
Naspeuringen van Paul Theelen: Tularemia de doodsoorzaak van Cecilia Mertens

Is tularemia de doodsoorzaak van Cecilia Mertens?
Inleiding
Op 14 augustus 1926 sterft de grootmoeder van de auteur in haar huis (het 
"schoolhuis") van Helenaveen, gemeente Deurne, precies één maand na de geboorte van 
haar vierde kind, dochter Nini Theelen. Hoewel er later klaarblijkelijk nooit echt 
gepraat is over haar, is wel gesuggereerd dat de doodsoorzaak te maken had met een 
van de destijds veel voorkomende ziekten na een bevalling. 
De auteur meent dat dat niet het geval is geweest, maar dat ze is overleden aan een 
destijds hier volstrekt onbekende ziekte, nl. tularemie.
Deze ziekte wordt overgebracht door de bacterie Francisella tularensis, waarvan 
volgens bronnen maar een zeer beperkt aantal organismen de ziekte bij de mens kan 
doen ontstaan.
Doordat er – ondanks de destijds gewone zwijgzaamheid, verwoestingen in de tweede 
wereldoorlog en het overlijden van de echtgenoot in september 1952 - nogal wat privé-
gegevens over het gezin bekend zijn, heeft de auteur enkele jaren geleden geprobeerd 
deze fatale gebeurtenis te reconstrueren, temeer omdat er weinig over haar leven 
bekend was.

Voorgeschiedenis, situatieschets
Zowel Cecilia Mertens als haar latere echtgenoot Leo Theelen zijn beiden tussen circa
1907 en 1911 opgeleid in Echt als onderwijzer; op aparte kweekscholen weliswaar, maar
ze moeten elkaar toen al gekend hebben. Leo Theelen kwam uit Roggel en Cecilia 
Mertens uit Grathem. Zij had 5 broers die allen in het onderwijs zaten, net als haar 
vader.
Medio 1911 werd zij onderwijzeres aan de meisjesschool van Baarlo; in slechts twee 
jaar behaalde ze de hoofdakte, wat een fantastische prestatie was. Waarschijnlijk 
heeft ze van haar oudere broers hulp bij de studie gehad. Enkele jaren later werd ze 
ook daadwerkelijk hoofd der school van de meisjesschool. Dat is ze gebleven tot haar 
huwelijk op 23 augustus 1921.
Leo Theelen heeft sinds medio 1911 les gegeven op meerdere scholen in Midden Limburg,
bijna de volledige periode ondergeschikt aan Toon Mertens, een broer van Cecilia. Leo
haalt pas later zijn hoofdakte en dan kan getrouwd worden. Na het trouwfeest woont 
het echtpaar ongeveer 6 maanden in Venray, maar direct na het trouwen al heeft Leo 
gesolliciteerd als hoofd der school in Helenaveen, in Noord Brabant dus. Men wist al 
geruime tijd van de vacature doordat het vorige hoofd al een tijdje daarvoor met 
pensioen was gegaan. 
Vanaf het trouwen houdt Leo een uitgebreid kasboek bij dat loopt van 1921 tot en met 
1944. Hierin zijn talloze details te vinden. De auteur heeft enkele jaren geleden al 
deze gegevens ingevoerd in de computer en toen alle items o.a. op precieze 
chronologische volgorde laten sorteren. Het resultaat is te raadplegen:  Kasboek van 
Leo Theelen
In februari 1922 verhuist het echtpaar dan naar Helenaveen, waar ze een eigen 
gemeentelijke huurwoning met een enorm grote tuin ter beschikking krijgen. Deze 
woning ligt nog altijd in Helenaveen, tegenover de school van destijds, nu de 
"Peelparel" geheten.

In het schoolhuis worden snel na elkaar vier kinderen geboren, in 1922, 1923, 1925 en
dus op 14 juli 1926. De omstandigheden zijn elke keer identiek: betrokken erbij zijn 
de befaamde dokter Wiegersma uit Deurne en de vroedvrouw uit Helenaveen, mevrouw 
Krijnen-de Bie. Van beiden mogen we aannemen dat zij in geen van de gevallen fouten 
tegen hygiëne o.i.d. gemaakt hebben.
De geboorte van Nini lijkt ook voorspoedig te zijn verlopen. Eén van de vier kinderen
leeft anno 2013 nog, de drie anderen zijn ruim 80 jaar oud geworden, en dus 
recentelijk gestorven.

Is tularemia the cause of Cecilia Mertens' death?
Introduction
On August 14, 1926, the author's grandmother dies in her house (the "school house") 
of Helenaveen, municipality of Deurne, exactly one month after the birth of her 
fourth child, daughter Nini Theelen. Although she was apparently never really talked 
about afterwards, it has been suggested that the cause of death was related to one of
the common illnesses after childbirth at the time.
The author believes that this was not the case, but that she died of a disease that 
was completely unknown here at the time, namely tularemia.
This disease is transmitted by the bacterium Francisella tularensis, of which, 
according to sources, only a very limited number of organisms can cause the disease 
in humans.
Because - despite the usual silence at the time, devastation in the Second World War 
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and the death of the husband in September 1952 - quite a lot of private information 
about the family is known, the author tried a few years ago to reconstruct this fatal
event, all the more so because little was known about her life.

History, situation sketch
Both Cecilia Mertens and her later husband Leo Theelen were both trained as teachers 
in Echt between approximately 1907 and 1911; at separate training colleges, but they 
must have known each other back then. Leo Theelen came from Roggel and Cecilia 
Mertens from Grathem. She had 5 brothers who were all in education, just like her 
father.
In mid-1911 she became a teacher at the girls' school in Baarlo; in just two years 
she got the main act, which was a fantastic achievement. She probably received help 
with her studies from her older brothers. A few years later she actually became head 
of the girls' school. She remained so until her marriage on August 23, 1921.
Leo Theelen has taught at several schools in Central Limburg since mid-1911, almost 
the entire period subordinated to Toon Mertens, a brother of Cecilia. Leo will only 
get his main certificate later and then you can get married. After the wedding, the 
couple lives in Venray for about 6 months, but immediately after getting married Leo 
applied as head of the school in Helenaveen, in North Brabant. People had known about
the vacancy for some time because the previous head had retired some time before.
From the time of marriage, Leo keeps an extensive cash book that runs from 1921 to 
1944. It contains countless details. The author entered all this data into the 
computer a few years ago and then had all items sorted in precise chronological 
order, among other things. The result can be consulted: Cash book of Leo Theelen
In February 1922, the couple moved to Helenaveen, where they were given their own 
municipal rental house with a huge garden. This house is still located in Helenaveen,
opposite the school of the time, now called the "Peelparel".

Four children are born in the school house in quick succession, in 1922, 1923, 1925 
and thus on July 14, 1926. The circumstances are identical each time: the famous 
doctor Wiegersma from Deurne and the midwife from Helenaveen, Mrs Krijnen-de Bie, are
involved. We can assume that both of them do not make mistakes in hygiene or the like
in any of the other cases have made.
Nini's birth also seems to have gone well. One of the four children is still alive in
2013, the three others have reached the age of 80 and have therefore recently died.

Inhoud van het kasboek over de relevante periode
Het kasboek levert op 15 juli een vermelding van het aantal gelegde eieren over de 
voorgaande twee weken, nl. 591 en 572. Opvallende is dan dat direct daarna het aantal
in het kasboek opgenomen items zeer klein wordt: er is paniek uitgebroken. De 
eierproductie over de twee weken na 14 juli worden grof afgerond op 500 en 500, zie 
29 juli 1926. Ook in de eerste twee weken van augustus worden amper betalingen 
geregistreerd.
Na de dood vinden we nog enkele aanwijzingen – apart van de kerkdiensten en  
begrafenis – zoals een betaling aan de vroedvrouw op 18 augustus voor verpleging.
Op 27 januari 1927 wordt het formidabele bedrag van f270 aan dokter Wiegersma 
betaald. Waarschijnlijk kwam Wiegersma na de bevalling elke dag op bezoek om het 
ziekteproces te kunnen volgen.
Beiden, de huisarts en de patiënte, moeten een band gehad hebben; zo waren ze bijna 
exact even oud (oktober 1891), ontwikkeld en in beide dorpen belangrijke personen.

Huis en tuin
De zeer grote tuin stond vol met fruitbomen e.d. en een aantal kippenhokken en 
bijenkorven. Bij de aanstelling tot hoofd der school was bepaald dat Leo Theelen ook 
les diende te geven aan de wat oudere kinderen m.b.t. landbouwkundige vakken. Maar 
ook aan de overkant, bij de school, werden kippen gehouden.
Het kasboek meldt dat er Barnevelders, Patrijs Leghorns en Witte Leghorns rond het 
huis liepen. Het aantal kippen zal ongeveer 200 bedragen hebben. Tevens was er 
waarschijnlijk een hond, enkele pauwen, wellicht kalkoenen.
De kippen zouden een bron van besmetting kunnen zijn bij eventuele ziektes.
Tevens stond op het terrein de oude school, een niet meer als school gebruikt groot 
gebouw.
Er was tot 1939 geen elektriciteit in Helenaveen en ook het drinkwater moest 
opgepompt worden. Bij de bouw van het schoolhuis was ondergronds naast het huis een 
regenbak gebouwd met een capaciteit van circa 9000 l.
De regenbak werd gevoed met regenwater, ook van het dak van de oude school.

