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ROODE KRUISTOCHTEN DOOR 
POLDERLAND. JAC. P. THIJSSE EN DE 
NEDERLANDSE MALARIABESTRIJDING 

LIES VISSCHER-ENDEVELD EN JAN PETER VERHAVE* 

Malaria was voor i960 inheems in de Nederlandse kustprovincies. Sindsdien wordt de 
ziekte alleen nog gezien bij reizigers uit de tropen. Malaria wordt veroorzaakt door een 
parasiet in het bloed die wordt overgebracht door bepaalde muggen. Zekere maat
regelen bij het beheer van de natuur kunnen de omvang van die muggenpopulatie 
beïnvloeden en daarmee de verspreiding van de malaria. Vanaf 1920 stelden onderzoe
kers hun voortschrijdende inzichten over de biologie van parasieten, het gedrag van 
muggen en de diagnostiek bij mensen ter beschikking aan professionele bestrijdings-
organisaties, waardoor ook de voorlichting aan de bevolking een gedegen basis kreeg. 
De professionalisering en verwetenschappelijking van zulke organisaties was voor de 
volksgezondheid van grote betekenis. 

Op dat snijvlak van natuur en volksgezondheid heeft de grote natuurkenner en 
onderwijzer Jac. P. Thijsse (1865-1945) zich bewogen. Thijsse, de man van het Naarder-
meer, de Vereniging voor Natuurmonumenten, zijn talrijke boekjes over de vrije 
natuur, de rode flora van Heimans, Heinsius en Thijsse en de Verkade-albums heeft 
zich ook met de malaria in Nederland bezig gehouden. Over de figuur van Jac. P. 
Thijsse is al veel geschreven en zijn gedachtenis is nog springlevend, getuige zijn royale 
eerste plaats bij de verkiezing tot grootste groene Nederlander.' Zijn bemoeienis met de 
publieksvoorlichting over malariabestrijding in ons land echter is weinig bekend. 
Weliswaar verscheen hierover in 1980 een korte mededeling,- maar recent zijn delen 
van het archief van de wetenschappelijke malariacommissie, die vanaf 1919 actief was, 
beschikbaar gekomen. Dit bood ons de mogelijkheid om uitvoeriger in te gaan op het 
werk van Thijsse aangaande de malaria.•'' 

* L. Visscher-Endcveld is bioloog en actief in de Cie. Duurzaam Samenleven van de Nederlandse Vrouwenraad, 
het Platform Gezondheid en Milieu en de Stichting Leven met de Aarde. E-mail: a_visscher@hetnet.nl. Dr. |.P. 
Verhave werkt aan het St Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen. E-mail: j.verhave@mmb.umcn.nl. 
De auteurs zijn dank verschuldigd aan de beheerder van het Hcinians en Thijsse archief te Amsterdam, die zeer 
behulpzaam was bij het onderzoek. We are also indebted to the director of the Rockefeller Archives for his 
hospitality during our research and for making the pictures Irom the malariafilm available. 

1 J.R Verkaik ed., lac. P. Thijsse, een leven in dienst van tie natiinr (Zutphen 1995). Sietzo Dijkhuizen, lac. P. 
Thijsse, een biografie (Amsterdam 2005). www.degrootstenederlander.nl (met Thijsse op nr 87); 
www.milieudefensie.nl/grootstegroenenederlander 

2 J.R Verhave, 'Thijsse en de malaria in Nederland', Nattirii yy (1980) 246-252. 
3 Geciteerd is uit de notulen van de Wetenschappelijke Malaria Commissie (verder: WMC) en uit de jaar

verslagen van de commissie, gepubliceerd in de Verslagen en Mededelingen Volksgezondheid (VMV) van 
het jaar daaropvolgend. (I^e Malariacommisie noemde zich officieel pas in 1924 Wetenschappelijk; dat 
betekent uiteraard niet dat ze daarvoor niet wetenschappelijk te werk zou zijn gegaan.} Veel citaten 
komen uit de verzameling losse overdrukken uit de VMC. Het archief van de WMC berust in het 
Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem. De Werkgroep Geschiedenis tropische geneeskunde en malaria, 
van de Ned. Ver. Trop, Gen. & Int. Gezondheidszorg, te Nijmegen beheert enkele later teruggevonden 
stukken en overdrukken van de jaarverslagen, die t.z.t. aan het Rijksarchief zullen worden aangeboden. 
Op verzoek aan de auteur zijn de bescheiden te raadplegen. 
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Roode kruistochten door polderland 

Malaria als probleem voor de volksgezondheid 
In de ons omringende landen was de malaria geleidelijk aan het verdwijnen, maar hier 
bleven de 'tussenpozende' koortsen nog lang een plaag voor veel mensen. De ziekte ging 
met koorts gepaard en kwam vooral in Noord-Holland, maar ook in Zeeland en 
Friesland voor. Normaal gesproken gingen patiënten er niet aan dood, maar ze konden 
niet werken en kinderen moesten van school verzuimen. Men voelde zich krachteloos 
en misselijk, met koorts en rillingen om de dag. De infectie werd veroorzaakt door een 
protozo (eencellige) die de rode bloedcellen parasiteerde, Plasmodium vivax. Als over
brenger van de ene mens op de andere fungeerden vrouwelijke muggen van het geslacht 
Anopheles. Dat laatste was in 1897 ontdekt en men begon in te zien dat in de bestrijding 
van muggen een mogelijkheid lag voor het verminderen van de ziekte."" In ons land trad 
malaria op in golven. Zulke epidemieën waren er rond 1880 en 1900 geweest. Na een aantal 
jaren was het weer een weinig algemene ziekte geworden, waarmee men had leren leven. 

