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Het is frappant hoeveel de Coronapandemie nu in 2020 lijkt op de pestepidemie in het jaar 1347. Daarom nu aandacht
voor de pest.

De pest 1
De pest wordt veroorzaakt door een bacterie, Yersinea pestis. Deze bacterie komt nog steeds voor en is tegenwoordig
goed te behandelen met gewone antibiotica, maar veroorzaakte in 2019 toch de dood van twee Chinezen in Mongolië.
Deze mensen waren besmet door het eten van rauwe nieren van een marmot (AD 13.11.19).
Yersinea pestis overleeft lang in de grond en infecteert knaagdieren die holen graven. Vaak gaat het om ratten. Vlooien
van ratten verspreiden de ziekte naar andere ratten. De rattenvlooien kunnen ook mensen infecteren en dat gebeurt nog
steeds in bijvoorbeeld Madagaskar. Na een vlooienbeet van een besmette vlo ontstaat bij een mens de builenpest, een
ziekte met pijnlijke etterende bulten, ontstoken lymfeklieren in de buurt van de beet. De ziekte kan zich uitbreiden naar
de longen. De patiënten gaan dan hoesten en besmetten zo andere mensen via kleine druppeltjes met bacteriën,
precies zoals het Coronavirus dat doet. Bij mensen die op deze wijze worden besmet ontstaat longpest, een zeer ernstig
ziektebeeld dat vroeger binnen enkele dagen tot de dood leidde.
De ergste pestepidemie was in 1347 en kostte waarschijnlijk 75 tot 100 miljoen mensenlevens. De epidemie ontstond
op Sicilië waar een schip aankwam van de Krim, een belangrijke tussenstop aan de Zijderoute. De Zijderoute is de
handelsverbinding tussen China en de landen van het Midden-Oosten en rond de Middellandse Zee. Havenarbeiders
hadden in de gaten dat er iets niet klopte op het schip, er leken weinig mensen aan boord en het stonk verschrikkelijk.
De boot werd onuitgeladen de haven uitgestuurd maar het kwaad was al geschied. Havenarbeiders waren toch besmet
geraakt en verspreidden de ziekte verder in de dichtbevolkte, welvarende, zeer ontwikkelde (Renaissance) maar
onhygiënische steden zoals Napels, Rome, Florence en Venetië. Vandaar verspreidde de ziekte zich over heel Europa.
Morgen meer……