Contents of the cash book for the relevant period
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On July 15, the cash book provides an indication of the number of eggs laid over the 
previous two weeks, namely 591 and 572. It is striking that immediately afterwards 
the number of items included in the cash book becomes very small: panic has broken 
out. The egg production over the two weeks after July 14 are roughly rounded to 500 
and 500, see July 29, 1926. Also in the first two weeks of August hardly any payments
are registered.
After the death we find some clues - apart from the church services and burial - such
as a payment to the midwife on August 18 for nursing.
On January 27, 1927, the formidable amount of f270 is paid to doctor Wiegersma. 
Wiegersma probably visited every day after giving birth to monitor the progress of 
the disease.
Both, the doctor and the patient, must have had a connection; they were almost 
exactly the same age (October 1891), educated and important persons in both villages.

House and garden
The very large garden was full of fruit trees, etc. and a number of chicken coops and
beehives. When he was appointed head of the school, it was stipulated that Leo 
Theelen should also teach agricultural subjects to the somewhat older children. But 
chickens were also kept on the other side, near the school.
The cash book reports that Barnevelders, Partridge Leghorns and White Leghorns walked
around the house. The number of chickens will have been about 200. There was also 
probably a dog, some peacocks, possibly turkeys.
The chickens could be a source of infection in case of possible diseases.
Also on the site was the old school, a large building that is no longer used as a 
school.
Until 1939 there was no electricity in Helenaveen and the drinking water also had to 
be pumped up. When the school house was built, a cistern with a capacity of 
approximately 9000 l was built underground next to the house.
The cistern was fed with rainwater, also from the roof of the old school.

Inzooming op juli 1926
12 juli 1926  Sterfte onder de kuikens.
Men meldt ons uit Noord-Brabant, dat in talrijke plaatsen ernstige sterfte onder de 
kuikens plaats vindt. Er zijn kippenhouders, waar in enkele dagen de kuikens met 
tientallen ten gronde gaan. De weinige zonnige voorzomer en de vele regens hebben 
hieraan de groote schuld, daar de jonge diertjes niet onder voorspoedige 
omstandigheden konden opgroeien.

13 juli 1926  EIGENAARDIGE STERFTE ONDER DE DIEREN.
Men bericht aan de Tijd uit Peelland, dat in de Peel eigenaardige sterftegevallen 
onder sommige diersoorten worden geconstateerd. 
Zoo treft men, in de Peel wandelend, vele doode hazen aan; de cadavers vindt men in 
slooten en tusschen het heidekruid. Ook wordt gewag gemaakt van de vele mollen, die 
een ontijdigen en raadselachtigen dood sterven. Het is moeilijk na te gaan wat als 
oorzaak van dit verschijnsel, moet worden aangemerkt. Sommigen achten het niet 
buitengesloten dat het zeer natte voorjaar schuld eraan heeft, terwijl anderen aan 
een besmetting door aan mond- en klauwzeer lijdend vee denken.

14 juli 1926  Wildziekte in de Peel.
Men schrijft uit Mill: Gedurende den laatsten tijd worden in de aangrenzende Peel 
veel cadavers aangetroffen van hazen. Tengevolge eener ziekte schijnt er een sterfte 
onder deze dieren te zijn. Ook worden er in de weilanden vele doode mollen gevonden. 
Sommigen willen dit in verband brengen met het heerschenden mond- en klauwzeer.

July 12, 1926  Mortality among the chicks.
We are reported from North Brabant that serious mortality among the chicks is taking 
place in many places. There are chicken farmers where dozens of chicks perish in a 
few days. The few sunny early summers and the many rains are largely to blame for 
this, as the young animals could not grow up under favorable conditions.

July 13, 1926  ANIMAL MORTALITY.
It is reported to De Tijd from Peelland that strange deaths have been observed among 
some animal species in De Peel.
Thus, walking in the Peel, one finds many dead hares; the carcasses are found in 
ditches and among the heather. Mention is also made of the many moles that die an 
untimely and mysterious death. It is difficult to determine what should be regarded 
as the cause of this phenomenon. Some do not rule out the possibility that the very 
wet spring is to blame, while others believe that an infection by cattle suffering 
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from foot and mouth disease is to blame.

July 14, 1926  Wild animal disease in the Peel.
It is written from Mill: In recent times many carcasses of hares have been found in 
the adjacent Peel. Due to some disease there seems to be a mortality among these 
animals. Many dead moles are also found in the meadows. Some want to link this to the
prevailing foot and mouth disease.

Gedurende deze tijd was het zeer warm, wat overal in de kranten te lezen is:
14 juli 1926  Zomer. Over vrijwel geheel Europa heerscht thans fraai zomerweer; zelfs
Duitschland, waar het weken achtereen geonweerd en geregend heeft en waar groote 
schade werd aangericht, ligt thans onder een bijna onbewolkten hemel. De temperatuur 
is bijna overal boven normaal zoodat men alweer bijkans van een hittegolf gaat 
spreken. Londen heeft warmer dagen gehad dan er sedert 1923 zijn voorgekomen en daar 
zijn dan ook al eenige menschen onder de warmte bezweken. Gisteren was het er 82° in 
de schaduw en 122 in de zon, maar gelukkig was er wind, zoodat de warmte minder 
aangenaam was dan op den windstillen Maandag, toen het kwik overigens slechts, tot 
80° in de schaduw steeg.

Op 14 juli werd volgens de krant van de dag daarna als hoogste temperatuur gemeten 
30,6 graad, het betreft hoogstwaarschijnlijk De Bilt. Al met al goede omstandigheden 
voor ziekte-organismen die juist die tijd in de Peel aanwezig waren.

De periode 14 juli tot 14 augustus 1926
Naast de aanwijzingen in het kasboek dat er paniek was uitgebroken is er slechts 
weinig bekend van de ziekteperiode. Er zijn geen gegevens bekend van de ziekte-
verschijnselen. Wel weten we dat dokter Wiegersma er geen raad mee wist en de chirurg
van het St. Antonius Gasthuis van Helmond inschakelde. Deze dr. G.B. Lauwers werd op 
30 oktober zijn honorarium betaald. Maar ook hij kon geen diagnose stellen. In 1934 
wordt hij benoemd in het nieuwe St. Elisabeth-ziekenhuis te Venray tot chirurg-
gynaecoloog.
Verder weten we dat Wiegersma de zieke een (of meerdere?) injecties morfine heeft 
gegeven.

Het zou dus absoluut geen verbazing moeten wekken als deze ziekte, destijds nog niet 
als zodanig bekend, ook in de Peel is opgetreden. De sterfte van hazen en mollen 
duidt hierop. De sterfte van kuikens tezelfdertijd is ook opmerkelijk: het duidt op 
bijvoorbeeld de vogelpest. 
Bekend van beide ziekten is dat ze wel overdraagbaar zijn van dier op mens, maar niet
van mens op mens. Tenminste dat is de conclusie van de auteur, die hierin overigens 
een volkomen leek is.

On July 14, according to the newspaper of the day after, the highest temperature was 
measured at 30.6 degrees, it is most likely De Bilt. All in all, good conditions for 
disease organisms that were present in De Peel at that time.

The period July 14 to August 14, 1926
Apart from the indications in the cash book that panic had broken out, little is 
known about the period of illness. No information is known about the symptoms of the 
disease. We do know that doctor Wiegersma did not know what to do with it and called 
in the surgeon of the St. Antonius Gasthuis van Helmond. This Dr. G.B. Lauwers was 
paid his fee on 30 October. But he couldn't make a diagnosis either. In 1934 he was 
appointed surgeon-gynaecologist in the new St. Elisabeth hospital in Venray.
We also know that Wiegersma gave the sick person one (or more?) injections of 
morphine.

It should therefore come as no surprise if this disease, which was not yet known as 
such at the time, also occurred in De Peel. The mortality of hares and moles 
indicates this. The mortality of chicks at the same time is also remarkable: it 
indicates, for example, the bird flu.
Both diseases are known to be transmissible from animals to humans, but not from 
humans to humans. At least that is the conclusion of the author, who is a complete 
layman in this matter.

Een andere ziekte wellicht?
De beide dokters zullen met zekerheid de medische literatuur hebben geraadpleegd om 
de ziekte te kunnen vaststellen, maar dat is natuurlijk niet gelukt. Wellicht zouden 
ze wel de verbinding hebben kunnen leggen tussen dierensterfte en het ziektebeeld als
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ze zich bewust waren van de gebeurtenissen bij de kippen en in de Peel. Maar ze 
zouden hoe dan ook geen medicijn kunnen uitproberen.
De "gewone" ziektes, vooral na een bevalling, kunnen we volledig uitsluiten, en zelfs
meer exotische zouden wel herkend zijn. Er kan dan ook geen andere conclusie 
getrokken worden dat de ziekteverschijnselen volstrekt onbekend waren bij de twee 
professionals.
Gegeven de massale sterfte onder hazen, e.d. in de omgeving, duidt dit op tularemie, 
in Duitsland "Hasenpest" genoemd.
Gegeven de massale sterfte onder kuikens over Noord-Brabant, duidt dit op 
"vogelpest".
Wellicht zijn er een beperkt aantal ziektes te benoemen als veroorzaker van de ziekte
bij Cecilia Mertens, maar deze zijn bij de auteur onbekend.

Het kerkhof, het graf
Het graf van de overledene is nog altijd te bekijken. Opvallend is dat Leo Theelen 
vlak onder de grond een betonnen dekplaat heeft laten monteren. Het kasboek meldt op 
24 oktober de betaling van het betondek en de plaatsing van het grafmonument door de 
firma de Peel uit het naburige Neerkant. Wat de precieze bedoeling daarvan was is 
onduidelijk, maar het stabiliseert wel het grafmonument tegen verzakkingen.
Het is namelijk zo dat het R.K. kerkhof aanzienlijk opgehoogd boven het bestaande 
veen rond 1900. Dus ter diepte van de grafkist kan de omgeving (uitgedroogd) veen 
zijn. Wellicht vertraagt deze omgeving de ontbinding van het lijk.

