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4b. Kalevala met versen van H. Hartwijk. 

 

Inleiding 

Tuberculose of tering is een zeer besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door de tuberkelbacil. De ontdekking 

van de tuberkelbacil door Robert Koch
1
 in 1882 was een belangrijke stap voorwaarts in de bestrijding van de 

ziekte. Omstreeks 1960 komen er medicijnen op de markt die, althans in de westerse wereld, veel hebben 

bijgedragen aan het terugdringen van de ziekte. Voordat deze medicijnen er waren, was tuberculose volksziekte 

nummer een en werden de zieken in sanatoria (afb. 1) verpleegd met veel bedrust en schone lucht. Ook was er 

veel aandacht aan preventieve maatregelen om de ziekte te bestrijden. Op een Franse kaart van het Musée 

d’hygiène in Parijs staat op de achterzijde: ‘niet spugen op de grond’ en ‘kook uw melk’ (afb. 2). 

De strijd tegen de tuberculose leidde tot de uitgifte van prentbriefkaarten, maar ook tot het verschijnen van 

sluitzegels, postzegels en stempels. 

 

                                                 
1
 Heinrich Hermann Robert Koch geboren te Clauthal, 11 december 1843, overleden te Baden-baden 27 mei 1910. 



 
1. Kaart van de Vereeniging tot Bevordering der 

Belangen van T.B.C. –patiënten in Nederland. 

Tekening van Max Teming. 

 
2. Propagandakaart van de Franse Société de préservation contre le 

tuberculose in Parijs. 
 

 
Symbool 
In veel landen is het symbool van de tuberculosebestrijding een rood kruis met twee dwarsbalken, het Lotharinger Kruis 
(afb. 3). Dit kruis was van oorsprong het heraldische wapen van Godfried van Bouillon, hertog van Neder-Lotharingen, 
leider van de eerste kruistocht en de gekozen bestuurder van Jeruzalem na de inname en uitgeroepen tot beschermer 
van het Heilige Graf. 

 

 
3.Sluitzegels van het Belgisch Nationaal Werk tot Bestrijding der Tuberculose. 

 

 



Kalevala 

De katholieke priester Henrik Hartwijk 
2
 wilde eigenlijk naar Zuid-Afrika om missionaris te worden, maar 

kwam om gezondheidsredenen in 1921 in het Lutherse Finland terecht. Hij verdiepte zich in de Finse taal en 

cultuur en kwam in aanraking met het Finse epos de Kalevala en besloot al snel deze te vertalen. Tien jaar na 

zijn aankomst had hij de Kalevala
3
 in versvorm in het Nederlands vertaald. Hij was zo betrokken bij Finland, 

dat hij de Finse nationaliteit aannam. De tragiek was dat er geen uitgever voor zijn vertalingen te vinden was en 

dat het manuscript bij een Amsterdamse uitgever tijdens de oorlog zoekraakte. Inmiddels was hij in 1935 naar 

Nederland teruggekeerd. Hij begon daarna opnieuw met vertalen, maar uiteindelijk is geen van zijn teksten in 

druk verschenen. Toch is het niet waar dat er van zijn vertaling helemaal niets in druk is verschenen, want ten 

minste drie coupletten uit zang 9, 22 en 44 zijn op prentbriefkaart verschenen. De serie bestond uit 70 of meer 

kaarten met teksten in het Fins en in verschillende vertalingen
4
. Onder het vers staat “Holl. Vert. H. Hartwijk”. 

Op twee ervan staat op de tekening een signatuur (afb. 1) van de kunstenaar Martta Wendelin (1893 Kymi - 

1986 Tuusula). 

De datering van de serie kaarten is circa 1940. Op de adreszijde staat Carte Postale en Made in Finland. De 

opbrengst van de verkoop van de kaarten diende een goed doel: 

“Vereeniging tot bestrijding der tuberculose in Finland, voor het stichten van een werktehuis voor daklooze 

vrouwelijke tuberculoseherstellenden.” en “De Gouden Aar”. In hoeverre Henrik Hartwijk bij deze vereniging 

en de uitgave van deze kaarten betrokken is geweest, is niet bekend. 

