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ongeveer 200 patiënten zich in eerste instantie met hun klachten

tot de huisarts hebben gericht, dan moeten we aannemen dat

de 7000 Nederlandse huisartsen per jaar ongeveer 2000 keer de

diagnose malaria overwegen; dat wil zeggen gemiddeld één ver-

dachte patiënt per huisarts per drie jaar en één echte malaria-

patiënt per 30 jaar ofwel gemiddeld éénmaal per carrière. De

verdeling is natuurlijk niet homogeen over het land en een huis-

arts in de Bijlmer zal vaker aan malaria denken omdat veel van

zijn patiënten met koorts uit de tropen afkomstig zijn en zo nu

en dan hun land van herkomst bezoeken. Deze groep treft veelal

geen maatregelen om malaria te voorkomen terwijl tijdens hun

verblijf in Nederland hun natuurlijke weerstand tegen malaria

sterk is afgenomen. 

Om die enkele patiënten draait het allemaal. Maar zijn het er

echt zo weinig?

Aanzienlijke onderrapportage van malaria door artsen is in vele

landen beschreven. Sinds 1 april 1999 zijn de behandelend art-

sen ontheven van de aangifteplicht voor malaria. Met de invoe-

ring van de nieuwe Infectieziektewet berust de meldingsplicht

voor malaria bij het hoofd van het diagnosticerend laboratorium

(categorie C). Vooruitlopend op de wetswijziging over melding

door de laboratoria hebben wij een onderzoek gedaan naar het

werkelijke vóórkomen van malaria in Nederland. Wij hebben ons

hierbij gebaseerd op de gegevensbestanden van de

Hoofdinspectie over 1995 en 1996, de ruim 100 laboratoria die

aangesloten waren bij de landelijke externe kwaliteitsborging

parasitologische diagnostiek en op de derde landelijke registra-

tie voor malaria: de ziekenhuisopnames.

Inleiding
Malaria blijft van tijd tot tijd in het nieuws en wetenschapsjour-

nalisten schrijven er interessante artikelen over. De huisdokter

neemt er kennis van en verwerkt de informatie waarschijnlijk

nauwelijks anders dan de geïnteresseerde leek. Malaria is iets

van ver weg en lijkt van weinig belang voor de huisartspraktijk in

Nederland.

In ons land houden, behalve derdewereldorganisaties, ook een

aantal onderzoeksinstituten zich actief met malaria bezig.

Onderwerpen als nieuwe geneesmiddelen en resistentie, geneti-

sche manipulatie, vaccinontwikkeling en muggengedrag zijn

meer of minder relevant voor de huisarts. Proefschriften nodigen

echter meestal niet uit tot lezen en de afstand tussen onderzoe-

kers en huisartsen wordt zelden overbrugd. 

In dit artikel willen we juist de betrokkenheid van huisartsen bij

de voorlichting, diagnose en behandeling van malaria belichten

en daarbij enkele recente gegevens vermelden aan de hand van

drie vragen:

� Hoe vaak komt malaria voor? 

� Welke profylaxe is zinnig? 

� Wat te doen bij verdenking op malaria? 

Incidentie van malaria in Nederland
Malaria was een aangifteplichtige ziekte uit categorie B, welke

binnen 24 uur moest worden aangegeven bij de GGD door de

arts die de diagnose had vastgesteld. In de afgelopen jaren wer-

den per jaar gemiddeld een kleine 300 gevallen officieel geregis-

treerd bij de Geneeskundige Hoofdinspectie. Stel dat daarvan
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Op basis van een vergelijking van deze drie bestanden hebben

wij het totaal aantal malariagevallen per jaar in Nederland

geschat. Voor een beschrijving van deze techniek – de vangst-

hervangstmethode (capture-recapture, CRC) –, de methodologie en

het cijfermateriaal verwijzen wij naar de beschrijving in het

NTvG.1 De CRC-analyse leverde voor de onderzoeksperiode op

dat per jaar tussen de 750 en 950 patiënten met malaria

Nederland binnenkwamen. De volledigheid van aangifte door

artsen in 1995 en 1996 is in dat geval slechts 36%. Dat betekent

dat huisartsen mogelijk drie keer zo vaak een geval van malaria

in hun praktijk kunnen zien dan tot nu toe werd verondersteld.