Conclusies
Hoewel er beslist geen zekerheid over de ziekte bestaat waaraan Cecilia Mertens een 
maand na de bevalling van haar dochter Nini gestorven is, kunnen we stellen dat de 
symptomen bij twee ervaren artsen onbekend waren. Zij hebben de toestand ook niet 
kunnen stabiliseren, alles lijkt erop dat de toestand van de patiënte telkens 
achteruit ging, zodat de enige taak van de huisarts nog maar was: pijnbestrijding. 
De tekst op haar bidprentje geeft dit ook aan:
[...] Meisjesschool te Baarlo, na een smartelijk geduldig lijden, voorzien van de 
H.H. Sacramenten, [...]
Het einde mijns levens, o Heer, heb ik in groote benauwdheden doorgebracht.
Ik had God nog eenige jaren gevraagd: Hij heeft dit niet gewild; dat zijn Goddelijke 
wil geschiede. 
Dierbare Echtgenoot, lieve Kinderen en gij allen, die ik liefhad, bedroeft u niet 
gelijk zij, die geen hoop hebben... Eenmaal zien wij elkander weder, daar waar 
niemand onze vreugde storen zal.
Verdere informatie is te vinden op de website van de auteur www.theelen.info.

Another disease perhaps?
Both doctors will certainly have consulted the medical literature to diagnose the 
disease, but of course they did not succeed. Perhaps they would have been able to 
make the connection between animal mortality and the disease if they were aware of 
the events in the chickens and in De Peel. But they wouldn't be able to try a drug 
anyway.
We can completely exclude the "common" diseases, especially after childbirth, and 
even more exotic ones would have been recognized. Therefore, no other conclusion can 
be drawn that the symptoms of the disease were completely unknown to the two 
professionals.
Given the massive mortality of hares, etc. in the area, this indicates tularemia, 
called "Hasenpest" in Germany.
Given the massive mortality of chicks across North Brabant, this indicates "bird 
flu".
Perhaps a limited number of diseases can be named as the cause of the disease in 
Cecilia Mertens, but these are unknown to the author.

The graveyard, the grave
The grave of the deceased can still be visited. It is striking that Leo Theelen had a
concrete cover plate mounted just below the ground. On October 24, 1926 the cash book
reports the payment of the concrete deck and the placement of the grave monument by 
the company De Peel from neighboring Neerkant. It is unclear what the exact purpose 
of this was, but it does stabilize the tomb against subsidence.
It is true that the R.K. cemetery raised considerably above the existing peat around 
1900. So at the depth of the coffin, the environment may be (dried out) peat. Perhaps
this environment slows down the decomposition of the corpse.

Conclusions
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Although there is certainly no certainty about the disease from which Cecilia Mertens
died a month after giving birth to her daughter Nini, we can say that the symptoms 
were unknown to two experienced doctors. They were also unable to stabilize the 
condition, everything seems that the patient's condition kept deteriorating, so that 
the only task of the general practitioner was: pain relief.
The text on her prayer card also indicates this:
[...] Girls' School in Baarlo, after a painful and patient suffering, with the H.H. 
Sacraments, [...]
The end of my life, O Lord, have I spent in great afflictions.
I had asked God some years ago: He did not will this; that his divine will be done.
Dear Husband, dear Children, and all you whom I loved, do not grieve as those who 
have no hope... One day we will meet, where none will disturb our joy.
Further information can be found on the author's website www.theelen.info. 

10 maart 1928  Tularemia of "Konijnenziekte”.
In Amerika heerscht een nieuwe ziekte, die tot nog toe alleen daar voorkomt.
't ls de eenige infectieziekte, die de Amerikaansche wetenschap geheel zelfstandig 
heeft ontdekt. De ziekte "Tularemia", in den volksmond "Konijnenziekte" genoemd, 
wordt door bacteriën veroorzaakt en is niet beslist doodelijk voor den lijder, maar 
maakt hem in den regel gedurende drie maanden ongeschikt voor den arbeid. De 
symptomen ervan beperken zich hoofdzakelijk tot een eigenaardig koortsverloop en 
opzwelling van de lymphklieren. Van mensch op mensch wordt de ziekte niet 
overgebracht, de aanraking van een ziek dier en de steek van een geïnfecteerd insect 
kunnen daarentegen wel besmettend werken
Buitengewoon lastig schijnt de tularemia in het laboratorium te zijn, want in weerwil
van de grootste voorzichtigheid, is tot dusverre ieder bacterioloog die er zich mee 
bezig hield, er zelf door geïnfecteerd. 
Wat van de ziekte bekend is, is in de eerste plaats te danken aan dr. Edward Francis 
te Washington, die in 1919 van den gezondheidsdienst in de Vereenigde Staten opdracht
kreeg, om er een onderzoek naar in te stellen. Hij kwam tot de overtuiging, dat ze 
oorspronkelijk een infectie-ziekte van knaagdieren was en dat in het Westen van 
Amerika geheele kolonies wilde konijnen en eekhoorntjes als slachtoffers ervan 
vielen. Door bloedzuigende vliegen werd zij op den mensch overgedragen en over de 
Vereenigde Staten verbreid. Alleen de Noord-Oostelijke staten bleven er vrij van. 
Later constateerden de geneesheeren dezelfde ziekteverschijnselen bij de 
konijnenhandelaars op de markten, waar de ziekte konijnenkoorts werd genoemd, en 
reeds lang bekend was. Tot dusverre heeft men er nog geen geneesmiddel tegen 
gevonden. Men werkt echter aan de samenstelling van een serum, waarmee men als 
voorbehoedmiddel zou kunnen worden ingeënt. Daar de besmetting niet van mensch op 
mensch overgaat, is er niet veel gevaar voor een tularemia-epidemie. In het geheel 
werden 400 gevallen behandeld, waarvan 18 met doodelijken afloop. - (United Press).

March 10, 1928  Tularemia or “Rabbit Disease.”
There is a new disease in America, which until now only occurs there.
It is the only infectious disease which American science has discovered completely 
independently. The disease "Tularemia", colloquially called "Rabbit Disease", is 
caused by bacteria and is not absolutely fatal to the sufferer, but generally renders
him unfit for work for three months. Its symptoms are mainly limited to a peculiar 
fever and swelling of the lymph nodes. The disease is not transmitted from person to 
person, but the touch of a sick animal and the sting of an infected insect can be 
contagious.
Tularemia seems to be extremely troublesome in the laboratory, for, in spite of the 
greatest caution, every bacteriologist who has dealt with it has so far been infected
by it himself.
What is known of the disease is primarily due to Dr. Edward Francis of Washington, 
who in 1919 was commissioned by the United States Health Service to investigate it. 
He came to believe that it was originally an infectious disease of rodents, and that 
whole colonies of wild rabbits and squirrels fell victim to it in the West of 
America. It was transmitted to man by blood-sucking flies and spread throughout the 
United States. Only the North-Eastern states remained free of it. Later, the doctors 
noticed the same symptoms in the rabbit traders in the markets, where the disease was
called rabbit fever and had been known for a long time. So far no cure has been found
for it. However, work is being done on the composition of a serum that could be used 
as a contraceptive inoculation. Since the infection does not spread from person to 
person, there is not much danger of a tularemia epidemic. In all, 400 cases were 
treated, 18 of which were fatal. — (United Press).
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9 september 1946  Belangrijke penicillineverschepingen
Het Departement van Handel deelt mede, dat de verschepingen voor export van 
penicilline in Juli het dubbele van de hoeveelheid bedroegen, die voor binnenlandsch 
verbruik wordt toegewezen. 13.350,000 Fleschjes van 100.000 eenheden elk, ter waarde 
van $8,750,000 worden voor export toegewezen. Ongeveer 6.000.000 fleschjes gingen 
naar Z.-Amerika, 4.500.000 naar de bevrijde landen van Europa, 1.500.000 naar de 
neutrale Europeesche landen en 550.000 naar het Britsche keizerrijk. Tot dusver zijn 
gedurende dit jaar ongeveer 45.000.000 fleschjes penicillin geëxporteerd. 
De eerste fabriek voor massaproductie van het waardevolle geneesmiddel Streptomycin 
is te Elkton, Virgina, in bedrijf gekomen. De fabrikant, Merck & Co., zegt dat een 
belangrijk toegenomen hoeveelheid van het nieuwe geneesmiddel gedurende September ter
beschikking zal komen voor distributie. Het geneesmiddel is op doelmatige wijze 
gebruikt bij de bestrijding van tularemia (een ziekte met een koorts van lage 
temperaturen, veroorzaakt door [?]

September 9, 1946  Important penicillin shipments
The Department of Commerce reports that export shipments of penicillin in July were 
double the amount allocated for domestic consumption. 13,350,000 vials of 100,000 
units each, worth $8,750,000 are allocated for export. About 6,000,000 vials went to 
South America, 4,500,000 to the liberated countries of Europe, 1,500,000 to the 
neutral European countries, and 550,000 to the British Empire. So far during this 
year about 45,000,000 vials of penicillin have been exported.
The first mass-produced facility for the valuable drug Streptomycin has come on 
stream in Elkton, Virginia. The manufacturer, Merck & Co., says a significantly 
increased amount of the new drug will be available for distribution during September.
The drug has been used effectively in the control of tularemia (a disease with a low 
temperature fever caused by [?]