In 1919 werd duidelijk dat malaria opnieuw aan het toenemen was. Toen werd er wèl 
een serieuze start gemaakt met de georganiseerde bestrijding. De Centrale Gezondheids
raad stelde een commissie in, die in 1920 rapport uitbracht. Daarop ontstond echter een 
'niet onbelangrijk verschil in inzicht over de rijpheid en doeltreffendheid van de zeer 
ingrijpende maatregelen door de Raadscommissie ingesteld.' De commissie werd stil
zwijgend ontbonden. De ernstige situatie in Noord-Holland bracht de Inspecteur der 
Volksgezondheid Aldershoff ertoe een advies- en studiecommissie voor de provincie in 
te stellen 'met mannen der praktijk'. Deze commissie moest de Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid adviseren en werkte onathiankelijk van de Gezondheidsraad. Wel 
gaven verschillende raadsleden regelmatig acte de presence in de malariacommissie.^ 

De Noord-Hollandse commissie begon haar adviserende taak in december 1919. Dr. 
H. Aldershoff, Inspecteur Volksgezondheid Noord-Holland en Utrecht werd voorzitter. 
Verder bestond de commissie uit dr. P.J. Honig te Nieuwendam (huisarts, gepromoveerd 
op malaria), A.J. Korteweg te Alkmaar (huisarts, plaatselijk coördinator malariabestrij
ding), P.C. Korteweg (gepensioneerd huisarts en malariadeskundige, secretaris), P.H. van 
Rooijen (huisarts te Zaandam) en professor dr. N.H. Swellengrebel te Amsterdam. De 
malarioloog Swellengrebel was onlangs teruggekeerd uit Nederlands-Indië. Al van daaruit 
had hij aandacht gevraagd voor de gevolgen van de aanleg van een afsluitdijk, de verzoe
ting van de Zuiderzee en de aanleg van polders. Dit zou, waarschuwde hij, wel eens een 
grote verandering kunnen gaan betekenen voor de muggenfauna en dus ook voor de 
malaria.'' Hij was dus bij uitstek een man van de praktijk. De commissie registreerde het 
voorkomen van larven en volwassen muggen en beproefde bestrijdingsmethoden. 
Huisartsen werden ingeschakeld om een indruk te krijgen van de omvang van de epide
mie. En de overtuiging groeide dat particulieren een belangrijke rol zouden kunnen 
spelen bij de verdelging van muggen. 

4 I.P. Verhave, 'Nederlandse reacties op de ontdekking van malariaparasietcn en hun overbrengers; een 
overzicht uit het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde in het laatste kwart van de 19e eeuw', 
Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techiek 11 (1988) 33-57. 

5 Waarom nu juist aan de minister van AHN moest worden gerapporteerd over een zaak van volksgezond
heid, is mij niet duidelijk geworden. Over de malariacommissic en de publieksvoorlichtig betreffende 
malaria is weinig terug te vinden in de beschrijving van de geschiedenis van de Gezondheidsraad. Zie 
R.B.M. Rigter, Met raad en daad. Degescliiedenis van de Gczoiuilieidsraad 1902-igSf (Rotterdam 1992). In 
deze studie vinden we over publieksvoorlichting door de Gezondheidsraad betreffende malaria nauwelijks 
enige informatie, en niets over de ongelukkige start van de raadscommissie voor malaria in 1919-1920. 

6 J.P. Verhave, 'The Dutch school of malaria research,' Parassitologio 29 (1987) 263-274. 
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Figuur 1. Affiche 'Geen Muggen, Geen Malaria', door 
D. Strauss, 1921 

Op 16 april 1923 gaf de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid zijn goedkeuring aan 
de benoeming van dr. Jacobus Pieter Thijsse in de malariacommissie. Thijsses werk in 
de commissie omvatte meerdere facetten van de malariapreventie. We willen een drietal 
aspecten van zijn bijdragen verduidelijken: de reden van zijn komst in de Commissie, de 
bijzonderheden van zijn lidmaatschap en zijn populariseren van de malariabestrijding. ̂  

De onderwijzer en zijn boekje 
Naast de georganiseerde bestrijding was ook de medewerking van de bevolking onont
beerlijk. Daardoor kreeg men behoefte aan goed voorlichtingsmateriaal. In 1921 was een 
affiche uitgebracht met het motto 'Geen muggen, geen malaria' (fig. 1). Ook werkte 
men met eenvoudige slagzinnen, zoals 

Ziet gij muggen lang van poot, 
aarzelt niet maar slaat ze dood 

Een nieuwe gedachte was om via het lager onderwijs de leerlingen en zo ook de huisge
zinnen bewust te maken van het belang van horren in huis en hen te stimuleren tot 
muggenverdelging. 

Het was de voorzitter van de malariacommissie, Aldershoff, die het 'lumineuze' idee 
had om Thijsse te benaderen. De aanleiding was duidelijk. Thijsse had in 1922 een ere
doctoraat in de wiskunde en natuurwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam 
ontvangen. De uitnodiging om een voorlichtingsboek over malaria te schrijven werd als 
volgt gemotiveerd: 

7 De eerste auteur hield over dit onderwerp al een presentatie op de Dag Geschiedenis Wetenschappen, 
Museum Bocrhaave, Leiden, 25 november 1995. 
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Omdat hij op het gebied van natuurkennis getoond heeft de juiste man te zijn om zijn kennis op 

wetenschappelijke en tegelijk aangename wijze te verwoorden', 

en opnieuw: 

...van wien het bekend was, dat hij zoo bij uitnemendheid de kunst verstaat om zijn grondige kennis 

der natuur tot de mensen te doen doordringen.* 

Thijsse had al veel eerder belangstelling getoond voor de malaria en zijn overbrenger. 
In 1900, twee jaar na de ontdekking van de rol van muggen, had hij een artikel over de 
malariamug geschreven in het door hem opgerichte blad De Levende Natuur. Hoewel in 
die tijd niemand meer geloofde in de moeraslucht als oorzaak van de malaria (mal
aria), was het nog lang geen gemeengoed onder artsen en onderzoekers, dat muggen de 
malaria konden overbrengen. Men sprak van de muggen-theorie! Een van de huisartsen 
uit de Zaanstreek had hem meegetroond naar een malariahaard: 'Je hebt immers ver
stand van muggen.' In 1918 schreef Thijsse opnieuw een verhaaltje over muggen.' In 
februari 1923 was hij te gast bij de Commissie en het viel hem kennelijk niet moeilijk 
om toe te zeggen een voorlichtingsboekje te schrijven voor onderwijzend personeel.'" 

Hij .stelt zich voor een niet al te klein 4-vels druk, geïllustreerd boek [tej schrijven, met een kleine 

historische inleiding, een hoofd,stuk over de levensgeschiedenis van de mug en een hoofdstuk over 

ziektebeeld en bestrijding van de malaria. Hij stelt zich voor dat er zo'n 3 3 4 duizend exemplaren 

gedrukt zouden worden en dat het aan onderwijzers, althans aan elke school verstrekt zal worden.' 

