn dat de patiënt 

door langdurige rust, gepaard gaande met zon 

en frisse lucht, weer zou herstellen. Vandaar 

ook dat de huisjes draaibaar waren. 

Het museumexemplaar heeft metalen wieltjes die over een metalen ring 

lopen. De vele ramen zorgden voor veel licht. Frisse lucht vond men 

vooral op het platteland. De huisjes stonden daarom vaak bij elkaar op 

het terrein van een kruisvereniging op een weiland bij een dorp, of ook op 

het erf van een boerderij (zoals in het museum!). Hierdoor werd ook het 

besmettingsgevaar beperkt. Goede medicijnen ontbraken echter. 

Op draaischijf. Ter plekke in Olst. 

Bijzonderheden: 
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Tuberculose (TBC), ook wel tering genoemd, was eeuwenlang een 

gevreesde volksziekte. De ziekte uitte zich 

door aantasting van luchtwegen en longen 

en werd in de hand gewerkt door o.a. 

slechte hygiëne, voeding en huisvesting. Ze 

kwam vooral in de grote steden voor. De 

besmettelijke ziekte kan eveneens bij dieren 

voorkomen en vormt dan een bedreiging 

voor de veestapel. 

Opmerking: het is nog niet zo heel lang geleden dat men ter verkrijging 

van een overheids- of andere publieke functie o.a. een zgn. TBC-

verklaring moest overleggen, die dan om de twee jaar "verlengd" moest 

worden. Daarvoor moest men dan naar een consultatiebureau om 

doorgelicht te worden. 

Extra, informatie uit ‘Gezondheidszorg door de tijd heen’, Æmilie de Jong 

Tuberculose (TBC) 

In de volkstaal ook wel de tering genoemd. Het is een infectie ziekte 

veroorzaakt door de tuberkel bacil en die overal in het lichaam kan 

voorkomen. Vaak komt de ziekte echter in de longen voor en is dan bij 

aanhoesten uiterst besmettelijk. 

Ook door het gebruik van besmet 

voedsel (zoals melk van met TBC 

besmette koeien) kan besmetting 

plaatsvinden. TBC was tot de jaren ‘40 

van de vorige eeuw een 

onbehandelbare ziekte waaraan veel 

mensen doodgingen.  

In 1900 had Nederland  ±5 miljoen inwoners en stierven er jaarlijks 

ongeveer 10.000 mensen aan deze ziekte. Zelfs in de jaren ‘50 werd TBC 

nog altijd als "Volks vijand nummer één" gezien. 
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In de 19e  eeuw was men er van overtuigd dat strikte bedrust in de open 

lucht de remedie was, het zogenaamde kuren. Voor dat kuren werden 

sanatoria gebouwd, in de bossen, aan 

zee en zelfs in de bergen. Mensen 

konden ook thuis kuren in een zgn. TBC 

huisje.  

Voordeel van het kuren, ook thuis, was 

dat de zieke geïsoleerd werd waardoor 

het besmettingsrisico klein was. 

Kuren kon meerdere jaren duren. 

Tegenwoordig is TBC goed te behandelen met antibiotica maar de 

tuberkel bacil muteert snel dus TBC blijft gevaarlijk. 

Linken 

- Over Tuberculose, kncvTBC.org, link 

- Algemeen Dagblad, 24-05-1984, link 

- Zonnestraal Hilversum, 1928, link 

- De lange strijd tegen tuberculose, NPOstart.nl, link 

Literatuur: 

- Knoopen, K. Schuiringa: "Door allen voor allen, een heerlijk streven" 

- Kleine geschiedenis - Arnhem 1998 B en M 1982, pag. 47 ev. 

- Gids 2014 pag. 23 

- Zie ook: Een zekere plaats, over Hygiëne en toiletten. 

TBC-huisje uit Olst, Nederlands 
Openluchtmuseum Arnhem. 

 

https://www.kncvtbc.org/over-tuberculose/
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=KBPERS01:003022021:mpeg21:p00021
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