Er gaan 300.000 reizigers per jaar naar malariagebieden en uit-

gaande van 850 malariagevallen heeft of krijgt dus bijna 3 op de

1000 tropenreizigers malaria. 

Malaria tropica, de gevaarlijke vorm, is in de laatste decaden

sprongsgewijs een groter aandeel gaan innemen binnen het

geheel (figuur 1). In de tweede helft van de jaren zeventig werd

deze trend waarschijnlijk veroorzaakt door een toegenomen toe-

risme naar tropisch Afrika en gedurende de jaren tachtig kon een

verdere stijging worden toegeschreven aan de toenemende

resistentie van de parasiet tegen het veelgebruikte profylacticum

chloroquine.2 De laatste jaren is malaria tropica verantwoorde-

lijk voor ongeveer 60% van de totale import aan malaria. Maar

liefst 31% van alle opnames betrof malaria van een der goedaar-

dige typen. Dit suggereert dat de behandelkosten niet geheel in

overeenstemming zijn met de risico’s van de ziekte.

Profylaxe
Een profylaxeadvies is tegenwoordig niet meer zo eenvoudig. In

de afgelopen jaren werd zo weinig mogelijk variatie in de advie-

zen aanbevolen, met een geaccepteerd overmatig gebruik van

chemoprofylaxe. Het huidige Malariaprofylaxebulletin is zeer gede-

tailleerd omdat men een advies op maat wil geven en een over-

daad aan chemoprofylaxe wil vermijden.3 De fijnmazigheid van

de nieuwe advisering heeft echter als nadeel dat zelfs wanneer

huisarts en GGD dezelfde recente informatie raadplegen, de

adviezen verschillend kunnen zijn. Patiënten die merken dat ze

een ander advies krijgen van de GGD raken in verwarring.

Daarom is regelmatige bijscholing van huisartsen en van GGD-

artsen en B-verpleegkundigen noodzakelijk.

Belangrijk blijft het voor de huisarts om te weten dat de kans op

malaria tropica (veroorzaakt door P. falciparum) in Afrika zeer veel

groter is dan in de rest van de tropische wereld. De aanstaande

reiziger moet duidelijk gemaakt worden dat hij zijn risico met

chemoprofylaxe én een aantal muggenwerende maatregelen fors

kan reduceren. Die risico’s hangen, behalve van de geografische

situatie, in sterke mate af van wat voor activiteiten de reiziger

denkt te gaan ontplooien en het uiteindelijke advies komt dus

tot stand na een gesprek met de cliënt. Huisartsen kunnen zich

verzekeren van een actuele informatiestroom via de Landelijke

Reizigersadvisering en het internet raadplegen (www.lcr.nl).4

Daarnaast kunnen huisartsen de specialisten in centra voor dia-

gnostiek en onderzoek van malaria als vraagbaak gebruiken. 

In tabel 1 staan de gebruikelijke chemoprofylactica met dosering

en periode van inname vermeld.

Maar ook aanstaande reizigers weten het internet te vinden en

dat kan de huisarts in een lastig parket brengen. Men wil bij-

voorbeeld perse geen mefloquine gebruiken, men wil helemaal

niets gebruiken (‘al die rommel in je lijf’) en liever bij klachten

ter plekke naar een dokter gaan. Het beste is om te wijzen op de

mogelijke onbetrouwbaarheid van zulke alternatieven, het grote

infectierisico in Afrika, het snelle beloop van malaria tropica bij

niet-immune reizigers en het feit dat men ter plaatse niet overal

op tijd adequate medische hulp kan krijgen. In bepaalde geval-

len kan geadviseerd worden een noodbehandeling met

Malarone® mee te nemen.5
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Adviezen om malaria te voorkomen worden op maat gegeven en

tropenreizigers zijn mondig. Dit noopt huisartsen om hun kennis

te onderhouden. Zij zien zelden malariapatiënten, maar moeten

bij koorts en tropenbezoek wel aan malaria denken, zeker nu het

merendeel van de patiënten met geïmporteerde malaria, malaria

tropica blijkt te hebben. 

Hoewel artsen meldingsplichtig zijn, bleven de meeste malaria-

gevallen ongeregistreerd. Wij vergeleken gegevens van laborato-

ria met informatie van de Inspectie voor de Volksgezondheid en

met ziekenhuisopnames. Met statistische vangst-hervangstana-

lyse schatten wij het aantal patiënten tussen 750 en 950 per jaar,

in vergelijking met de circa 300 officiële aangiften. Ongeveer 3

op de 1000 tropenreizigers heeft of krijgt malaria in Nederland.