Professor Swellengrebel vulde aan dat er ook een hoofdstuk over de levensgeschiedenis 
van het Plasmodium bij zou moeten. De commissie sprak de hoop uit dat het boek 

de kennis over malaria en de wijzen barer bestrijding in breeden kring zal verruimen. Vooral stellen 

wij ons voor, dat het als handleiding voor den onderwijzer om het schoolkind eenige kennis over het 

onderwerp bij te brengen, zijn nut kan hebben. 

Ieder lid van de Commissie zou de auteur terzijde staan bij het verkrijgen van informa
tie. Thijsse hoopte het boek in de grote vakantie van 1923 te kunnen schrijven. De serie 
natuuralbums die hij had samengesteld voor de firma Verkade was na 1918 gestagneerd 
en hij had nog geen nieuwe opdracht ontvangen. Dat gaf hem de gelegenheid zich in 
het malariavraagstuk te verdiepen. Ongetwijfeld heeft hij dit werk belangeloos gedaan. 
Wij hebben geen enkele aanwijzing gevonden dat er behalve reiskosten en misschien 
presentiegeld ook schrijfkosten vergoed werden. 

Ter voorbereiding liet hij zich door Swellengrebel onderrichten aan het microscoop 
en ging hij mee met een paraffineerploeg, die de oppervlaktewateren ongeschikt maakte 
voor muggenlarven. Hij wilde er een foto van maken voor zijn boekje, maar foto's kwa
men er uiteindelijk niet in voor (fig. 2). Thijsse schreef over dat paraffineren van sloten 
en bespuiten van stallen met lysol in De Amsterdammer. Hij legde daarin uit wat de pas 
opgerichte propagandacommissie met de naam 'Noord-Hollandsche commissie ter 

8 laarverslag WMC 1923, gepubliceerd in VMV 1924, 
9 I.P. Thijsse, 'De malariamug', De Levende Natuur 5 (1900) 133. Het moet óf dokter H. Schoo te 

Krommenie, óf dokter P.C. Kortewcg te Wormcrveer (de latere .secretaris van de Malaria Commissie) zijn 
geweest, die hem in 1900 als 'muggendeskundigc' had uitgenodigd. Andere artsen in Noord-Holland inte-
res,scerdcn zich niet zo diepgaand voor de malaria. Idem, 'Over muggen". De Amsterdammer, nr. 2140 (29 
juni 1918). 

10 Notulen WMC, 3 februari 1923. 

135 



Lies Visscher-Endeveld en Jan Peter Verhave 

Figuur, 2 (links): Spuitgasten bezig met het aanbrengen van een laagje creoline in een Amsterdamse 
parkvijver (Telegraaf 1921) en figuur. 3 (rechts): Pentekening van een Anopheles iiiiiciilipennis, door 
Thijsse getekend voor het omslag van zijn boekje Vuii iiuiggen en malaria. Het origineel wordt bewaard 
in het Heimans & Thijsse archief te Am.sterdam. 

bestrijding der malaria door de bevolking' en het Roode Kruis zich als opdracht gesteld 
hadden. 'Te wapen!' zo riep hij op tot een kruistocht tegen de malaria en de muggen!" 

Op 24 november 1923 meldde Thijsse dat de kopij voor het boekje ongeveer klaar 
was. Het verhaal begint met een sprekende inleiding, waarin de lezer meegenomen 
wordt op een inspectietocht langs varkenshokken en poldersloten, waar de malaria
muggen en hun larven leven. De levensgeschiedenis van het Plasmodium is verwerkt in 
het hoofdstuk over de boeiende geschiedenis van de ontdekkingen van de parasiet in 
mens en mug. Daarna volgen hoofdstukken met een beschrijving van de biologie van 
de Anopheles mug, van de ziekte malaria en van de bestrijding. Het eind is een samen
vatting van maar liefst 29 punten. De leden van de commissie hebben het manuscript 
van hun commentaar voorzien en het hoofdstuk over de ziekte werd herzien door 
Honig, die onderzoek had verricht naar malaria in Nieuwendam, boven het IJ. 

In februari 1924 werd Van muggen en malaria gedrukt bij de firma Oosterbaan & Le 
Cointre te Goes, met 84 pagina's en in een oplage van 2000 exemplaren. Aanvankelijk 
werd aan een prijs van / 1,50 of ƒ1,00 gedacht, maar dankzij de bemiddeling van de 
hoofdinspecteur Terburgh werd ƒ0,65 per exemplaar overeengekomen. Pas in mei en 
juni besprak de commissie de verspreiding van het boekje. Het zou niet regelrecht van 
de drukker naar de scholen worden gestuurd, maar via de Inspectie van het Lager 
Onderwijs en met een begeleidend schrijven van de inspecteur aan de hoofden der 
scholen. Ook Thijsse meende dat de onderwijzers de mededeling van hun eigen auto
riteit moesten krijgen. Op zijn verzoek stuurde de commissie een woord van dank voor 
de keurige uitvoering aan de uitgever. In het voorbericht schreef Thijsse, dat hij 'dit 
boekje met meer vertrouwen aan de openbaarheid geeft, dan ooit met enig ander van 
zijn vorige werken.' De pentekeningen, die hij maakte van de muggen, hun eieren en 
larven, verduidelijken het geheel (fig. 3). 

In minstens 29 landelijke en plaatselijke dag- en weekbladen verschenen in de loop 
van 1924 boekbesprekingen en aanbevelingen. De kritieken waren unaniem gunstig; die 
van dr. J. Doyer, de nieuwe Inspecteur Volksgezondheid Noord-Holland (Aldershoff was 
hoogleraar geworden in Utrecht) in De Geneeskundige Gids was bovendien humoristisch. 

11 |.P. Thijsse, 'Haro, te wapen!' De Amsterdammer nr. 2451, 7-6 1924 
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Thijsse heeft de ontwikkelingsgang van Anopheles met zoveel liefde beschreven; de bewondering 

voor het natuurwonder van 'de sprookjesachtige en bekoorlijke malariamug' straalt zo in alles door, 

dat men niet aan de indruk ontkomt, dat het Thijsse eigenlijk aan het hart gaat de bevolking op te 

roepen tot de strijd tegen deze insecten. 

Amsterdam had haar eigen organisatie voor de malariabestrijding en burgemeester en 
wethouders, met name wethouder Polak, wilden het boek eerst inzien alvorens tot ver
spreiding over te gaan! Dat gebeurde een halfjaar later.'' 

