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In de column van de vorige editie van Gepokt en Gemazeld 
kwam Bacillus anthracis aan bod. De mogelijke rol van deze 
bacterie als veroorzaker van de zesde plaag in het oude 
Egypte en zijn potentie als biologisch wapen werden bespro-
ken. In aansluiting op die column behandel ik in deze zomer-
column de andere mogelijke verwekker van de zesde plaag; 
Francisella tularensis, ook een zeer besmettelijke bacterie.1,2

Naast de berichten over katten met suikerziekte en honden 
als bloeddonor valt op de website van het Universitair Dier-
geneeskundig Centrum Utrecht een bericht van november 
2018 te lezen: “Opnieuw hazenpest in Nederland. Jagers uit 
de provincie Overijssel meldden verhoogde sterfte onder 
hazen en konijnen. Bij een van de dode dieren werd tulare-
mie vastgesteld.” Ook in 2015 werd een dergelijke uitbraak 
gezien, maar dan in Friesland.3 Naast hazen en konijnen 
kunnen ook andere knaagdieren een reservoir zijn voor deze 
ziekte en dat hebben de Filistijnen geweten!

Reis met me mee naar de Middellandse Zee. We gaan terug 
in de tijd, naar een periode ver voor onze moderne jaartel-
ling. We bevinden ons in Kanaän, een gebied met een actief 
handelsnetwerk. De Filistijnen spelen een grote rol op de 
handelsmarkt. Het is een grotendeels zeevarend volk dat 
handel drijft met volkeren die tegenwoordig in Egypte, Tur-
kije, Syrië, Israël en op Cyprus wonen. Het is een ruige tijd 
en handel drijven gaat niet zonder slag of stoot. De Bijbel 
vermeldt enkele van deze confrontaties, vooral tussen de 
Israëliërs en de Filistijnen.
De Filistijnen hebben hierbij meestal de overhand. Bij een 
van deze confrontaties zou een acaciahouten kist naar het 
slagveld zijn gebracht. Wat hierna gebeurde, verschilt per 
bron. De ene vertelling beschrijft dat deze kist, de ark van 
het verbond, door de Filistijnen als buit zou zijn weggeno-
men van een Hebreeuws heiligdom. Een andere vertelling 
oppert dat de ark eerder door de Israëliërs zou zijn ingezet 
als wapen in de strijd vanwege de vermeende aanwezigheid 
van JHWH in deze ark. Deze aanwezigheid zou ertoe leiden 

dat ‘de gruwel van God de vijanden ten deel zou vallen’.1,4,5 
Beide bronnen geven aan dat de ark op het slagveld aanwe-
zig was en dat de Filistijnen de slag wonnen, waarna de ark 
werd vervoerd naar Filistijns grondgebied. Ook wordt 
beschreven dat waar de ark kwam, muizen werden gezien en 
dat mensen ziek werden. Ze kregen builen en zweren. Dit 
was vermoedelijk de zesde plaag, die mogelijk werd ver-
spreid door muizenfamilies besmet met Francisella tularensis, 
die zich via gaten in het hout genesteld hadden in de ark.1,5

Tularemie is een bacteriële zoönose: een ziekte die kan wor-
den overgedragen van dier op mens. Zoönose is overigens 
afgeleid van het Griekse zoön (dier) en nosos (ziekte).6 
De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Francisella tula-
rensis, een gramnegatief, niet-sporenvormend intracellulair 
micro-organisme. Het is een zeer virulente bacterie. Bij een 
besmetting met minder dan 10 bacteriën wordt 50% van de 
normale bevolking ziek.
Na een incubatietijd van 3-5 dagen treden de eerste sympto-
men op. Het micro-organisme verspreidt zich via de lymfe-
banen en zorgt voor ulceratie en necrose van weefsel. Bege-
leidende symptomen zijn onder andere koorts en koude 
rillingen, hoofdpijn en spierpijn. De ziekte kan zich hemato-
geen verspreiden met pleuropneumonie en sepsis tot gevolg. 
Sinds de invoering van antibiotica is gemiddeld 2% van de 
tularemie-infecties nog fataal.7

Afgezien van de Bijbelse vertelling waarin de bacterie ver-
moedelijk een prominente rol speelde, stamt de eerste 
moderne beschrijving van de bacterie uit 1911. In Tulare 
County, Californië, woedde in die tijd een builenplaag onder 
eekhoorns. George McCoy deed op dat moment bij eek-
hoorns onderzoek naar de ziekte en wist het veroorzakende 
micro-organisme te isoleren. Hij noemde de bacterie ‘tula-
rense’ naar de locatie, Tulare, waar hij zijn ontdekking deed.
Toentertijd heerste er ook een ziekte die ‘deer-fly-fever’ werd 
genoemd. Edward Francis ontdekte dat deze ‘deer-fly-fever’ 
en ‘tularense’ een en dezelfde ziekte waren, waarbij ‘deer-fly’ 
fungeerde als vector tussen het reservoir en de mens. Hij en 
alle mensen op het laboratorium raakten besmet met de 
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ziekte, waardoor hij tevens moest concluderen dat het om 
een zeer besmettelijke ziekte ging.8 Toen was nog niet 
bekend dat, naast besmetting via een vector, ook besmetting 
kan plaatsvinden via inhalatie van aerosolen, huidcontact 
met dieren en het eten en drinken van besmet voedsel en 
water. Ook was onbekend dat juist het kweken van de bac-
terie in een laboratorium een groot risico vormt voor besmet-
ting.9

Een zo besmettelijke bacterie is uitermate gevaarlijk in han-
den van de verkeerde mensen. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog testte Japan deze bacterie als biologisch wapen. Hier-
voor werden mensen onvrijwillig besmet. Tussen 1950 en 
1960 werd Francisella tularensis als biologisch wapen getest 
op gevangenen en soldaten in de Verenigde Staten. Dit zou 
vrijwillig zijn geweest. Het was de Sovjetunie die een vacci-
natieresistente stam ontwikkelde als biologisch wapen. 
Deze werd getest tussen 1982-1983.
Of het nu lang voor de jaartelling is, 1950 of het heden, een 
aanval met resistente Francisella tularensis-bacteriën zal ons 
zeker naar de Filistijnen helpen. Al heeft tularemie niets te 
maken met het ontstaan van dit gezegde.
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FIGUUR 1. Gravure uit 1883 van de ark van het verbond.