Mogelijkheden en wenselijkheden van snelle diagnostiek met

moderne testkits en behandeling door huisartsen worden

besproken. Patiënten hebben baat bij goede communicatie tus-

sen huisarts, specialist en laboratorium.

Afdeling Medische Microbiologie, Academisch Ziekenhuis St. Radboud,

Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen: dr. J.P. Verhave, parasitoloog.

Afdeling Tuberculosebestrijding, GGD Rotterdam: N.A.H. van Hest,

tuberculosearts/epidemioloog.

Correspondentie: dr. J.P. Verhave, e-mail: j.verhave@mmb.azn.nl
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De reiziger terug als patiënt
De meeste reizigers komen gezond terug, of ze nu malariaprofy-

laxe hebben gebruikt of de risico’s van een malaria-aanval geno-

men hebben. De meeste huisartsen komen niet vaak in aanra-

king met patiënten die na een tropenreis koorts krijgen. Echter,

één van de vier typen van malaria, malaria tropica, kan bij men-

sen zonder specifieke afweer heel snel levensbedreigende vor-

men aannemen. Als bijtijds aan malaria wordt gedacht en de

diagnose wordt bevestigd, is effectieve behandeling mogelijk.

Klinische diagnostiek hangt mede af van een zekere routine en

die is in de huisartsenpraktijk wat betreft malaria moeilijk te

onderhouden. Elk jaar opnieuw ontstaan er in Nederland

(bijna)ongelukken door patient’s en doctor’s delay.

De (huis)artsen doen er goed aan om bij alle daarvoor in aan-

merking komende patiënten te denken aan het korte regeltje:

koorts + tropen = malaria (tenzij), en dat dan consequent toe te pas-

sen, wat de patiënt ook beweert. Malaria kan zich voordoen als

heftige aanvallen van koude rillingen en koorts, maar ook als

een grieperig gevoel met hoofdpijn en spierpijn zonder duidelij-

ke koorts. Na meerdere dagen kan vaak ook een anemie en een

splenomegalie worden geconstateerd. Bij ernstiger symptomen

(verwardheid, bewustzijnsvermindering) zal de huisarts meteen

doorverwijzen. Om malaria vast te stellen is laboratoriumonder-

zoek noodzakelijk. Gelukkig wordt er in de meeste gevallen vol-

gens bovenstaande regel onderzoek op malaria aangevraagd bij

een artsen- of ziekenhuislaboratorium. Aan de hand van deze

aanvragen schatten wij dat van de tien patiënten met koorts na

tropenbezoek er één inderdaad malaria heeft.6

Huisarts en laboratorium
De huisarts mag erop vertrouwen dat laboratoria een kwaliteit

van diagnostiek hebben die door de beugel kan.7 Maar ook de

laboratoria kampen met het probleem van de relatieve zeld-

zaamheid van malaria. Desondanks is het aantal onvoldoende
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Casus 1
De patiënt zegt met een stalen gezicht dat zijn koorts geen malaria kán zijn,

‘want’ hij was zeer profylaxetrouw (mefloquine). De dokter heeft geen reden

om te twijfelen. Na enkele dagen is de patiënt plotseling in coma geraakt en

overleden.

Meer dan de helft van de Nederlandse reizigers gebruikt de pro-

fylaxe niet, of niet goed. Patiënten die bekennen niet goed

geslikt te hebben zijn beter te vertrouwen! Zelfs correct gebruik-

te chemoprofylaxe tot vier weken na terugkomst geeft geen vol-

ledige bescherming, maar meestal wel mitigering van de aanval.

Casus 2
Een patiënt weet met overtuiging te vertellen dat in het bezochte gebied in het

betreffende seizoen geen malaria voorkomt en dat zijn koorts dus geen mala-

ria kan zijn. De dokter heeft geen reden om te twijfelen, want het klopt met

de LCR-gegevens. Na een week ligt de patiënt op de intensieve zorg met een

cerebrale malaria.