Er is door de kruisverenigingen veel gedaan om het boek zijn werking te laten heb
ben. Het werd de taak van de propagandacommissie om via de onderwijsinspectie de 
boekjes over de scholen te verspreiden en de onderwijzers te helpen met hun lessen 
over malaria. In de inleiding schreef Thijsse dat 

bij mij de overtuiging steeds sterker is geworden, dat ook voor de malariabestrijding het meest 

verwacht kan worden van den onderwijzer, die in dit en andere opzichten veel eerder dan zijn leer

lingen den eeretitel mag dragen van hope des Vaderlands. 

Van muggen en malaria werd ook verstrekt aan plaatselijke comités, geneesheren en 
wijkverpleegsters. 

Een van de hoofdbestuurders van het Witte Kruis dichtte een lied voor de school
jeugd over muggenverdelging, waarvan 90.000 exemplaren zijn gedrukt. Het bestond 
uit vijf coupletten en werd gezongen op de wijs van 'De Zilvervloot': '̂  

1. Heb je al gehoord van het vreesselijke beest, 

Dat zoo leelyk kan byten en steken? 

Dat velen daardoor al ziek zyn geweest, 

Gedurende dagen en weken! 

Dat beest...is klein 

Maar bron van veel venyn! 

Zyn daden, die zyn groot (bis) 

Het is de oorzaak van ziekt' en dood! (/);5.) 

4. Muggen vindt je 's winters in stal en in huis, 

En veel in de kelders of zolders; 

Ze leggen de eitjes des zomers kwansuis 

In sloten en poelen en polders 

En vraag...gestaag 

Omtrent die muggenplaag: 

Of Meester, ons ter wil' 

Al is 't door THYSSE's bril 

Van d'ANOPHELES vertellen wil. (bis) 

Zo was Thijsse ook op het gebied van de malaria onderwijzer van de onderwijzers 
geworden. 

12 Notulen WMC, 28 juni en 11 oktober 1924. Ook in Stichting Heimans en Thijsse archief, Amsterdam. 
13 Vermoedelijk voor het eerst gepubliceerd in de Enkhuizer Courant, voorjaar 1924. Knipsel aanwezig in 

archief van de Werkgroep Geschiedenis Tropische Geneeskunde en .Vlalaria. 
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Figuur. 4. E,\cursie van de 
malariacommfssie naar de 
Kreekrakpolder in Zeeland, 
augustus 1926. Thijsse staat 
tweede van rechts, met de 
larvenschep en de verrekijker. 
Verder van links naar rechts 
o.a. Mevrouw dr. Wibaut-
Isebree Moens (hydrobiologe), 
professor Swellengrebel (mala
rioloog), dr. Korteweg (met 
baard, arts-malarioloog) en 
dr. Jenny VVeijerman (met pet, 
lid van de Gezondheidsraad). 

Cominissielid en kenner der natuur 
Van 16 april 1923 tot 10 oktober 1928 was Thijsse lid van de malariacommissie. Ruim vijf 
jaar is hij bijna elke maand op zaterdag van Bloemendaal naar Amsterdam gereisd. Tot 
in 1924 maakte hij alle vergaderingen mee; daarna was hij af en toe afwezig. 

In december 1923 werd naast de bestaande malariacommissie een meer praktische 
Commissie voor de Bestrijding van Malaria door de Bevolking van Noord-Holland 
geïnstalleerd (in de wandeling de Propagandacommissie genoemd), onder voorzitter
schap van inspecteur volksgezondheid Doyer te Alkmaar. Deze organiseerde de spuit-
activiteiten en de voorlichting. Sindsdien ging de malariacommissie zich officieel 
wetenschappelijk noemen. In 1927 werd het aandachtsgebied van de wetenschappelijke 
malariacommissie uitgebreid tot buiten Noord-Holland. Het werd alsnog een commis
sie uit de Gezondheidsraad, waardoor een aantal leden, onder wie Thijsse, de status van 
deskundige kregen. 

Aan excursies van de commissie nam Thijsse regelmatig deel en hij werd gewaardeerd 
om zijn kennis over de flora en fauna van het water, dat al of niet geschikt is voor de 
larven van malariamuggen (fig. 4). Hij deed verschillende voorstellen voor wetenschap
pelijk onderzoek. Hij wilde o.a. een proefpoldertje gaan bestuderen om het vliegbereik 
van de muggen te bepalen. In zijn boekje formuleerde hij het belang van een dergelijk 
studie: 'als Hoorn jaarlijks duizenden guldens uitgeeft aan malariabestrijding en de 
omliggende gemeenten doen niets, zal al dat werk dan niet vergeefs zijn?' Hij stelde als 
concrete locatie van het proefgebied voor de dunbevolkte streek tussen Den Oever en 
de Kooi, een kwartier gaans van de halte 'Koegras', grotendeels opgespoten, deels oor
spronkelijk slib. Daarover zou contact opgenomen moeten worden met de Directie der 
Zuiderzeewerken in Den Haag. Na discussie besloot de commissie hierover geen besluit 
te nemen.'** Thijsse kreeg dus geen steun voor zijn plan. Later werd een dergelijk onder
zoek alsnog ter hand genomen in de drooggevallen Wieringermeerpolder, maar zonder 
dat Thijsse daarvoor de eer kreeg. 

14 Archief WMC, notulen 23 juli 1925. 
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In 1926 probeerden Swellengrebel en zijn team in de sloten en vaarten onder Medem-
blik een nieuw arsenicum-houdend bestrijdingsmiddel uit, het zogenaamde 'Parijs 
groen', dat muggenlarven doodt. Thijsse uitte zijn bezorgdheid over de invloed die het 
zou kunnen hebben op het plankton en de op de bodem levende wezens. Hij kreeg 
direct instemming en een geruststellend woord van de voorzitter. 

De voorzitter acht het ook om die reden gelukkig dat wel gebleken is dat voor ons in Koord-Holland 

paraffine het practische middel zal blijven.'' 

Eigenlijk werden Thijsse's bezwaren weggewuifd. 
Binnen de commissie heeft Thijsse een stabiliserende invloed gehad. Als men tijdens 

vergaderingen twijfelde aan de werkwijze van mensen, bracht hij punten ter tafel, die 
op het tegendeel wezen. Een kritische opmerking over de werkwijze van de Propagan
dacommissie pareerde hij: 

Tijdens mijn bezoek aan Alkmaar had ik de indruk dat daar met zorg gewerkt wordt... Ik twijfel er 

niet aan dat Dr. Doyer de bestrijding ijverig ter hand zal nemen."' 