23 oktober 1946  Nieuw Geneesmiddel verricht Wonderen 
Beter dan Sulfa en Penniciline
Er is een nieuw geneesmiddel aan den horizon, dat geschiedenis zal maken op medisch 
gebied. Zijn naam is streptomycine. Het heeft reeds een kort en glorierijk record 
geboekt op het gebied van het redden van menschenlevens. De taak van Sulfa en 
penniciline aanvullend doet het nieuwe middel wonderen, waar de twee eerdergenoemde 
tekortschieten. Het heeft thans reeds het aanzien van een onfeilbaar wapen tegen een 
heele serie verschrikkelijke ziekten: typhus en undulante koortsen, cholera, 
ontstekingen en waarschijnlijk zelfs tuberculose, aldus "Hygea". Penniciline is door 
een toeval ontdekt, Streptomycine daarentegen is gezocht. Dr. Selman A Waksman van 
het Landbouw-Proefstation te New Jersey van de Rutgers Universiteit, heeft zich tot 
taak gesteld een medicijn te vinden, dat succes zou hebben, waar Penniciline en Sulfa
tekortschieten, Waksman is microbioloog en zijn onderzoekingsmateriaal was de aarde. 
Gedurende de vorige eeuw verdachten geleerden de aarde ervan — in het bijzonder de 
aarde van kerkhoven — de oorzaak van ziekteverspreiding te zijn. Proeven toonden 
echter aan, dat zij geenerlei ziekteverspreiders bevatte, de ziektebacteriën waren 
n.1. door in den grond levende microben gedood. Sedert men tot die ontdekking kwam, 
hebben eenige geleerden zich aan het werk gezet deze goede microben te isoleeren. Een
van Waksman's vroegere studenten, Dr. Rene J. Dubos van het Rockefeller Instituut 
voor Medisch Onderzoek, ontdekte een aardmicrobe, die de bacteriën weet te dooden 
welke longontsteking en streptococcen-infectie veroorzaken en van deze microbe is 
streptomycine bereid. 
Getroffen door dit succes heeft een groep geleerden uit Oxford zich aan het werk 
gezet een andere aardmicrobe te onderzoeken, een bijna vergeten groen mos. Hun arbeid
heeft geleid tot de ontdekking van de ziektedoodende eigenschappen van penniciline. 
Waksman zette zich intusschen aan het werk in de aarde microben te ontdekken die een 
wapen zouden vormen tegen bacteriën, die zulke gevaarlijke ziekten verwekken als 
typhus, dysenterie en cholera. Hij ontdekte daarbij, dat de hoeveelheid aarde, die 
een man onder de nagel van zijn duim kan dragen, 8 billioen microben kan bevatten en 
deze omstandigheid moest het uiterst moeilijk maken de juiste te selecteeren. 
De geleerde maakte een weinig modder en streek deze uit over een glazen plaatje, dat 
tevoren was bestreken met vocht, dat een groote hoeveelheid ziekteverspreiders 
bevatte. Daarop bestudeerde hij het plaatje nauwkeurig en vond uiteindelijk eenige 
plekken, waar de ziekte-bacteriën waren gedood. Hierdoor kreeg hij eenige gegevens 
betreffende de microben, die de ziektenverspreiders wisten te dooden. Zelfs toen hij 
deze microbe had gevonden, moest hij nog een chemische vloeistof samenstellen, die de
ztektedoodende eigenschappen vasthoudt. De vloeistoffen, die hij door experimenten 
verkreeg waren vaak anderszins fataal voor levende wezens. 
In den herfst van 1943 echter ontdekten Dr. Waksman en zijn jeugdige assistent Dr. 
Albert Schatz exemplaren van een aardmicrobe, genaamd Actinomyces griseus. Reeds van 
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den beginne af toonde de griseus zich een uitstekende ziekteverdelger, die o.m. 
optrad tegen tularemie en typhus. Hieruit werd streptomycine bereid. 
Dr. Waksman droeg daarom om technische redenen zijn nieuwe vinding over aan de 
laboratoria van Merck te Rahway, New Jersey, waar verscheidene van zijn vroegere 
studenten werkten. Vijftig geleerden werden aan het werk gezet om het nieuwe middel 
verder uit te werken en te beproeven. In Toronto werd streptomycine toegediend aan 66
soldaten, die lijdende waren aan infecties van de urinewegen. Binnen 24 uur was geen 
schadelijke bacil meer in hun urine te ontdekken. Vervolgens werd het middel met 
succes beproefd bij eenige gevallen van typheuze koortsen, en in een geval van 
vischvergiftiging. In tegenstelling met penniciline is streptomycine zeer goed 
bestand tegen de inwerking van maagsappen. In de Mayo kliniek werden 60 ratten 
geïnfecteerd met tularemie of konijnenkoorts. Dertig werden aan hun lot overgelaten, 
terwijl de andere dertig met streptomycine werden behandeld. De eersten stierven 
binnen 96 uur, de andere genazen. Daarop bij menschelijke lijders aan konijnenkoorts 
toegediend bleek streptomycine de ziekte in 12 uren te genezen. Tegen verscheidene 
andere ziekten werd met streptomycine geëxperimenteerd. 
In het algemeen is men slechts moeilijk geneigd om een nieuw middel effectief te 
achten tegen tuberculose. Vele geneesmiddelen zijn daartegen bereid, doch geen ervan 
heeft voldoende succes gehad. De Mayo Foundation exnerimenteerde ook op tuberculose 
met Streptomycine. Daartoe werden twaalf marmotten met de ziekteoverbrengers 
geïnfecteerd waardoor marmotten steeds gedood werden. Acht kregen geen verdere 
behandeling, doch vier werd streptomycine toegediend. Na 54 dagen was de tuberculose 
bij de acht niet behandelde proefdieren reeds ver gevorderd, bij de vier andere was 
het ziektebroces of tot staan gebracht, of in het geheel niet te constateeren. Dat 
het middel bij proefdieren goede resultaten heeft opgeleverd tegen tuberculose 
beteekent nog niet, dat het ook op menschen een gelijke uitwerking heeft. Daartoe 
moeten eerst uitgebreide proeven worden genomen. 
Hoeveel vertrouwen men in het nieuwe geneesmiddel heeft, bewijst wel het feit, dat 
Merck een fabriek bouwt voor de productie daarvan, welke drie millioen dollars kost, 
terwijl een twintigtal andere medicijn-fabrikanten eveneens voorbereidingen hebben 
getroffsn om streptomycine te bereiden.

October 23, 1946  New Medicine Works Miracles
Better than Sulfa and Penicillin
There is a new drug on the horizon that will make history in the medical field. His 
name is streptomycin. It has already set a short and glorious record in saving human 
lives. The task of Sulfa and penicilin in addition does wonders for the new agent, 
where the two aforementioned fall short. It already has the appearance of an 
infallible weapon against a whole series of terrible diseases: typhus and undulating 
fevers, cholera, inflammations and probably even tuberculosis, according to "Hygea". 
A. Waksman of the New Jersey Agricultural Research Station at Rutgers University set 
himself the task of finding a drug that would succeed where penicillin and sulfa fall
short, Waksman is a microbiologist and his research material was the earth. 
scientists suspected that the soil - especially the soil of graveyards - was the 
cause of the spread of disease, but tests showed that it did not contain any 
pathogens, the disease bacteria having been killed by microbes living in the soil. 
that discovery came, some scientists set to work isolating these good microbes.One of
Waksman's former students, Dr. Rene J. Dubos of the Rockefeller Institute for Medical
Research discovered an earth microbe that kills the bacteria that cause pneumonia and
streptococcal infection, and streptomycin has been prepared from this microbe.
Struck by this success, a group of Oxford scientists set to work investigating 
another terrestrial microbe, an almost forgotten green moss. Their work led to the 
discovery of penicillin's disease-killing properties. Waksman, meanwhile, set to work
discovering microbes in the earth that would be a weapon against bacteria that cause 
such dangerous diseases as typhus, dysentery and cholera. He thereby discovered that 
the amount of soil that a man can carry under the nail of his thumb can contain 8 
billion microbes, and this circumstance must make it extremely difficult to select 
the right one.
The scientist made a little mud and spread it over a glass plate, which had 
previously been smeared with liquid containing a large amount of pathogens. Then he 
carefully examined the picture and finally found some spots where the disease 
bacteria had been killed. This gave him some information about the microbes that 
killed the carriers of disease. Even when he found this microbe, he still had to 
formulate a chemical liquid that would retain its ztectic-killing properties. The 
fluids he obtained through experiments were often otherwise fatal to living beings.
In the fall of 1943, however, Dr. Waksman and his youthful assistant Dr. Albert 
Schatz specimens of a terrestrial microbe called Actinomyces griseus. Right from the 
start, the griseus proved itself to be an excellent disease killer, which acted 
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against tularemia and typhus, among other things. Streptomycin was prepared from 
this.
Dr. Waksman therefore, for technical reasons, transferred his new invention to the 
laboratories of Merck in Rahway, New Jersey, where several of his former students 
worked. Fifty scientists were put to work to further develop and test the new remedy.
In Toronto, streptomycin was administered to 66 soldiers suffering from urinary tract
infections. Within 24 hours, no harmful bacillus could be detected in their urine. 
Subsequently, the drug was successfully tested in some cases of typhoid fevers, and 
in one case of fish poisoning. Contrary to penicillin, streptomycin is very resistant
to the action of gastric juices. In the Mayo clinic, 60 rats were infected with 
tularemia or rabbit fever. Thirty were left to fend for themselves, while the other 
thirty were treated with streptomycin. The first died within 96 hours, the others 
recovered. Subsequently administered to human rabbit fever sufferers, streptomycin 
was found to cure the disease in 12 hours. Streptomycin has been experimented against
several other diseases.
In general, there is little inclination to consider a new drug effective against 
tuberculosis. Many drugs have been prepared against it, but none of them have had 
sufficient success. The Mayo Foundation also experimented on tuberculosis with 
Streptomycin. To this end, twelve marmots were infected with the pathogens, which 
killed marmots each time. Eight received no further treatment, but four were given 
streptomycin. After 54 days, the tuberculosis was already well advanced in the eight 
untreated test animals, while in the four others the disease had either stopped or 
was not detectable at all. The fact that the drug has produced good results against 
tuberculosis in laboratory animals does not mean that it also has a similar effect on
humans. Extensive tests must first be carried out for this purpose.
How much confidence people have in the new drug is evidenced by the fact that Merck 
is building a factory for its production costing three million dollars, while about 
twenty other drug manufacturers have also prepared to prepare streptomycin.