In de informatie van het Landelijk Coördinatiecentrum

Reizigersadvisering staan globaal alle gebieden met malaria(sei-

zoenen) op kaartjes aangegeven. Wellicht was het op de hoofd-

bestemming gebaseerde reisadvies correct, maar kennelijk heeft

de patiënt toch een gebied met actieve transmissie niet kunnen

vermijden (tussenlanding, uitstapje). 

Casus 3
Een patiënt denkt dat zijn koorts te wijten is aan malaria. Hij is een jaar

geleden in Indonesië geweest. De dokter meent beslist: ‘Onmogelijk, dat is

veel te lang geleden’. Na een week komt de patiënt uitgeput terug met een

anderdaags intermitterende koorts, die door P. vivax blijkt te zijn

veroorzaakt.

Belangrijk om te weten is dat de klinische verschijnselen van de

verschillende malariatypen op uiteenlopende tijden na terug-

komst uit de tropen op kunnen treden (in de eerste twee maan-

den alle typen, met nadruk op malaria tropica) door resistentie

of profylaxeontrouw; daarna m. tertiana, vanwege het recidive-

rend vermogen tot drie jaar na infectie, door reactivatie van ‘sla-

pende’ stadia in de lever en ten slotte, alhoewel zeldzaam in

Nederland, m. quartana, gedurende decennia na de infectie).

Tabel 1 Chemoprofylactica, dosering en periode van inname 

Soortnaam Merknaam Dosering Periode van inname

Proguanil* Paludrine® 1-2 maal daags vanaf verblijf tot 4 weken daarna

Chloroquine* Nivaquine® 1 maal per week vanaf verblijf tot 4 weken daarna

Mefloquine Lariam® 1 maal per week vanaf 3 weken voor tot 4 weken na verblijf

Doxycycline† diverse 1 maal daags vanaf 1 week voor tot 4 weken na verblijf

Atovaquon/Proguanil‡ Malarone® 1 maal daags vanaf 2 dagen voor tot 2 dagen na verblijf 

* Combinatie in gebieden met beperkte resistentie tegen chloroquine en als alternatief voor mefloquine. Cave: minder bescherming, dus mugcontact 
vermijden.

† Vooral in sommige delen van Zuidoost-Azië
‡ Alternatief voor mefloquine bij verblijf tot 4 weken (korte zonvakanties Gambia!)



scorende laboratoria vanaf 1997 tot 2000 verminderd van 18 tot

5%.

Huisartsen die een malariaonderzoek overwegen, mogen dus

met recht aan het nabije laboratorium de eis stellen van kwali-

teit en anders met hun vraag of met hun patiënt uitwijken naar

een betrouwbaar diagnostisch centrum. De arts die laborato-

riumonderzoek aanvraagt, moet kunnen rekenen op een snelle

bepaling en telefonische uitslag. 

Het is belangrijk dat de arts informatie over de patiënt meteen

aanlevert opdat de laboratoriummedewerkers snel een diagnose

kunnen stellen. Gegevens over reis(-doel, -duur en activiteiten),

gebruik van profylaxe, tijd van terugkeer en klinische verschijn-

selen helpen de microscopist bij de beslissing over de soort

Plasmodium. Zonder deze gegevens wordt het de analist onnodig

moeilijk gemaakt, zeker als deze buiten de normale werktijd,

zonder de mogelijkheid van intercollegiaal overleg, een beslis-

sing moet nemen.8 Ook ‘laboratoriumdelay’ kan het leven van de

patiënt in gevaar brengen.

Het kan de onderlinge relatie tussen huisarts en

laboratorium(hoofd) ten goede komen als de laatste de huisart-

sen in zijn rayon regelmatig schriftelijk informeert zowel over

aspecten die de aanvragen betreffen als over de nieuwste techni-

sche en epidemiologische ontwikkelingen. In sommige centra

heeft men de procedure bespoedigd doordat huisartsen hun

patiënten met koorts uit de tropen rechtstreeks naar het labora-

torium kunnen sturen. Bij P. falciparum-uitslag komt de patiënt

onder hoede van de (tropen)internist en bij goedaardige plas-

modia wordt de patiënt behandeld door de huisarts (overleg

Rotterdamse huisartsenvereniging en Havenziekenhuis). 