Thijsse wilde het 'sportieve' van de malariabestrijding benadrukken. Hij stelde zijn tijd
schrift De Levende Natuur ter beschikking en in 1926 riep de commissie de lezers op om 
muggen te vangen, die te bestuderen en op te sturen naar het onderzoekslaboratorium 
van professor Swellengrebel te Amsterdam, die samen met dr. Aldershoff, zojuist hoog
leraar geworden in Utrecht, wilde nagaan wat de herkomst van het opgezogen bloed 
was en hoeveel muggen er op dieren en hoeveel er op mensen hadden gevoed. 'Hier 
kunnen nu de leeken-liefhebbers een handje helpen.' In hetzelfde nummer ruimde hij 
plaats in voor een oproep door de commissie, omdat men wilde weten of de Anopheles 
in streken waar geen malaria voorkwam, tot een ander ras of soort behoorde.'' Het 
resultaat was niet naar verwachting: andere aspecten van de natuur waren voor de 
lezers kennelijk boeiender dan muggen! 

Tijdens een commissievergadering in 1928 achtte hij het gewenst dat op meerdere 
plaatsen wetenschappelijke malariastations zouden komen, zoals dat in Medemblik 
(waar men proeven deed met een nieuw larvendodend middel). Men kwam er niet op 
terug en het blijft onduidelijk waarom men zijn voorstellen niet serieus besprak. 

Nadien begon Thijsse zich terug te trekken als actief lid. In november nam hij ont
slag, omdat hij zijn taak als afgelopen beschouwde. De commissie betreurde de ontslag-
name, omdat 'hij vooral op excursies voor botanische onderdelen zo nuttig was. Men 
hoopt dat het mogelijk zal blijven eventueel adviezen bij hem in te winnen.' Thijsse 
werd schriftelijk bedankt 'voor zijn arbeid en zijn aangename medewerking.' 

Uw kennis van het Hollandsche landschap, van de flora en fauna 'In Sloot en Plas' kwam ons buiten

gewoon te pas voor het breede inzicht, zoo wenschelijk bij de bestudeering der malaria in ons land. 

Het boekje werd nog eens gememoriseerd als een 

populair gesteld, doch wetenschappelijk werk.'" 

15 ibid., 18 juni 1926. 
16 ibid., 6 november 1923 en 17 mei 1924. 
17 I.P. Thijsse, 'Van muggen en malaria'. De Levende Natuur ig (1924) 246; ibid. 30 (1926) 305. 
18 Notulen WMC, lo maart 1928, 10 november 1928; laarverslag WMC 1928 (VMV 1929). Amsterdam, 

Stichting Heimans en Thij.s.se Archief, map brieven D. 
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Figuur. 5: Dokter Korteweg neemt een 
bloeddruppel uit het oorlelletje van een 
.schooljongen voor onderzoek naar de 
aanwezigheid van malariaparasieten 
(uit de Nederlandse voorlichtingsfilm 
over malaria; foto archief Rockefeller 
Foundation). 

De secretaris, dokter Korteweg (fig. 5), dankte hem ook voor de 'bezielende en prettige 
wijze waarop u steeds aan onze besprekingen deelnaamt, die er mede toe bijdroeg de 
samenkomsten voor ieder èn leerzaam, èn genoegelijk te maken.' Thijsse was door zijn 
vriendelijk optimisme een dragende factor binnen de commissie en zorgde voor een 
goede sfeer. Toch werd Thijsse als onderwijzer en leraar in het academische milieu van 
de wetenschappelijke commissie, ons inziens, niet helemaal als een gelijkwaardige 
gesprekspartner gezien. Wellicht was hij meer op zijn plaats geweest als lid in de 'propa
gandacommissie', met haar ruime aandacht voor volksvoorlichting, dan in de 'weten
schappelijke commissie'. Thijsse hoopte vurig op een volledige uitbanning van de 
malaria en zijn boekje eindigt dan ook als volgt: 'Ik hoop het nog te beleven dat de 
knappe Nederlanders niet meer door Malaria geplaagd zullen worden.' Met zijn motto 
'Onbekommerd' was hij wellicht wel wat naïef optimistisch. 

In de natuurdagboeken en schriften met aantekeningen van Thijsse is niets te vinden 
dat wijst op zijn betrokkenheid bij de malariabestrijding. Wel heeft hij in 1927 en 1932 
nog een aantal artikelen geschreven over muggen in de Groene Amsterdammer. Hij stelde 
daarin dat men pas aan het begin van de arbeid stond: 'het monster is nog niet geheel 
bedwongen.' ' ' Het mag opmerkelijk genoemd worden, dat Thijsse, als grondlegger van 
de natuurbescherming in Nederland, daarnaast zoveel tijd en aandacht besteedde aan 
dit aspect van de volksgezondheid. Het tekent zijn dienstbare karakter. De afweging 
tussen bescherming van mensen en vernietiging van muggen is voor hem nooit moei
lijk geweest, gezien zijn krasse uitspraken over de mug. 

Voorlichter met visie 
Hoe groot de invloed van Jac. P. Thijsse was op de malariabestrijding, is niet eenvoudig 
vast te stellen. Maar zijn boekje en artikelen hebben ongetwijfeld het voorlichtingswerk 
van de beide commissies ondersteund. Hij geloofde in het effect van motivatie en 
mobilisatie van mensen: 'Als iedere landbouwer zijn stallen en sloten muggenvrij zou 
houden, dan waren we wellicht binnen enkele jaren bevrijd van de malariakoortsen.' 

19 J.P. Thijsse, 'Muggen en malaria'. De Groene Amsterdammer, nr. 2619 (13 augustus 1927), nr. 2620 (20 
augustus 1927) en nr. 2883 (3 september 1932). Idem,'Andere muggen', ibid. nr. 2621 (27 augustus 1927) en 
'Nog meer muggen', nr. 2622 (3 september 1927). 
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Figuur. 6: Uit de voorlichtingsfilm 
over malaria: pop van een Anopheles 
mug hangend aan het wateroppervlak 
(archief Rockefeller Foundation). 

