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nederland
Almere maakt zich op voor
uitvaart met motorclubs
No Surrender-leider

Pieter Breugel de Oude schilderde in 1562 ‘De triomf van de dood’, waarin niemand aan de dood ontsnapt.

De pest waart al meer
dan 5000 jaar rond
Ook in de bronstijd maakte de Yersinia pestis-bacterie mensen ziek
Mariska van Sprundel
In het jaar 541 barstte de eerste
grote pestepidemie los. Althans, die
uitbraak is de vroegst gedocumenteerde. Maar de schuldige bacterie
maakt al dik drieduizend jaar langer mensen ziek, schrijft een internationale groep onderzoekers in
Cell, zij het zonder grote epidemieën te veroorzaken. De onderzoekers troffen sporen van de pest
aan op menselijke schedels uit de
bronstijd (circa 3000 tot 800 voor
het begin van de jaartelling).
Van de pest zijn meerdere vormen, maar altijd is de bacterie Yersinia pestis de boosdoener. Builenpest,
waarbij lymfeklieren opzwellen en
open kunnen barsten, was de meest
voorkomende infectie. Je kreeg de
ziekte door de beet van een besmette vlo. Die vlooien reisden weer met
ratten mee.
Vooral in de veertiende eeuw
heeft de pest ﬂink huisgehouden. In
vijf jaar tijd overleed toen 30 tot 50
procent van de inwoners van Euroadvertentie

pa. Die epidemie staat bekend als
de Zwarte Dood.
Al die historische uitbraken zijn
gedocumenteerd. Maar hoe en wanneer de pest voor het eerst opdook,
is omstreden. Er waren nooit sporen van de ziekte gevonden op skeletten ouder dan 1500 jaar.
Tot nu. De onderzoekers namen
tanden onder de loep van skeletten
uit de bronstijd, die in de loop der
jaren in Europa en Azië zijn opgegraven. Op zeven van de honderd
skeletten troffen ze DNA aan van de
pestbacterie. Dat DNA was wat beschadigd door ouderdom, maar het
was er, drieduizend jaar eerder dan
de vroegste documentatie van de
pest.
“We wisten dat Yersinia pestis al
veel langer rondwaarde, maar we
hadden geen direct bewijs dat de
bacterie ook al mensen infecteerde”, zegt Hannes Schroeder, die als
evolutionair geneticus aan de Universiteit Leiden gespecialiseerd is in
oeroud DNA.
Het onderzoek vertelt ook hoe de

pest is geëvolueerd. De bacterie van
de Zwarte Dood kon overleven in
de ingewanden van vlooien, wat
haar hielp zich snel te verspreiden.
Duizend jaar voor het begin van de
jaartelling kreeg zij het gen voor
dat trucje te pakken. Dat betekent
dat de pest in de bronstijd nog geen
dood en verderf zaaide; de builenpest bestond nog niet.
Evolutionair geneticus Schroeder:
“Er is een verschil tussen de aanwezigheid van een bepaalde ziekteverwekker en zijn capaciteit om een
enorme epidemie te veroorzaken.
Ziekteverwekkers evolueren, ze
kunnen met de tijd kwaadaardiger
worden. Dat lijkt hier gebeurd te
zijn.”
De pestbacterie laat zich overigens in afgelegen delen van de wereld nog steeds zien. “Maar met moderne antibiotica is de pest nu effectief te behandelen”, verzekert
Schroeder. “De kans dat infecties
zich verspreiden en een epidemie
veroorzaken, is tegenwoordig heel
klein.”

No Surrender heeft alle outlaw-motorbikers-clubs uitgenodigd voor de
begrafenis van hun leider Brian
Dalfour. ‘Captain Dalla’, het hoofd
van de Amsterdamse afdeling van
No Surrender, wordt vandaag in Almere begraven. Ook motorrijders
die geen clublid zijn, ‘freebikers’,
zijn welkom.
De politie heeft maatregelen getroffen om de ceremonie en vooral
ook de komst van een omvangrijke
schare motorrijders ‘in full colors’ in
goede banen te leiden. De laatste
maanden liggen de verschillende
motorclubs met elkaar overhoop.
De oproep om gezamenlijk Brian
Dalfour naar zijn laatste rustplaats
te brengen op de begraafplaats
Kruidenhof in Almere kan gezien
worden als een poging de rijen te
sluiten.
Dalfour, die een zwangere vrouw
achterlaat, werd vermoedelijk op

14 oktober om het leven gebracht
en later gevonden in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe. De website van No Surrender meldt overigens 15 oktober als datum van
overlijden. De uitvaart is volgens de
politie een privé-zaak. Met de nabestaanden heeft wel overleg plaatsgevonden, aldus een politiewoordvoerder.
De R.I.P.-link op de site van No
Surrender laat zien dat Dalfour in
korte tijd het vijfde lid is van de
omstreden club die om het leven is
gekomen. “Tijdens het opzetten
van deze site hebben wij nooit gedacht dat het In Memoriam gedeelte zo snel van toepassing zou zijn”,
schrijft de club. “Hier eren wij onze
broeders die helaas van ons heen
zijn gegaan, en staan wij stil bij het
geleden verlies.” Remy Brouwers
was op 31 maart 2014 het eerste
clublid dat het leven liet. (TROUW )

Russische hackers verdacht
van spionage rond MH17
Computersystemen OVV
Rond de presentatie van het onderzoek naar de MH17-ramp hebben
vermoedelijk Russische cyberspionnen geprobeerd toegang te krijgen
tot de computersystemen van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid
(OVV). De hackers blijken nepservers te hebben opgezet om inloggegevens van onderzoekers buit te
maken.
De cyberaanval is waarschijnlijk
het werk van hackersgroep Pawn
Storm. De groep heeft een Russische achtergrond, zegt Albert Kramer van internetbeveiliger Trend
Micro, die de hackpoging ontdekte.
Pawn Storm valt sinds vorig jaar geregeld westerse overheidssystemen
aan.
Eind september kregen de beveiligers een alarmsignaal dat er een
actie op komst was. De hackers bleken een server van de onderzoeksraad te hebben nagemaakt. De koadvertentie

pie noemden ze ‘Onderzoekraad’,
zonder s. De server had zelfs een
nagemaakt veiligheidscertiﬁcaat.
Zou een nietsvermoedende onderzoeker, door het zien van een groen
slotje op de ‘eigen’ site, gedacht
hebben dat alles veilig was en hebben ingelogd, dan zouden de inloggegevens in handen van de hackers
zijn gekomen.
Half oktober volgde een tweede
aanvalspoging. De hackers maakten een Outlook-server na bij een
‘belangrijke partner’ van de OVV –
Kramer mag niet zeggen wie. “Hun
site leek op de echte site van Outlook, waarmee mensen hun mailbox bekijken. Als hackers daar kunnen inloggen, kunnen ze bijvoorbeeld bij het adresboek.”
De onderzoeksraad bevestigt doelwit te zijn geweest van aanvallen,
maar heeft geen aanwijzingen dat
die zijn geslaagd. (ANP)