7 maart 1947  "Knaagdierenpest” in Frankrijk 
Het Regeeringscommissariaat voor de buitenlandsche agrarische aangelegenheden 
schrijft ons:
In het te Bern verschijnende "BuMetin de 1'Office Vétérinaire" van 24 Februari 1947 
wordt mededeeling gedaan van het feit, dat in de streek rondom Besançon groote aantal
hazen te gronde gaan. Men heeft vastgesteld, dat de dood dezer dieren is te wijten 
aan "tularemie”, een ziekte, die voor het eerst in Amerika is opgetreden en die 
aanvankelijk "knaagdieren pest” werd genoemd. Het blijkt een besmettelijke ziekte van
buitengewoon ernstigen aard te zijn, die niet enkel hazen aantast maar ook andere 
wilde knaagdieren. De benaming "tularemie” houdt verband met de omstandigheid dat de 
ziekte in het district Tulare in Californië voor de eerste maal is onderkend. Zij is 
overdraagbaar op den mensch. De besmetting ontstaat door den steek van geïnfecteerde 
vliegen, teken en soortgelijke insecten. Het is speciaal gevaarlijk de ingewanden van
zieke of gestorven dieren aan te raken of het lichaamsvocht dezer dieren in de oogen 
te krijgen. Hoewel in genoemd Bulletin sprake is van het voorkomen der ziekte in 
Frankrijk en Amerika moet er rekening worden gehouden — aldus de betreffende 
publicatie — met een onverwacht optreden ook in Zwitserland. 

March 7, 1947  “Rodent Plague” in France
The Government Commissioner for Foreign Agricultural Affairs writes to us:
In the "BuMetin de 1'Office Vétérinaire" of February 24, 1947, published in Bern, it 
is reported that a large number of hares are dying in the area around Besançon. It 
has been established that the death of these animals is due to "tularemia", a disease
which appeared for the first time in America and which was initially called "rodent 
plague". It appears to be an infectious disease of an extremely serious nature, 
affecting not only hares but also other wild rodents. "Tularemia" is related to the 
fact that the disease was first recognized in Tulare County, California. It is 
transmissible to humans. Infection is caused by the sting of infected flies, ticks, 
and similar insects. It is especially dangerous touching the intestines of sick or 
dead animals or getting the bodily fluids of these animals in their eyes. Although 
the said Bulletin refers to the occurrence of the disease in France and America, 
account must be taken - according to the relevant publication - of an unexpected also
occur in Switzerland.

14 november 1950  Tularemie in België doet denken aan pest en typhus
Nieuwe kwaal bedreigt ons 
HE VERWEKTE CONSTERNATIE toen eind September bij onze Belgische buren ’n aantal 
gevallen van tularemie werden geconstateerd, een ziekte die zich daar nog niet eerder
had voorgedaan. Lange tijd heeft men gemeend dat tularemie alleen voorkwam in de 
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Verenigde Staten, waar het ziektebeeld voor het eerst in 1911 werd beschreven. 
Toch bleek het dat ook Japan, Siberië en Europese landen geenszins verboden gebied 
voor deze aandoening zijn. Zo heerste er in 1936 een vrij uitgebreide epidemie in 
Tsjecho-Slowakije en de aangrenzende delen van Oostenrijk. De vraag is nu of we 
binnenkort misschien ook met optreden in Nederland rekening moeten houden. Zoiets zou
helemaal niet prettig zijn. 
Bij drie van de Belgische gevallen was de infectie afkomstig van dode hazen die in de
keuken bewerkt waren. Dit is typisch voor de tularemie. Het is nl. een besmettelijke 
ziekte, die ware ravages kan aanrichten onder in het wild levende knaagdieren (tamme 
konijnen b.v. zijn er niet vatbaar voor). De eerste kennismaking ermee betrof dan ook
een epidemie onder de eekhoorns bij het Tulare-meer in Californië, vandaar de naam. 
Door aanraken van huid of ingewanden van besmette dieren kan de ziekte dan op de mens
overgaan. 
Groot gevaar lopen vooral de wetenschappelijke werkers in het laboratorium die met de
verwekkers van de ziekte, de bacterium tularense, ook wel Pasteurella tularensis 
genoemd bacil, experimenteren, ook al zijn zij van het gevaar bewust en trachten zij 
voorzorgsmaatregelen te nemen. Verder treft de ziekte uiteraard die mensen die meer 
dan anderen met wilde knaagdieren in aanraking komen: jagers, poeliers, boeren, 
huisvrouwen, koks. Dat is maar prettig ook, want het betreft hier een infectie die 
wel is waar bij de mens als regel goed afloopt, maar waarmee hij toch langdurig 
ernstig ziek kan liggen. 
Naast de directe besmetting door zieke of dode knaagdieren of door laboratorium-
materiaal kent men ook indirecte infectie door middel van de beet van bepaalde 
insecten. 

Verschil bij dieren en bij mensen 
De dieren die ten prooi vallen aan tularemie krijgen ziekteverschijnselen die aan 
pest doen denken en die voor hen ook dezelfde fatale betekenis hebben. Bij de mens 
behoeft men voor zulk een ernstig verloop in het geheel niet beducht te zijn. Toch 
bestaat er ook bij de mensen-tularemie overeenkomst met de zo gevreesde 
infectieziekte pest en ook wel typhus. Bij de ene soort ontstaat namelijk 
lymphklierzwelling in de buurt van de plaats waar de bacterie het lichaam is 
binnengedrongen, die er ongeveer eender uitziet als de klierzwelling bij de zg. 
bubenenpest, doch die tot genezing komt, zij het dikwijls pas na geruime tijd. Bij 
het andere type van tularemie lijkt het ziektebeeld op dat van de typhus, hoewel ook 
hier vrijwel met zekerheid op een gunstig verloop kan worden gerekend. 
Als iemand de ziekte eenmaal te pakken heeft, kan de dokter niet meer voor hem doen 
dan een zorgvuldige bedbehandeling voorschrijven, waarbij de lichaamskrachten 
mogelijk gespaard blijven en de klachten van de patiënt met de gebruikelijke middelen
bestrijden. De Amerikaanse onderzoeker Foshay heeft goede resultaten verkregen door 
behandelen met een vaccin, inenting dus. 
Wat we zelf kunnen doen ter voorkoming van tularemie is dat we uiterst voorzichtig 
omgaan met wild, beter nog het contact geheel vermijden in tijden dat er een epidemie
heerst onder de knaagdieren, terwijl ook moet worden beproefd de zieke dieren te 
verdelgen.

November 14, 1950 Tularemia in Belgium is reminiscent of plague and typhus
New ailment threatens us
IT CAUSED CONSTERNATION when, at the end of September, a number of cases of 
tularaemia, a disease that had not occurred there before, were detected in our 
Belgian neighbors. For a long time it was believed that tularemia only occurred in 
the United States, where the disease was first described in 1911.
Yet it turned out that Japan, Siberia and European countries are by no means off 
limits for this disorder. For example, in 1936 there was a fairly extensive epidemic 
in Czechoslovakia and the neighboring parts of Austria. The question now is whether 
we should also take into account performing in the Netherlands in the near future. 
That wouldn't be nice at all.
In three of the Belgian cases, the infection came from dead hares that had been 
processed in the kitchen. This is typical of tularemia. It is an infectious disease 
that can wreak havoc among rodents living in the wild (domestic rabbits, for example,
are not susceptible to it). The first encounter with it was therefore an epidemic 
among the squirrels at Lake Tulare in California, hence the name. The disease can 
then be passed on to humans by touching the skin or intestines of infected animals.
Particularly at risk are the scientific workers in the laboratory who experiment with
the causative agents of the disease, the bacterium tularense, also known as 
Pasteurella tularensis bacillus, even though they are aware of the danger and try to 
take precautions. Furthermore, the disease naturally affects those people who come 
into contact with wild rodents more than others: hunters, poulterers, farmers, 
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housewives, cooks. That's a good thing too, because this is an infection that usually
ends well in humans, but with which he can lie seriously ill for a long time.
In addition to direct infection through sick or dead rodents or through laboratory 
material, indirect infection through the bite of certain insects is also known.

Difference in animals and in humans
The animals that fall prey to tularemia develop disease symptoms reminiscent of 
plague, which also have the same fatal meaning for them. In humans one need not fear 
such a serious course at all. Nevertheless, even in human tularemia there is a 
similarity with the dreaded infectious disease plague and typhus. In one species, 
lymph node swelling occurs near the place where the bacteria has entered the body, 
which looks about the same as the swelling in the so-called Bubenen plague, but which
heals, although often only after a considerable time. In the other type of tularemia,
the clinical picture resembles that of typhus, although here too a favorable course 
can be counted on with almost certainty.
Once a person has caught the disease, the doctor can do no more for him than to 
prescribe careful bedside treatment, in which the physical forces may be spared and 
the patient's complaints treated with the usual means. The American researcher Foshay
has obtained good results by treating it with a vaccine, in other words vaccination.
What we ourselves can do to prevent tularemia is to be extremely careful with game, 
better still avoid contact altogether in times of rodent epidemics, while also trying
to eradicate the diseased animals.