Het werk moest niet alleen aan de muggenbrigades worden overgelaten; de plaatselijke 
overheid zou door het instellen van een 'muggenschouw', naar analogie van de jaarlijkse 
slotenschouw, de bevolking zo moeten stimuleren, dat 'in een malarialand eigenlijk 
iedereen zich verplicht zou achten om een bijdrage te leveren.' Zover is het in Noord-
Holland niet gekomen, maar Thijsse en de propagandacommissie zagen heel scherp dat 
de (horizontale) aanpak door inschakeling van de bevolking een benadering is die goed 
beklijft. Die was toen (en in de tropen ook nu nog) onmisbaar naast de (verticale) aan
pak met professionele bestrijders. 

Er kwamen nog andere moderne middelen ter beschikking. In een serie artikelen in 
De Amsterdammer van 1924 schreef Thijsse over een voorlichtingsfilm die met steun 
van het Roode Kruis gemaakt werd over de malaria en haar bestrijding.-" Hij had het 
initiatief genomen en vooroverleg gehad met Inspecteur Doyer. Deze woonde als voor
zitter van de Propagandacommissie steeds de vergaderingen van de wetenschappelijke 
malariacommissie bij. Doyer had het Roode Kruis weten te interesseren om het film
project een financiële basis te geven. De commissie was nog aarzelend, maar Thijsse 
had intussen het pas opgerichte 'Bureau voor Wetenschappelijke Kinematografie' in 
zijn woonplaats Bloemendaal zover gekregen dat de opnamen begonnen.-' Thijsse was 
bij verschillende opnamen aanwezig en rapporteerde regelmatig over de vorderingen. 
De filmer J.C. Mol maakte, samen met de bioloog W.H. van Seters, prachtige opnamen 
door het microscoop. Thijsse schreef in zijn boekje: 

In de fantastische donkerveldbelichting die de heer Mol voor zijn kino-opnamen heeft gemaakt, zien 

de larven er werkelijk sprookjesachtig uit, al krijgen sommige toeschouwers dan ook den indruk van 

'gruwzame monsters', (fig. 6). 

Men realiseerde zich dat er meer geld nodig was om de film te verbeteren en er werd 
een verzoek om steun gericht aan de Rockefeller Foundation. Deze Amerikaanse filan
tropische organisatie subsidieerde onderzoek voor bestrijding van infectieziekten in 
allerlei landen, waaronder het experimentele larvenbestrijdingsproject met 'Parijs 

20 Idem,'Een malariafilm', I, II, III. l^e Amsterdammer, nr. 2469 (11 oktober 1924), nr, 2470 (18 oktober 1924) 
en nr. 2473 (8 november 1924). Notulen WMC, 17 mei 1924. 

21 Notulen WMC, 17 mei 1924. 
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groen' rond Medemblik. Intussen werd de eerste versie van deze stomme film voor het 
eerst vertoond in 1925. Thijsse beschreef de onderwerpen als een trilogie: eerst ziekte, 
bloed en parasiet, dan leven en bedrijf van de malariamug en tenslotte de bestrijding. 

Een Amerikaanse vertegenwoordiger van de Rockefeller Foundation, dr. V.G. Heiser, 
op bezoek in Nederland, zag in het gebouw van het Roode Kruis de film van Mol en 
schreef daarover in 1926 een memorandum.-^ De film bleek 850 m, opgesplitst in drie 
spoelen, met een totale speelduur van ongeveer een uur. 

The scientific parts are excellent and probably superior to our film. The popular part is poor... 

Many parts are entirely too long... The producer is an earnest scientist without much capital. He is 

obviously not experienced in business methods...The entire film is for sale at 750 guilders. 

Mol gaf foto's uit de film aan Heiser mee. Een kopie van de eerste twee delen van de film 
is hier bewaard gebleven. Inderdaad bevinden zich in het archief van de Rockefeller 
Foundation in Amerika foto's van opnamen uit de film, die niet in ons exemplaar voor
komen en beelden laten zien van bestrijdingsmaatregelen.'- Thijsse beschreef de opna
men voor dat laatste deel als volgt: 

Uit een sloot schepte men met een steelpannetje water van het oppervlak en toen de onderzoekers 

allemaal hun neus in 't pannetje staken, draaide de kinemaman er lustig op los...daarna kwam de 

paraffine-man op het toneel die de sloot besproeide....In een stal vonden we tussen de dertig- en 

veertigduizend muggen: de zolder zag er zwart van. Ze werden bespoten met lysol en in het huis 

werden de muggen gevangen in een bak of glas met petroleum.' 

De Rockefeller Foundation had zelf ook juist een film laten maken die in 1925 onder de 
titel Malaria was uitgebracht met een budget van $ 10.523 (ï),^' maar die is in Neder
land nooit vertoond. Mol had nog voorgesteld om de films uit te wisselen, maar daar is 
het niet van gekomen, evenmin als van financiële steun. 

In de volgende jaren werd de Nederlandse film meer dan honderd maal gedraaid in 
de dorpen en steden van Noord-Holland en het zal voor veel toeschouwers de eerste 
maal in hun leven zijn geweest dat ze een film zagen. In sommige streken was de bio
scoop niet de geschikte ruimte, omdat voor velen zo'n lokaliteit verboden terrein was. 
Thijsse vond dat dit nieuwe middel een noodzakelijke aanvulling was op zijn boekje: 
'Zonder rolprent gaat het niet meer.' Een Nederlandse recensent schreef dat de 'interes
sante, origineel-Nederlandsche Malariafilm op zooveel mogelijk plaatsen afgerold, de 
lezing van Thijsse's pennevrucht het begrijpen van het vertoonde ten zeerste zal bevor
deren.' Een deel van de film dat 'verregend' raakte werd in 1927 vervangen. Het Roode 
Kruis gaf als oorspronkelijke financier hiervoor toestemming, maar de commissie 
moest het nu uit eigen middelen bekostigen. Andere delen moesten nog vervangen 
worden. In 1930 werd de film nog elf maal vertoond aan een veelal jeugdig publiek. 
Daarna werden de aanvragen geleidelijk minder. Het Nederlandsche Roode Kruis droeg 
de film officieel over aan de Propagandacommissie, die in 1932 constateerde dat de film 
geheel versleten en zo goed als 'op' was. Er kwam overleg met de maker, inmiddels 
directeur van de filmfabriek Multifilm te Haarlem, maar door de financiële crisis van 
die jaren heeft dat initiatief geen vorm gekregen. De heer Mol stelde daarop zijn eigen 
exemplaar voor vertoning ter beschikking. 