 

 

Sluitzegels en postzegels 

Zo nu en dan kom je ook sluitzegels op prentbriefkaarten tegen, hoewel er in dit geval niets te sluiten valt. De 

meest voorkomende sluitzegels op kaarten zijn de tuberculose-zegels van de Nederlandse Vereniging ter 

bestrijding van de Tuberculose, die sinds 1949 in Nederland zijn uitgegeven (afb. 5).  

 

 

 
5. Kaart met sluitzegel van vijftig cent. 

Tuberculosebestrijding 1982. 

 
6. Kaart met sluitzegel van 5 cent 

tuberculosebestrijding Nederland 1964. 

 

 

Het bedrag dat op de zegel staat is de verkoopprijs. Ze hebben geen frankeerwaarde en mogen ook niet op een 

brief naast een postzegel worden geplakt, hoewel daar wel tegen gezondigd wordt (afb. 6). Met kent deze 

tuberculosezegels uit vele landen (in het engels Christmas seals), waarbij Denemarken de oudste rechten heeft. 

                                                 
2
 Henrik Hartwijk 1896-1983. 

3
 De eerste uitgave van de Kalevala uit 1835 bestond uit 32 zangen en 12.078 versregels, die uit 1849 uit 50 zangen en 22.975 

versregels. 
4
 Onder meer Zweeds, Duits, Frans en Nederlands. De eerste volledige Duitse vertaling was die van Anton Schiefner uit 1852. De 

Franse vertaling is van Jean-Louis Perret. 



De eerste tuberculose-sluitzegel is bedacht door de Deense postbeambte Einar Holboll
5
  en uitgegeven in 1904. 

In België heeft evenals in Nederland vanaf circa 1949 Tuberculose-sluitzegels uitgegeven (afb. 3). Naast deze 

sluitzegels zijn er in veel landen ook postzegels uitgegeven, waarvan de toeslag ten goede kwam aan de 

bestrijding van de tuberculose. Al in 1906 gaf de PTT Tuberculose-zegels uit met een toeslag die ten gunste 

kwam aan de Amsterdamsche Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose. Ook in andere landen zijn dergelijke 

postzegels uitgegeven (afb. 7). 

 

 

 
7. Eerste dag envelop met Tuberculose zegels uit Finland met toeslag uit 1947. 

 

 

Herwonnen Levenskracht 

Katholieke Vereniging tot Bevordering van de Volksgezondheid en tot Bestrijding van Volksziekten 

“Herwonnen Levenskracht” heeft bestaan van 1913-1984. 

De vereniging Herwonnen Levenskracht is op 15 juni 1913 opgericht als instelling van de Rooms Katholieke 

Vakbeweging (afb. 8). De doelstelling van deze vereniging was het bestrijden van tuberculose onder arbeiders. 

Plaatselijke comités werden opgericht om geld voor het fonds Herwonnen Levenskracht bijeen te brengen en 

plaatselijk voor zieken te zorgen. De vereniging had een eigen sanatorium, Berg en Bosch, gevestigd in 

Apeldoorn en later in Bilthoven. Op 15 juni 1984 werd besloten tot opheffing van Herwonnen Levenskracht 

omdat tuberculose als volksziekte was uitgebannen. De vereniging heeft verscheidene kaarten uitgegeven met 

sterk religieus karakter (afb. 9 en 10).  

 

 

Davos en sanatoria 

Op 1 september 1897 is in Davos het Nederlandsch Sanatorium geopend. Daarna werden ook in eigen land en 

Nederlandsch-Indië talloze sanatoria (afb. 11 en 12) opgericht. Het bekendste is wel Sanatorium Zonnestraal in 

Hilversum van de architecten Bernard Bijvoet en Jan Duiker. Het geld komt onder meer van het Koperen stelen 

fonds. De leden van de Algemene Nederlandse Diamantarbeiders Bond verzamelen tijdens het slijpen 

afgebroken diamanthouders. Van de opbrengst worden TBC lijdende arbeiders in sanatoria verpleegd, vandaar 

de naam “Koperen stelen fonds”. Sanatorium Zonnestraal wordt op 12 juni 1928 geopend. 