24 september 1953  Konijnenziekte (tularemie) woedt in Zweden
STOCKHOLM, 22 Sept. — Behalve de paratyphus-epidemie, die nu overigens zo goed als 
afgelopen is, en een golf van kinderverlamming, die nog op zijn ergst is, woedt thans
in Zweden een derde epidemie, namelijk die van tularemie, een konijnenziekte. Deze 
ziekte is heel iets anders dan de thans ook in Nederland voorkomende konijnenziekte 
myxomatose. 
Tularemie wordt veroorzaakt door een bacterie en besmet ook mensen. Mvxomatose is een
virusziekte en voor de mens niet gevaarlijk. In de tweede helft van Augustus werden 
85 Zweden door tularemie, dat op typhus lijkt, besmet, hetzij rechtstreeks door 
aanraking van konijnen of hazen die aan de ziekte waren gestorven, hetzij 
onrechtstreeks door muggen. In 1950 waren er in het gehele jaar 95 gevallen van deze 
ziekte, in 1951 slechts 4 en vorig jaar helemaal geen gevallen. 
Ruim 1200 Zweden zijn tot nu toe dit jaar door kinderverlamming getroffen. Veertig 
van hen zijn gestorven en meer dan 100 hebben ademhalingsverlamming gekregen en 
moeten in een ijzeren long liggen.

September 24, 1953 Rabbit disease (tularemia) rages in Sweden
STOCKHOLM, 22 Sept. In addition to the paratyphus epidemic, which is now almost over,
and a wave of poliomyelitis, which is still at its worst, a third epidemic is 
currently raging in Sweden, namely that of tularemia, a rabbit disease. This disease 
is very different from the rabbit disease myxomatosis, which is also present in the 
Netherlands.
Tularemia is caused by a bacteria and also infects humans. Mvxomatosis is a viral 
disease and not dangerous for humans. In the second half of August, 85 Swedes were 
infected by tularemia, which resembles typhus, either directly through contact with 
rabbits or hares that had died of the disease, or indirectly through mosquitoes. In 
1950 there were 95 cases of this disease in the whole year, in 1951 only 4 and last 
year none at all.
More than 1200 Swedes have been affected by poliomyelitis so far this year. Forty of 
them have died and more than 100 have developed respiratory paralysis and must be in 
an iron lung.

28 december 1953  GLORIEDAG VOOR "DE SPORTFOKKERS” 
Mijnstreekshow werd een uitbundig succes
SPEKHOLZERHEIDE, 27 Dec. (Eigen red.) — Donderdagmorgen, daags voor Kerstmis, heeft 
burgemeester mr C. J. G. Becht van Kerkrade met het doorknippen van het traditionele 
lint de Internationale Mijnstreekshow te Spekholzerheide — een reuze-tentoonstelling 
van niet minder dan 1500 kippen, sierduiven en konijnen — officieel geopend. En 
ofschoon het weer voor de organiserende K.P.S. "De Sportfokkers" niet al te gunstig 
is uitgevallen, toch hebben zeer velen een bezoek gebracht aan de bonte en 
levenslustige dierenverzameling in zaal Reinders in de Akerstraat, en in de 
nabijgelegen grote tent. Het was een bijzonder mooie tentoonstelling, de grootste van
dit soort, ooit in Limburg gehouden, waarop ook vele Duitse en Belgische inzendinen 
te bewondeen waren.
"Met vreugde wil ik deze tentoonstelling openen", aldus burgemeester mr C. J. G. 
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Becht in zijn openingstoespraak. "Want de liefde voor en de verzorging van dieren is 
een vrije tijdsbesteding, die niet alleen de mensen thuis houdt, maar hen ook 
verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengt. Wie het dier liefheeft, kan geen slecht mens 
zijn. Deze sport is uiterst belangrijk als opvoedend middel in onze samenleving". 
Zich speciaal richtend tot de heer Timmers, voorzitter van "De Sportfokkers", sprak 
de burgemeester de hoop uit, dat het de vereniging moge gelukken vooral de jeugd aan 
te trekken. "U bewijst er de samenleving een grote dienst mee".
"Deze tentoonstelling, door eenvoudige mensen opgericht, is de grootste, ooit in 
Limburg gehouden", zo sprak de heer Visser uit Roermond, voorzitter van de 
provinciale commissie van de raad van beheer voor de Pluimveeteelt. Het woord werd 
verder nog gevoerd door een Duitser en een vertegenwoordiger van de 
Rijksvoorlichtingsdienst.
Dr Hamers, erevoorzitter van de vereniging, wees speciaal op de moeilijkheden, welke 
deze tentoonstelling waren vooraf gegaan, o.a. de pseudovogelpest en de gevreesde 
konijnenziekte.
Hij wees zeer speciaal op een nieuwe buitenlandse ziekte, de tularemie, welke ook in 
Limburg was vastgesteld en waardoor konijnen, hazen en eekhoorns worden aangetast. 
Deze ziekte kan ook levensgevaarlijk zijn voor de mens. De huid en de haren van 
besmette dieren zijn voor de mens zeer besmettelijk. Dr Hamers maande dan ook tot 
grote voorzichtigheid, wanneer men deze ziekte in Limburg tegenkwam.
Niet minder dan 12 keurmeesters hebben handen vol werk gehad om al de 1500 
inzendingen te keuren en te classificeren.
Van de winnaars vermelden wij vandaag alleen de drie hoofd-ereprijzen: Duitsland 
(medaille Commissaris der Koningin) de heer H. Francken, Horbach, met 
Stijgerkroppers; Nederland (medaille minister van Landbouw van de Duitse 
bondsrepubliek) de heer A. Wachelder, Locht-Spekholzerheide, met Eksterkroppers; 
België (medaille gemeente Kerkrade) de heer G. Braick, Seraing-Luik, met Poolse 
Lijnx-duiven. Ereprijs voor de hoogst bekroonde Nederlandse duif (Bundes-plaquette) 
de heer J. Heerderman, Enschede, met Duitse Schoonheidspostduif.

December 28, 1953 GLORY DAY FOR “THE SPORT BREEDERS”
Mijnstreekshow became an exuberant success
SPEKHOLZERHEIDE, 27 Dec. (Own ed.) — On Thursday morning, the day before Christmas, 
Mayor C. J. G. Becht van Kerkrade officially opened the International Mining Show in 
Spekholzerheide — a giant exhibition of no less than 1500 chickens, fancy pigeons and
rabbits — by cutting the traditional ribbon. And although the weather for the 
organizing K.P.S. "De Sportfokkers" did not turn out too favourably, many 
nevertheless visited the colorful and lively animal collection in the Reinders room 
in the Akerstraat, and in the nearby large tent. It was a particularly beautiful 
exhibition, the largest of this kind , once held in Limburg, where many German and 
Belgian entries could also be admired.
"I would like to open this exhibition with joy," said mayor C. J. G. Becht in his 
opening speech. "Because the love for and care of animals is a leisure activity that 
not only keeps people at home, but also teaches them a sense of responsibility. loves
animal cannot be a bad person. This sport is extremely important as an educational 
tool in our society". Turning specifically to Mr. Timmers, chairman of "De 
Sportfokkers", the mayor expressed the hope that the association will succeed in 
attracting the youth in particular. "You are doing society a great service with it".
"This exhibition, set up by simple people, is the largest ever held in Limburg," said
Mr Visser from Roermond, chairman of the provincial committee of the Board of 
Directors for Poultry Cultivation. and a representative of the Government Information
Service.
Dr Hamers, honorary chairman of the association, pointed out in particular the 
difficulties which had preceded this exhibition, including the pseudo-bird plague and
the dreaded rabbit disease.
He pointed in particular to a new foreign disease, tularemia, which had also been 
diagnosed in Limburg and which affects rabbits, hares and squirrels. This disease can
also be life-threatening for humans. The skin and hair of infected animals are highly
contagious to humans. Dr Hamers therefore urged great caution when this disease was 
encountered in Limburg.
No less than 12 judges had their hands full to judge and classify all 1500 entries.
Of the winners, we will only mention the three main honorary prizes today: Germany 
(Medal Commissioner of the Queen) Mr. H. Francken, Horbach, with Stijger Croppers; 
The Netherlands (Minister of Agriculture Medal of the Federal Republic of Germany) 
Mr. A. Wachelder, Locht-Spekholzerheide, with Ekster Croppers; Belgium (medal 
municipality of Kerkrade) Mr. G. Braick, Seraing-Liège, with Polish Lijnx pigeons. 
Honorary prize for the highest awarded Dutch pigeon (Bundes plaque) Mr. J. 
Heerderman, Enschede, with German Beauty Homer.
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9 november 1959  EEN ONZICHTBARE VIJAND
In alle landen van Europa behoort de grote woelmuis tot de meest gevreesde 
schadelijke dieren, die de landbouw bedreigen. Voor de bestrijding ervan worden 
jaarlijks miljoenen uitgegeven. Hun verspreidingsgebied strekt zich van de 
Noordpoolcirkel uit tot in de subtropische streken van Eurasië en van de Europese 
westkust aan de Atlantische Oceaan tot ver ten oosten van de Oeral, in het gebied ten
noorden van het Baikal Meer. – In ons land komt de woelmuis voornamelijk voor in de 
provincies Friesland, Groningen, Zuid-Holland, Utrecht en in het noorden van Noord-
Brabant.