Diagnostiek uit of thuis?
De laatste jaren zijn er verschillende commerciële methoden

voor malariadiagnostiek op de markt die niet op kleuring en

microscopie gebaseerd zijn.9 Met deze moderne mogelijkheden

van antigeen-dipsticks en -strips kunnen huisartsen eventueel

zelf hun klinische vermoeden bevestigen. Op de markt zijn nu

enkele kits voor P. falciparum-antigeen (ICT Diagnostics® via

Uniprom en OptiMal® via DiaMed Benelux). Met de ICT-test kan

naast P. falciparum eveneens antigeen van P. vivax worden aange-

toond, terwijl de OptiMal®-test naast een algemeen

plasmodiumantigeen ook een specifiek P. falciparum-antigeen

aantoont. 

Beide tests zijn eenvoudig en snel; in vijf tot tien minuten kun-

nen ze goed door de doktersassistente worden uitgevoerd. In

95% van de bewezen gevallen van malaria tropica wordt P. falcipa-

rum(-antigeen) kwalitatief aangetoond (positief/negatief). Het

gebruik in de huisartsenpraktijk zou de procedure en de start

van behandeling (eventueel door de huisarts) kunnen versnellen

teneinde de risico’s voor de patiënt te verminderen. De tegelijk

gemaakte bloedpreparaten kunnen vervolgens onderzocht wor-

den in het ziekenhuislaboratorium. Voor P. falciparum moet

bovendien een telling van de parasietendichtheid in het bloed

worden gedaan met het oog op de beslissing over eventuele

opname en het klinisch-therapeutisch beleid. Bij een positieve

P. vivax-uitslag zou de huisarts meteen kunnen behandelen.

Indien de antigeentest negatief uitvalt, zou de huisarts kunnen

concluderen dat de patiënt waarschijnlijk geen malaria heeft of

een heel lage graad van infectie en er nog niet direct levensge-

vaar bestaat. De urgentie is geringer en het ziekenhuis- of art-

senlaboratorium kan de bloedpreparaten de volgende dag als-

nog beoordelen.

Er zijn echter ook bezwaren tegen deze procedure. Zo kunnen

ook lage infecties met P. falciparum op zeer korte termijn tot

levensgevaarlijke situaties leiden. Infecties in een zeer vroeg sta-

dium (bij koorts onmiddellijk naar de dokter) geven nog geen

positief signaal op de strip. Een ander nadeel is dat er geen

informatie beschikbaar is over ongunstige signalen voor een

ernstig beloop (rijpe vormen van P. falciparum, trombopenie).

Aanvullende bepalingen bijvoorbeeld bij aanwijzingen voor

hypoglykemie, nierfunctiestoornissen en verstoringen in de

vocht- en elektrolytenhuishouding zouden dan ook moeten wor-

den overwogen.10

Soms worden ook hoge parasietendichtheden gemist in de anti-

geentests. Fout-positieve uitslagen kunnen voorkomen, bijvoor-

beeld bij patiënten met de reumafactor. Bovendien blijft de ICT-

test na (zelf)behandeling nog geruime tijd positief. 

Vooralsnog kunnen P. ovale en P. malariae niet met een antigeen-

test worden aangetoond; over de gevoeligheid voor P. vivax zijn

nog onvoldoende gegevens beschikbaar.

Een praktisch bezwaar is dat een doos 20-25 bepalingssets à

circa € 10 bevat en de tests ongeveer een jaar houdbaar zijn.

Lang niet iedere huisarts zal dus alle sets gebruiken.

Het laatste bezwaar is dat laboratoria de testuitslag van de huis-

arts willen bevestigen voor er tot behandeling wordt overgegaan;

bovendien hebben zij meldingsplicht.

Conclusie
Malaria komt in Nederland mogelijk drie maal vaker voor dan

gedacht. De profylaxe kan tegenwoordig op maat worden voor-

geschreven op basis van informatie van de landelijke

Reizigersadvisering. 

De diagnostiek van malaria begint bij het denken aan de moge-

lijkheid bij reizigers die met koorts of ‘griep’ uit de tropen terug-

komen. De waarde van snelle thuistests is nog niet duidelijk.

Vooralsnog lijkt het verstandig goed contact te onderhouden

met een streeklaboratorium.

Als de parasitologische diagnose van het laboratorium luidt:

malaria veroorzaakt door P. vivax, P. malariae of P. ovale, dan is het

zorgvuldig medisch handelen als de huisarts de patiënt zelf

behandelt en naar huis stuurt met een recept voor chloroquine en

(om recidieven van malaria tertiana te voorkomen) primaquine.