22 Memo Heiser aan de staf van de Rockefeller Foundation, 17 juni 1926. Sleepy Hollow (.staat New York), 
Archives of the Rockefeller Foundation, nr. 5-2-57-650. 
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Recent verscheen een historische studie over de waarde van films over malaria voor de 
volksgezondheid en de voorlichting over bescherming en bestrijding in 't bijzonder.-' 
Daarin komt de Amerikaanse film van 1925 ter sprake, maar blijkbaar was de auteur 
niet op de hoogte van het bestaan van de Nederlandse film uit diezelfde pionierstijd. 

Ook de Nederlandsche Centrale Vereniging voor tuberculosebestrijding liet in die tijd 
een voorlichtingsfilm maken. Dokter J.A. Putto pleitte in 1923 voor een film 'die na ver
tooning bij de onontwikkelden het gevoel achterlaat van: nu begrijp ik het.' Achter de 
wolken schijnt de zon werd vanaf eind 1925 vertoond. Deze film was niet wetenschappe
lijk van opzet, maar schetste de dreigende teloorgang van een arbeidersgezin. -•• 

We kunnen concluderen dat Thijsse, net als de mensen van de tuberculosebestrijding 
en de Amerikaanse collega's van de Rockefeller Foundation, de moderne mogelijkheden 
en deskundigen voor publieksvoorlichting per film had weten in te schakelen. Thijsse oor
deelde in 1924: 

Als de malaria ziekte eens mocht verdwijnen, wat lang niet onmogelijk is, dan zal deze film toch nog 

altijd haar waarde behouden als prachtige wetenschappelijke illustratie van de malariamug 

Anopheles macuUpennis. 

De wetenschappelijke malariacommissie constateerde in 1933 met tevredenheid dat de 
helft van alle gezinnen in Noord-Holland zorgde dat de slaapkamers muggenvrij waren 
voordat men naar bed ging (fig. 7). In de tien jaar na het verschijnen van het boekje en de 
film waren veel schoolkinderen, eenmaal volwassen, actief geworden om muggenbeten te 
voorkomen. Dat was inderdaad een respectabele prestatie van gedragsverandering in een 
bevolkingsgroep. Toch begon de commissie later te betwijfelen of de betrokkenheid van 
de bevolking allemaal wel op de malariamug was geconcentreerd. De ijver leek zich 
meer op lastige steekmuggen te richten, die 's zomers in veel grotere aantallen in de 
huizen aanwezig waren, dan op de Anopheles muggen die pas na de zomer in huizen 
terecht kwamen... 

Dit laat echter onverlet dat de visie van de Commissie om Thijsse in hun kring te nodi
gen, bewonderenswaardig is geweest. Bij propagandacampagnes tegen andere volksziekten 
als TBC of voor een gezondheidzorgorganisatie als de Kruisverenigingen werden, afgezien 
van een filmregisseur en acteurs, geen externe deskundigen binnengehaald.-'' Maar mala
ria was dan ook lastiger te bestrijden omdat men zich ook moest wapenen tegen de mug
gen en daarvoor was enige kennis van de biologie noodzakelijk. Tegenwoordig is het 
betrekken van voorlichtingsdeskundigen in ziektebestrijding vanzelfsprekend, juist omdat 
men weet hoe moeilijk het is om verandering van gedrag te bewerkstelligen. 

In 1927 werd Thijsse als voorzitter in een voorbereidingscomité benoemd voor een 
nieuwe propagandaplaat, maar veel gebeurde er niet en hij wilde zich terugtrekken. 

23 M. Fcdunkiw, 'Malaria films: motion pictures as a public health tool', American Journal of Public Health 
93 (2003) 1046-1056. De Amerikaan,se film werd al in 1931 als verouderd beschouwd en is sindsdien niet 
meer gebruikt. 

24 E. Hucting & A. Dessing, Tid'erculosc. Negentig jaar tuberculosebestrijding in Nederland, (Zutphen 1993) 
67. De film was in 1928 al ruim 500 keer vertoond. In 1931 ging een nieuwe speelfilm met beroepsacteurs 
in roulatie: Waar een wil is, is een weg. I^it geeft aan dat TBC een veel grotere bedreiging voor de volks
gezondheid in heel Nederland was dan de malaria, die alleen in de kustprovincies voorkwam en die met 
een enkel kuurtje kinine te verhelpen was. 

25 A. Knoop & K. Schulringa. Door allen voor allen, een heerlijk streven! Een kleine geschiedenis van het kruis
werk in Nederland (Arnhem: Nederlands Opcnluchtniu.seum 1998). 
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Figuur. 7: Uit de voorlichtingsfilm 
over malaria: huisvrouw bezig met 
'petroleumglas' op een stok om 
muggen te vangen, volgens advies van 
de Propagandacommissie (archief 
Rockefeller Foundation). 

Namens de wetenschappelijke malariacommissie deed Inspecteur Doyer een dringend 
beroep op hem om toch aan te blijven, als 'iemand die door medici en door artisten 
enerzijds als met voldoende wetenschappelijke, anderzijds als met voldoende artistieke 
eigenschappen bekleed wordt geacht.- '̂ Thijsse ging overstag en in 1930 beoordeelde hij 
met zijn jury (dr. P.C. Korteweg, Huib Luns, dr. W.F. Veldhuyzen en Georg Rueter) in 
Artis de inzendingen van een wedstrijd voor het nieuwe affiche. Behalve het winnende 
ontwerp van Henk Meyer uit Den Haag (ƒ 300) kennen we helaas geen van de andere 
62 inzendingen. Het begeleidende gedichtje wordt door oudere Noord-Hollanders nog 
vlot opgezegd (fig 8): 

Aanziet deez' jongen man zoo juist uit bed gesprongen 

Zijn spieren zijn gericht op het dooden van de mug: 

En met de mug, die dra haar doodsbed heeft gezongen 

Verdwijnt de ziektebron, en keert niet meer terug. 

Zijn laatste artikel over malaria schreef Thijsse voor De Groene Amsterdammer in 1932. 
Daarin noemde hij ook het affiche: 

...wanneer we thans op spoorwegstations en andere openbare plaatsen de nieuwe reclameplaat zien 

van het vinnige roode mannetje met de sapoclidi, dan prevelen we: geen muggen, geen malaria. 

Ook maakte hij duidelijk hoe het moderne onderzoek nieuwe wegen wees voor de 
bestrijding, bijvoorbeeld in de drooggevallen Wieringermeer, waar men vaststelde dat 
muggen gemakkelijk een afstand van 5 km konden overbruggen. 