Het dier voelt zich thuis in de meest uiteenlopende klimaatszones. Het wordt dan ook 
in diverse rassen onderscheiden. De ondergrondse leefwijze is overigens in de eerste 
plaats oorzaak van de gemakkelijke aanpassing van de zo sterk uiteenlopende 
klimaatsomstandigheden in de diverse streken. Ondanks hët betrekkelijk talrijk 
voorkomen van het dier – de vele streekbenamingen, waaronder zelfs 'mol’ en 
'waterrat’ wijzen daarop al – krijgt men het maar zelden te zien, omdat het de 
ondergrondse woning alleen bij donker verlaat. Waarschijnlijk is dit een van de 
redenen, waarom er nog zo weinig over de leefwijze van het dier bekend is. 
In eerste instantie is de woelmuis een planteneter, ofschoon insekten, wormen en 
slakken nu en dan ook welkom schijnen te zijn. Schadelijk is het dier, doordat het 
aan de wortels van gewassen knaagt – bij voorkeur aan die van vruchtbomen – zonder 
dat men aanvankelijk argwaan krijgt. Pas wanneer de boom of plant begint te verdorren
of andere ziekteverschijnselen vertoont blijkt, dat de woelmuis zijn 
vernietigingswerk heeft verricht, maar dan is het doorgaans te laat. De behoefte aan 
voedsel is bij dit dier uitzonderlijk groot. Een woelmuis van honderd gram heeft per 
dag vijfentachtig gram sappig plantaardig voedsel nodig. In dezelfde verhouding zou 
een mens per dag omstreeks honderd pond aardappelen of groenten moeten eten. Een 
klein aantal exemplaren kan in een boomgaard of op een akker dus al een aanzienlijke 
verwoesting aanrichten. 
Zoals alle knaagdieren breidt de woelmuis zich snel uit. Een enkel vrouwelijk 
exemplaar brengt jaarlijks twee à vier nesten met gemiddeld vier tot vijf jongen 
groot. Daarbij komt, dat de jongen uit het eerste nest nog hetzelfde jaar 
geslachtsrijp worden en zich ook weer voortplanten. Hier en daar treden ook ware 
plagen van woelmuizen op. Vooral de dun bevolkte streken in oostelijke landen, waar 
de uitbreiding van de woelmuis niet door menselijke maatregelen wordt tegengegaan, 
lijden sterk aan deze diersoort. Een jaarlijkse vangst van honderdduizend of meer 
exemplaren per dorp is bijvoorbeeld in Siberië geen uitzondering. In het jaar 1927, 
toen de woelmuis zich opvallend sterk uitbreidde, werden in het district Tomsk meer 
dan vier miljoen huiden ingeleverd – in geheel Rusland waren het er in hetzelfde jaar
ruim zestig miljoen. Er werd destijds per woelmuishuid een premie van twintig tot 
vijfentwintig kopeken betaald en heel wat Russische boeren genoten een niet te 
versmaden bijverdienste uit de jacht op woelmuizen. Tengevolge van de langere en 
strengere winter zijn de huiden van de Russische woelmuizen dichter en beter van 
kwaliteit dan die uit onze gematigde streken. Men kan ze uitstekend gebruiken voor de
vervaardiging van pelswerk en dekens. Overigens hebben diverse Russische 
woelmuisjagers dit winstgevend bedrijf met hun gezondheid en soms net hun leven 
moeten betalen. In het oosten is de woelmuis namelijk de overbrenger van een 
gevaarlijke besmetellijke ziekte, de tularemie, waardoor ook grotere huisdieren en de
mens kunnen worden besmet. 
Massale uitbreiding van de woelmuis, zoals men die in oostelijke landen kent, treedt 
gewoonlijk om de acht tot tien jaar op. in Midden-Europa komen dergelijke plagen niet
voor. Toch treden ook in gematigde streken de woelmuizen het ene jaar krachtiger op 
dan het andere. En deze jaren zijn dan voor landbouw en bosbouw jaren met hoge 
schade.

November 9, 1959 AN INVISIBLE ENEMY
In all countries of Europe, the large vole is one of the most feared pests that 
threaten agriculture. Millions are spent every year on combating it. Their 
distribution area extends from the Arctic Circle to the subtropical regions of 
Eurasia and from the western coast of Europe on the Atlantic Ocean to far east of the
Urals, in the area north of Lake Baikal. – In our country, the vole is mainly found 
in the provinces of Friesland, Groningen, South Holland, Utrecht and in the north of 
North Brabant.

The animal feels at home in the most diverse climatic zones. It is therefore 
distinguished in various varieties. Moreover, the subterranean way of life is 
primarily responsible for the easy adaptation to the widely differing climatic 
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conditions in the various regions. Despite the relatively numerous occurrence of the 
animal – the many regional names, including even 'mole' and 'water rat', already 
indicate this – one rarely sees it, because it only leaves the underground dwelling 
at dark. This is probably one of the reasons why so little is known about the 
animal's way of life.
At first the vole is a herbivore, although insects, worms and snails seem to be 
welcome from time to time. The animal is harmful because it gnaws at the roots of 
crops - preferably those of fruit trees - without initially being suspected. Only 
when the tree or plant begins to wither or show other symptoms of disease does it 
appear that the vole has done its work of destruction, but then it is usually too 
late. The need for food is exceptionally high in this animal. A hundred-gram vole 
needs eighty-five grams of juicy plant food per day. In the same proportion, a person
should eat about a hundred pounds of potatoes or vegetables a day. A small number of 
specimens can therefore cause considerable destruction in an orchard or in a field.
Like all rodents, the vole expands quickly. A single female raises two to four 
litters a year with an average of four to five young. In addition, the young from the
first litter reach sexual maturity in the same year and reproduce again. True 
infestations of voles also occur here and there. Especially the sparsely populated 
regions in eastern countries, where the expansion of the vole is not stopped by human
measures, suffer greatly from this species. For example, an annual catch of one 
hundred thousand or more per village is no exception in Siberia. In the year 1927, 
when the vole expanded remarkably, more than four million skins were surrendered in 
the Tomsk district - in the whole of Russia there were more than sixty million in the
same year. At the time, a premium of twenty to twenty-five kopecks was paid per vole 
hide, and many Russian farmers enjoyed a not to be sneezed at by hunting voles. Due 
to the longer and harsher winter, the skins of the Russian voles are denser and 
better quality than those from our temperate regions. They can be used excellently 
for the manufacture of furs and blankets. Incidentally, several Russian vole hunters 
have had to pay for this profitable business with their health and sometimes even 
their lives. In the East, the vole is the carrier of a dangerous contagious disease, 
tularemia, which can also infect larger domestic animals and humans.
Mass expansion of the vole, as known in eastern countries, usually occurs every eight
to ten years. such plagues do not occur in Central Europe. Nevertheless, even in 
temperate regions, the voles are more vigorous one year than the other. And these 
years are years with high damage for agriculture and construction.

23 decemer 1964  Wild en gevogelte op de kerstdis
Voor de Kerstmaaltijd zullen zelfs mensen, die daar anders niet de minste 
belangstelling voor hebben, graag een stukje wild of gevogelte op tafel zien. De één 
zoekt het in de dure soorten, de ander is al tevreden met een eenvoudig hapje 
konijnebout.
Persoonlijke smaak is, behalve de prijs, beslissend voor de keuze. 
Het is zeker niet overdreven als personen die weinig ervaring hebben met wild, even 
stilstaan bij de vraag of de gebruikelijke diersoorten, die men in de wintertijd 
bezigt om eens lekker te eten, nu allemaal wel geschikt zijn uit een oogpunt van de 
gezondheid. 
Welnu, het staat vast, dat er enkele ziekten voorkomen bij in het wild levende 
dieren, die ook voor de mens gevaar kunnen opleveren. De angst hiervoor behoeft niet 
te worden overdreven, want verscheidene dierziekten kunnen voor mensen geen kwaad. 
Een uitzondering dient te worden gemaakt voor de tuberculose, die bijvoorbeeld bij 
hazen en bij kippen nogal eens wordt aangetroffen en voor de zogenaamde jagerspest of
tularemie. De laatstgenoemde ziekte komt in Nederland gelukkig niet veel voor, een 
paar jaren geleden heerste er echter een epidemie van tularemie onder de hier te 
lande in het wild voorkomende knaagdieren. 

Zelf geschoten 
Op wild en gevogelte moet, evenals op slachtvee, een hygiënisch toezicht worden 
gehouden. Dit toezicht is opgedragen aan de keuringsdiensten. Het onderzoek van 
levende of dode dieren op sporen van ziekten is verre van gemakkelijk, men dient dat 
over te laten aan diegenen, die er veel verstand van hebben. 
Waarom luistert dit zo nauw? Dat komt omdat zowel uit het darmkanaal van een dood of 
stervend beest, als uit de omgeving allerlei bacteriën in het lichaam van het dier 
binnendringen en zich vermeerderen in de weefsels. Het eten van dergelijk 
geïnfecteerd vlees kan gevaar voor de gezondheid opleveren. Vandaar dat ook bij zelf 
geschoten wild goed moet worden opgelet, of de buit wel geschikt is voor consumptie. 
Dat klemt des te meer omdat men zich er goed van bewust dient te zijn dat juist zieke
en zwakke dieren meer kans lopen door een schot te worden getroffen dan de gezonde, 
snellere exemplaren! 
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Bij sommige diersoorten, zoals herten en wilde zwijnen, dienen de ingewanden zo 
spoedig mogelijk te worden verwijderd; dit geschiedt om afkoeling te bevorderen en 
daarmee bederf te vertragen. Bij haas, konijn en vogels is dit uithalen niet nodig of
gewenst, behalve bij het watergevogelte, zoals eenden, dat uit vuile sloten afkomstig
kan zijn en waarvan het darmstelsel vaak parathyfusbacillen bevat. 