Omdat de lucht in Davos (afb. 13) een gunstige werking had op de genezing van tuberculose is het niet 

verwonderlijk dat in Davos het eerste Nederlandse sanatorium is geopend. Vier jaar later, in 1901 kocht het 

Nederlandsch Sanatorium een villa aan de Symondstrasse, die drastisch werd verbouwd tot de vorm die het nu 

nog steeds heeft. 

 

                                                 
5
 Einar Holboll geboren 20 december 1865, overleden 23 februari 1927. 



 
8. Affiche voor de 

Tuberculosebestrijding van 

Matthieu Wiegman ca. 1930. 

Uitgave Art Unlimited 

Amsterdam. 

 
9. De Aanbidding der Herders, Gaspar de 

Crayer. Rijksmuseum Amsterdam. Uitgave 

van Herwonnen Levenskracht. 

 
10. Heilige Familie, Murillo. Kerstgave van 

de R.K. Vereeniging tot bestrijding der 

Tuberculose “Herwonnen Levenskracht”. 

Oorspronkelijke uitgave logo F. CH. K. M in 

G (Gesellschaft für christliche Kunst). 
 

 

 
11. Hoofdingang Ziekenhuis Zonnestraal. Hilversum. Van 

Leer’s Fotodrukind N.V. datering 1973. 

 
12. Sanatorium Selabatoe – Soekaboemi Legplaats. 

Uitgave Victoria-Hotel Soekaboemi. Poststempel 1913. 

 

 

Willem Jan Holsboer 

Aan de wieg van de kuuroorden in Davos heeft een Nederlander gestaan. Willem Jan Holsboer
6
 kwam in mei 

1867 samen met zijn vrouw, die een ernstige longkwaal had, naar Davos, waar zij hoopten op haar beterschap. 

Maar helaas overleed zij vijf maanden na aankomst. Willem Jan Holsboer was inmiddels met de arts Alexander 

Spengler
7
 
6)

 bevriend geraakt en samen richten zij in 1868 het eerste kuuroord in Davos op: Spengler-Holsboer 

Sanatorium. Het is in 1872 na brand herbouwd als Kuranstalt Spengler-Holsboer. De Nederlander Willem Jan 

Holsboer geldt samen met Spengler als de grondlegger van de kuuroorden in deze Zwitserse bergplaats. Ook 

was hij op 7 februari 1888 samen met lokale investeerders de oprichter van de Zwitserse smalspoorweg 

Landquart via Kloster naar Davos Hij nam dit initiatief om de bereikbaarheid van de hotels en kuuroorden te 

vergroten. Hij was dus ook de grondlegger van het spoorwegnet van de Rhätische Bahn (afb. 14) in het kanton 

Graubünden. 

                                                 
6
 Willem Jan Holsboer geboren te Zutphen, 23 augustus 1834, overleden te Bad Schinznach, 8 juni 1898. 

7
 Alexander Spengler geboren te Mannheim, 20 maart 1827, overleden te Davos, 1 november 1901. 

 



 

 

 
13. Kuranstalt Holsboer Davos. 

 
14. Locomotief van de Rhätische Bahn in Zwitserland. 

Logo klaverblad met F F. 
 

 

Koningin Emma 

Vooral onder arbeiders die vaak ondervoed waren of in slechte hygiënische omstandigheden leefden, kwam 

veel tuberculose voor. Maar ook mensen van koninklijke bloede bleven niet gespaard voor tuberculose. 

Koningin Emma (afb. 15) heeft haar zus verloren aan tuberculose. Koningin Emma zette zich volledig in voor 

de bestrijding van de tuberculose. Emma besteedt het nationale geschenk ter gelegenheid van haar afscheid aan 

de bouw van het Volkssanatorium voor Borstlijders Oranje Nassau’s Oord bij Renkum. De actie die jaarlijks 

wordt gehouden voor de TBC-bestrijding heette tot 1997 de Emmabloemactie (afb. 16), en is vernoemd naar 

deze koningin.  
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15. Koningin Emma door Jan C.A. Goedhart. Uitgave Stichting ’t 
Konings Loo. Foto A.A.W. Meine Jansen, Gorssel. 

 
16a. Machinestempel 1932 Nederland. Tegen de Tuberculose 
Emma Bloem – Collecte in April. 

 
16b. Machinestempel 1938 België. Gebruik de Anti-Teringzegels 1 
Dec.-15 Jan. 
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