De nieuwe gebouwen in de Wieringermeer, zelfs de stalletjes en kippenhokken dienen berekend te 

zijn op de muggenbestrijding door de bevolking zelve, met de leus: 'Geen malaria in de Wieringer

meer.'" 

26 I.I.Th. Dover aan Thijsse, 23 februari 1929. Am.sterdam, Stichting Heimans en Thii.s.sc archief, map brie
ven D. 

27 J.P. Thij,s.se,'Uit de natuur, malaria'. De Groene Amsterdammer, nr. 2883 (3 september 1932). Een sapoelidi 
is een Indische vliegenmepper. 

144 



Roode kruistochten door polderland 

Toen Thijsse stierf in de winter van 1945 was er in Amsterdam boven het IJ en in Noord-
Holland weer een epidemie van malaria uitgebroken. Zijn wens om de verdwijning van de 
ziekte nog mee te maken, is niet in vervulling gegaan. Deze epidemie, die in 1946 haar 
hoogtepunt bereikte, was de laatste opvlamming van deze ziekte in Nederland: in i960 
was malaria als inheemse infectie verdwenen. Dit was mede dankzij financiële steun 
van - opnieuw - de Rockefeller Foundation, die de toepassing van het nieuwe, lang-
werkende insecticide DDT mogelijk maakte.-''' Wel zijn sindsdien de aantallen patiënten 
die malaria uit de tropen meebrachten steeds toegenomen. Noch in Nederland, noch 
elders in Europa heeft de import van de parasiet door reizigers, repatrianten of asiel
zoekers echter geleid tot uitbraken van malaria via de locale Anopheles muggen. Voor 
beheersmaatregelen die het milieu van de overbrenger zouden verbeteren,-'^ hoeven we 
niet beducht te zijn.'" 

De botanicus Victor Westhoff beschreef Thijsse als volgt: 'Hij was in zekere zin zowel 
een kunstenaar als een geleerde, zowel een volksleider en pedagoog als een dichter en 

28 J.P. Verhave, 'The disappearance of l^utch malaria and the Rockefeller Foundation', Pnrassitologia 42 
(2000) 111-115. 

29 J.E.M.H, van Bronswijk ed.. Public Health Engineering for Built Environment, cursus Technische Univer
siteit Eindhoven, 2002. 'Het is mode om de gradiënten, zoct-zout en nat-droog, te manipuleren om meer 
"natuur" te verkrijgen in de gebouwde omgeving. Heden ten dage wordt de "natuurlijke situatie" uit de 
20-ger en 30-ger jaren uit de vorige eeuw geromantiseerd. Men wil de natuur van de Verkade-albums van 
Thijsse terug.' Verbrakking van oppervlaktewater zou volgens de auteur aan malariamuggen weer een 
kans geven. Recent onderzoek wijst echter uit dat de populatie van An. atroparvus nog slechts een fractie 
is van wat die vroeger was (noot 30). De suggestie dat malaria zou kunnen terugkeren in ons land berust 
op geen enkele wetenschappelijke grond en geeft slechts aanleiding tot maatschappelijke onrust. Wel is 
het van belang om bij opzettelijke herinrichting van natuurgebieden in streken waar vroeger malaria 
voorkwam, het cntomologisch onderzoek geregeld uit te voeren. 

30 W. Takken, R. Goenc, W. Adam, T.H. Jetten en J.A. van der Velden, 'Distribution and dynamics of larval 
populations of . \nopheles messeae and A. atroparvus in the delta of the rivers Rhine and Meuse, The 
Netherlands', .4»i/;;c) 31 (2002) 212-218. 

145 

file:///nopheles


Lies Visscher-Endeveld en Jan Peter Verhave 

journalist, in geen van deze richtingen op zichzelf uitmuntend boven de beste anderen, 
maar in de evenwichtige combinatie van alle tezamen volkomen uniek en exceptioneel 
doeltreffend.'" Met die combinatie van talenten heeft Thijsse voor de bestrijding van 
malaria in ons land een waardevolle bijdrage geleverd. De malaria was weliswaar een 
episode in het leven van Jac. P. Thijsse, maar de herinnering aan hem zal toch vooral 
via de natuurbescherming hoog gehouden worden, met name weer in 2005, het eeuw
feest van de door hem opgerichte Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. 

Om ook de herinnering aan de inheemse malaria levend te houden, wordt een ten
toonstelling voorbereid; wij stellen verhalen en origineel voorlichtings-materiaal zeer 
op prijs. Van de Nederlandse film is een copie op DVD gemaakt, die voor uitleen ter 
beschikking is. 

SUMMARY 

Thijsse, teacher of nature, teacher of malaria 
The start of organised malaria control in The Netherlands originated from an epidemic 
that became apparent in 1919. Shortly thereafter the Commission for Malaria Control 
realised the need for involvement of the population in the endemic area of North-
Holland province. Education and propaganda would make them alert to reduce the risk 
of infection and aware of the need for medical diagnosis and treatment. 

The commission called upon Dr. Jac. P. Thijsse, a professional educator who had just 
received an honorary doctor's degree at the University of Amsterdam for his excellent 
work on bringing nature and field biology to the attention of the general public. He 
had founded the Society for Nature Conservation. Thijsse was invited to write a book 
on malaria, for use at primary school level. The booklet was called 'About mosquitoes 
and malaria' and it was widely used by teachers and pupils. Thijsse was also instrumen
tal in the making of a propaganda film on malaria and its control. It was acclaimed by 
visiting malariologists from abroad for its quality, and it was watched with astonish
ment by the people in rural North-Holland. 

Thijsse was a member of the scientific Malaria Commission for five years. His profound 
knowledge about flora and fauna made him an expert in predicting the chances of mos
quito breeding in polder canals with fresh or brackish water. After his resignation he was 
nominated president for a committee to organise a contest for a new propaganda poster. 
He passed away in 1945, just before a new epidemic would strike the war-exhausted 
population of the coastal provinces. It would have been a disappointment to him, 
because he had strongly believed that the scientific and organising power of the 
Malaria Commission would be successful in bringing the fever curse to a halt. This 
epidemic was the last one, and whatever the cause, malaria had disappeared from the 
Netherlands in i960. 

31 Ci. Harmsen, 'Jacobus Pieter Thijsse', in: Biografisch Woordenboek van hel Socialisme en de Arbeiders
beweging in Nederland, VIII (Amsterdam 2001) 291-296. 
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