Bekende adressen 
Verschillende soorten wild kunnen, als ze maar oordeelkundig worden bewaard, gerust 
een zekere mate van "normaal" bederf ondergaan, teneinde de door velen zo 
gewaardeerde adelijke smaak te krijgen. Natuurlijk moet het verval van het vlees niet
in het stadium van rotting komen. 
Evenmin mag vergaande schimmeling zijn opgetreden, dit laatste is echter voornamelijk
verkeerd, omdat de smaak daardoor onaangenaam wordt. 
Koop wegens als die mogelijke bezwaren nooit wild en gevogelte van een onbekend 
adres, dus bijvoorbeeld niet bij "iemand van buiten", die met kerstbout langs de 
deuren gaat. Alleen de goede poelier kan beoordelen of een dier al dan niet ziek 
geweest is, alleen zo iemand kan maatregelen nemen waardoor het vlees zonder schade 
voor de gezondheid kan worden genuttigd. Als bijzonderheid kan in dit verband nog 
worden vermeld, dat voor sommige lekkerbekken het smullen vóór de hygiëne gaat; zo 
wordt van bepaalde soorten snippen de inhoud van de ingewanden juist graag gegeten. 
Tot slot een enkel woord over de myxomatose, een stoornis die af en toe de kop 
opsteekt onder wilde (en tamme) konijnen. Dit is een voor de mens onschuldige ziekte.
Dezelfde voorzorgsmaatregelen als hierboven beschreven dienen echter natuurlijk 
steeds in acht te worden genomen. 
(Nadruk verboden).

December 23, 1964  Game and poultry at Christmas dinner
For the Christmas meal, even people, who otherwise have no interest in it, will like 
to see a piece of game or poultry on the table. One looks for the expensive types, 
the other is satisfied with a simple bite of rabbit leg.
Personal taste, apart from the price, is decisive for the choice.
It is certainly not an exaggeration if people who have little experience with game 
take a moment to consider whether the usual types of animals, which are used in 
winter for a nice meal, are all suitable from a health point of view.
Well, it is certain that there are some diseases in wild animals that can also be 
dangerous to humans. The fear of this need not be exaggerated, because several animal
diseases do not harm humans. An exception should be made for tuberculosis, which is 
often found in hares and chickens, for example, and for the so-called hunter's plague
or tularemia. Fortunately, the latter disease is not very common in the Netherlands, 
but a few years ago there was an epidemic of tularemia among the wild rodents in this
country.

Self shot
Game and poultry, as well as beef cattle, must be subject to hygienic supervision. 
This supervision is entrusted to the inspection services. The examination of living 
or dead animals for traces of disease is far from easy, it should be left to those 
who know a lot about it.
Why is this so close? This is because, both from the intestinal tract of a dead or 
dying animal and from the environment, all kinds of bacteria enter the body of the 
animal and multiply in the tissues. Eating such infected meat can pose a health 
hazard. That is why you also have to pay close attention to self-shot game, whether 
the loot is suitable for consumption. This is all the more important because one 
should be well aware that sick and weak animals are more likely to be hit by a shot 
than the healthy, faster specimens!
In some animal species, such as deer and wild boar, the entrails should be removed as
soon as possible; this is done to promote cooling and thus delay spoilage. This 
evisceration is not necessary or desirable for hares, rabbits and birds, except for 
waterfowl, such as ducks, which may come from dirty ditches and whose intestinal 
tract often contains parathyphoid bacilli.

Known addresses
Different kinds of game, if but judiciously preserved, can safely undergo a certain 
degree of "normal" spoilage in order to acquire the noble taste so prized by many. Of
course, the decay of the meat should not reach the stage of putrefaction.
Extensive molding may not have occurred either, but the latter is mainly wrong 
because it makes the taste unpleasant.
Because of these possible objections, never buy game and poultry from an unknown 
address, so not for example from "someone from outside", who knocks on doors with 
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Christmas bolts. Only the good poulterer can judge whether or not an animal has been 
ill, only such a person can take measures so that the meat can be consumed without 
harm to health. As a special feature in this connection, it can be mentioned that for
some gourmets, feasting takes precedence over hygiene; for example, the contents of 
the intestines of certain types happy to eat. Finally, a few words about myxomatosis,
a disorder that occasionally rears its head among wild (and domestic) rabbits. This 
is a harmless disease for humans. However, the same precautions as described above 
should of course always be observed be taken.
(Forbidden to copy).

18 januari 1969   [...] Verlamming
Dr. Bartlema is het niet eens met de stelling dat men zich ook als 
wetenschapsbeoefenaar verre moet houden van iedere studie die met de bacteriologische
of chemische oorlog te maken heeft. "Oe Thant stelt in zijn opdracht duidelijk, dat 
men om de bedreiging te bezweren, kennis moet hebben over de aard van de dreiging."
Tot de chemische strijdmiddelen behoren in het algemeen de gifgassen, die een 
verlammende of verstikkende werking kunnen hebben. Gasmaskers, beschermende kleding 
en ontsmettingsmiddelen kunnen het effect van die giftige dampen voor het grootste 
deel teniet doen. Maar chemische middelen kunnen ook aangewend worden om oogsten te 
vernietigen of de bodem aan te tasten. Daartegen kan minder doeltreffend worden 
opgetreden. 
Het spook van de bacteriologische oorlog doemt vooral op in de vorm van nevels vol 
micro-organismen, die, uitgestrooid boven een gebied afschuwelijke epidemieën kunnen 
teweegbrengen, zoals miltvuur, tularemie (een mild soort pest), tetanus en 
brucellosis of Malta-koorts. Ook in voedingsmiddelen en via de waterleiding kunnen 
gemakkelijk schadelijke bacteriën (tyfus, cholera, pest). verspreid worden. Een goed 
hygiënisch niveau — zoals Nederland gelukkig kent — vormt al een belangrijke 
preventie tegen het effect van een biologische overval. 
Volgens dr. Bartlema en de voorzitter van de VRO, prof. dr. G. J. Sizoo, is in de 
rijke landen een vergaande berscherming mogelijk tegen B- en C-wapens. Deze wapens 
worden daarom wel de atoombom van de arme landen genoemd, omdat ze vrij goedkoop zijn
aan te maken. 
Dr. Bartlema zegt geen enkel idee te hebben over de voorraden B- en C-wapens in de 
wereld. "De controle zal erg moeilijk zijn en is onze taak niet. Duitsland mag 
bijvoorbeeld geen B- en C-wapens maken, maar er zijn daar 
Insectenbestrijdingsmiddelen, die sprekend lijken op zenuwgassen. In feite zijn die 
gassen zelfs voortgekomen uit insecticiden. Waar begint dan precies de overtreding?"

Voorkomen van tularemie
In het artikel van 5 december 2013 in Eurosurveillance worden de gevallen in 
Nederland van tularemie opgesomt.
De aandacht van de auteur werd gewekt door een artikel in de Frankfurter Allgemeine 
Zeitung van december 2005. Klaarblijkelijk is destijds met man en macht gezocht naar 
de verwekker, gegeven het aantal krantenartikelen naderhand in diezelfde krant:

december 2005  Zwei Jäger mit Hasenpest infiziert
wbr. GRIESHEIM. Mit der Hasenpest haben sich zwei Teilnehmer einer Treibjagd bei 
Griesheim Ende Oktober infiziert, als sie Feldhasen abzogen ... 

december 2005  Möglicherweise ein Toter durch Hasenpest
wbr. DARMSTADT. Mindestens sechs Jäger haben sich am 29. Oktober in Griesheim mit der
Hasenpest infiziert. Dies hat das Gesundheitsamt in Darmstadt ... 

december 2005  Suche nach infizierten Tieren
Hasenpest gibt Rätsel auf: Erreger nur bei Menschen gefunden
wbr. DARMSTADT-DIEBURG. Die in einem Jagdrevier im Griesheimer Wald festgestellte 
Hasenpest gibt Rätsel auf. Bisher steht fest, daß sechs Männer ... 

december 2005  Nachrichten
Die Herkunft des seltenen Hasenpest-Erregers in Griesheim ist noch unklar. Ergebnisse
von Labniochrsuchungen an zehn Feldhasen und einer Bisamratte ... 

december 2005  Weiter Unklarheit über Herkunft der Hasenpest-Erreger
Die Herkunft des seltenen Hasenpest-Erregers in Südhessen gibt weiter Rätsel auf. Die
Untersuchung der Organe von zehn Hasen und einer Bisamratte ... 

december 2005  Hasenpest: Veterinär fordert weitere Tests
Ihe. GIESSEN. Nach der erfolglosen Suche nach der Herkunft des seltenen Hasenpest-
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Naspeuringen van Paul Theelen: Tularemia de doodsoorzaak van Cecilia Mertens

Erregers in Südhessen hat sich das Gießener Landeslabor für ... 

december 2005  Nach Hasenpest-Erreger wird weiter gesucht
Ihe. DARMSTADT. Die Suche nach der Herkunft des seltenen Hasenpest-Erregers in 
Südhessen wird ausgeweitet. Derzeit würden sämtliche Teilnehmer …

april 2006  Hasenpest-Erreger ist eingeatmet worden
wbr. DARMSTADT-DIEBURG. Die neun Jäger, die Anfang November an der seltenen Krankheit
Hasenpest (Tularämie) erkrankt sind, haben sich beim Auswaschen …

Ook in Frankrijk, Vendée, is in 2004 uitgebreid onderzoek gedaan naar een uitbraak 
van de ziekte. Zie bijvoorbeeld: 
http://www.infectiologie.com/site/medias/JNI/2005/CL/col5-5-siret.pdf en 
http://www.invs.sante.fr/publications/2005/tularemie_vendee/rapport_tularemie_vendee.
pdf 
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