Voor een infectie met P. falciparum is opname de veilige weg en zal

er in ieder geval overleg met een internist moeten plaatsvinden.

Een regionaal protocol met adressen van instanties en specialis-

ten die voor telefonisch consult en (snelle) verwijzing bereikbaar

zijn, zou nuttig zijn. Vrijwel elke (net niet) fatale afloop van
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malaria in Nederland is te voorkomen als alle betrokken eche-

lons, te beginnen bij de huisarts, waakzaam zijn en de procedu-

res bij een patiënt met koorts uit de tropen zonder aarzelen,

snel en efficiënt worden toegepast. 
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Travel advice for malaria prophylaxis in The Netherlands is generally tai-

lor-made and travellers to the tropics are articulate. This obliges GPs to

keep their knowledge up to date: they are seldom confronted with mala-

ria, but despite lack of experience they need to be alert if a patient

reports with fever after visiting a tropical country, especially since falci-

parum malaria is responsible for most cases of imported malaria in the

Netherlands. 

Until recently it was compulsory for doctors to notify malaria cases but

gross under-reporting was suspected. We compared information for

malaria from all diagnostic laboratories participating in the National

Quality Assessment Scheme for Parasitology in the period 1995-1996

with the official notification data and the national hospital admission

registration. Using a statistical procedure (capture-recapture analysis)

we estimated the number of imported malaria cases at between 750 and

950 per year as compared to the approximately 300 patients officially

notified. About 3 in 1000 travellers to the tropics have or develop clinical

malaria after return to The Netherlands, with a case fatality rate of 1.2%.

With 9/1000 cases this figure is three times less.

One-third of hospital admissions relate to benign types of malaria, cases

that GPs could have taken treated. With the marketing of new test kits for

non-microscopical diagnosis of malaria antigens, the desirability of GPs

confirming their own clinical diagnosis of malaria is discussed.

Unnecessary delay in diagnosis and treatment is reduced by good commu-

nication between GP, specialist and laboratory, and patients benefit from it.

In Treasure Island van Robert Stevenson bezoekt de dokter Livesey

de muiters. Arts-patiëntcommunicatie, malaria en een reizigers-

advies samengebald in een enkel citaat. 

‘The rogues looked at each other, but swallowed the home-thrust

in silence. “Dick don’t feel well, sir,” said one.

“Don’t he?” replied the doctor. “Well, step up here, Dick, and let

me see your tongue. No, I should be surprised if he did! The

man’s tongue is fit to frighten the French. Another fever.” “Ah,

there,” said Morgan, “that comed of spi’ling Bibles.” “That comed-

as you call it- of being arrant asses,” retorted the doctor, “and not

having sense enough to know honest air from poison, and the dry

land from a vile, pestiferous slough. I think it most probable-

though, of course, it’s only an opinion- that you’ll all have the

deuce to pay before you get that malaria out of your systems.

Camp in a bog, would you? Silver, I’m surprised at you. You’re less

of a fool than many, take you all round; but you don’t appear to

me to have the rudiments of a notion of the rules of health.”.’

In 1886 zag Nederland er nog heel anders uit. Intensieve veehou-

ders waren er nog niet en die hoefden dus ook nog niet tegen

COPD beschermd te worden. Toeristen waren er wel; een groepje

Engelse heren voer per stoomboot door Nederland. Over de toen

nog voorkomende malaria reppen ze niet, wel over onze veeteelt:

‘De Nederlandse weilanden waren levendig heldergroen… In deze

weelderige weilanden stonden een aantal zwart-witte koeien.

Rondbont vee was niet te zien. Vanuit artistiek oogpunt is dit een

groot gemis. In heel Nederland zijn alle koeien zwart en wit, het-

geen erg saai is en vermeden had kunnen worden als de

Nederlanders hun koeien net als hun bomen zouden verven’

‘…iedere boom [bij de boerderij] is tot een hoogte van ongeveer

twee meter lichtblauw geverfd.’ Kom daar nu maar eens om, var-

kensstallen en golfplaten overal.

Davies GC. De ontdekking van Nederland. De tocht van de SS Atalanta over de rivie-

ren en kanalen van Nederland en Vlaanderen, Scepter, 2001, oorspronkelijke uitgave

1886.
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