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Voorwoord
Beste vrienden,
De voorbije maanden werden we allemaal zwaar op de proef gesteld.
Familie en vrienden hebben we moeten missen tijdens de lockdown.
Er was eenzaamheid, onzekerheid en angst, maar er was ook veel solidariteit
en hoop in deze moeilijke tijden.
Sedert de zomervakantie keerden we stap voor stap terug naar het normale leven.
De horeca is sinds 8 juni gedeeltelijk heropend. Er gelden wel nog veiligheidsregels,
zoals sociale afstand en daardoor een maximum aantal bezoekers.
Het Bestuur stond ondertussen niet stil en bereidde de komende
ledenvergaderingen, ons tijdschrift De Klaroen en het banket Koningsdag voor.
De hoop om onze leden terug te mogen verwelkomen op onze ledenvergadering van
17 september in ’t Koninginnehof was valse hoop.
Door de heropleving van het aantal besmettingen zijn de veiligheidsmaatregelen
voor covid-19 weer strenger geworden en moeten we onze geplande activiteiten
schrappen tot het einde van het jaar.
We laten de moed niet zakken en kijken vooruit naar het jaar 2021 om het jaar met
een spetterende nieuwjaarsreceptie te starten.
Bij gunstige evolutie van de coronamaatregelen zal de agenda 2021 in “De Klaroen”
1/2021 verkondigd worden.
Hou u aan de maatregelen, blijf gezond en we zien ons terug in 2021.
De voorzitter

Secretariaat

Het lidgeld voor het jaar 2021is onveranderd gebleven.
10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend).
10 euro : voor sympathiserende leden.
7 euro : voor partners van overleden leden.
Het lidgeld kan gestort worden op het rekeningnummer :
Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1.
Bij P. KIMPE – J. Peurquaetstraat 18 b2 – 8400 Oostende

Indien lidgeld betaald vóór 01 jan 2021 is de nieuwjaarsreceptie gratis
voor de deelnemers.
Leden die hun lidmaatschap niet wensen te verlengen worden gevraagd
dit aan het bestuur te melden.
Gelukwensen
Roger Claeys en Marie-Louise Grunewald huwden in
1960.
60 jaar later vierden
huwelijksjubileum.

ze

hun

briljanten
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De activiteiten van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van de
Krijgsmacht, afdeling Oostende zijn tot het einde van het jaar 2020 geannuleerd
Nieuwjaarsreceptie 14 jan 2021 inschrijving VERPLICHT tot 31 dec 2020 (onder
voorbehoud COVID-19)
Reuze tombola en belegde broodjes gratis
Via secretariaat:

INSCHRIJVINGSFORMULIER NIEUWJAARSRECEPTIE
Nieuwjaarsreceptie 14 januari 2021: JA/ NEEN
( Schrappen wat niet past)
Naam
:…………………………………………………………….
Voornaam :…………………………………………
Straat
:……………………………………………… Nr :………….Bus :……………………
Postnr
:…………… Gemeente :………………………………………
Tel/GSM :………………………………………
e-mail :…………………………………..
Aantal personen Nieuwjaarsreceptie………..
-Inschrijvingsformulier (in bijlage Klaroen) aan Pauwels Pierre – J. Peurquaetstraat
18/1, 8400 Oostende.
-E-mailadres: pierrepauwels@telenet .be
-Tel. 059/ 50 24 74 of GSM: 0479/32 95 35

CORONA EN DE SENIORENVERENIGINGEN
Beste leden van de SARO
Na onze nieuwjaarsreceptie en - voor de vrijwilligers - het etentje van 06 maart
hebben we elkaar niet of nauwelijks meer gezien of gehoord.
Alle activiteiten - zoals Zilverrock, uitstap naar Oudenaarde, Oostende voor Ankerwerden afgelast of uitgesteld. Ook binnen de verenigingen kwam alles op een laag
pitje te staan en de ontmoetingscentra (OC’s) werden gesloten.
De “Blijf in uw kot”- maatregel leidde voor velen tot verveling of eenzaamheid.
Maar nu er langzaamaan versoepeling komt willen wij vanuit SARO opnieuw de
draad opnemen en kijken welke activiteiten we weer kunnen opstarten.
We hopen dat ook de seniorenverenigingen opnieuw aan de slag kunnen gaan en
met hun leden blijven contact houden.
Graag bezorgen we jullie langs deze weg informatie over de werking van de SARO
en de samenwerking met het stadsbestuur.
Maar we denken dat jullie ook interessante initiatieven genomen hebben of plannen
die voor anderen een inspiratie kunnen zijn. Laat het ons weten!
Na overleg met het stadsbestuur zien we als Saro nog volgende mogelijke
activiteiten in 2020:

-4° Petanquetornooi (16/09): mits enkele voorzorgsmaatregelen moet dit kunnen
doorgaan.
° Zilverbeurs: gelet op de betrokkenen (zorginstellingen en - verstrekkers) en het
beoogde publiek (=risicogroep) stellen we dit uit tot 2021.
°Seniorenweek ( 16-21/11): programma staat op punt maar afhankelijk van de
evolutie van de coronacrisis en - maatregelen zullen we een aantal activiteiten
moeten herbekijken (dansnamiddag, manillen, afsluitende zaterdag in DGP +
receptie).
° Werkgroep Veiligheid en Mobiliteit: vergadering van 24/06 is uitgesteld. We
plannen een nieuwe start in september;
° Werkgroep Seniorenbeleid: kon door de coronacrisis nog niet opgestart worden.
We hopen hier toch zo vlug als mogelijk een eerste bijeenkomst te organiseren
wellicht ook in september.
Tenslotte
Blijf de belangrijkste basisprincipes hanteren:
-was regelmatig je handen met water en zeep
-hou voldoende afstand van elkaar: minimum 1.5m
-gebruik een mondmasker waar de minimumafstand niet kan gegarandeerd worden
(openbaar vervoer, winkelen)
Zilverrock wegens COVID-19 uitgesteld naar latere datum

De wereld na corona
Hoe de wereld er na deze coronacrisis zal uitzien, weet niemand. Maar een snelle
terugkeer naar "business as usual" lijkt onmogelijk, zeker niet zolang er geen vaccin
is. Ook is het nu al bijna zeker dat deze crisis de geopolitieke verhoudingen
overhoop zal gooien. Het liberale Westen dreigt er zwakker uit te komen, ten
voordele van het meer autoritaire China en Rusland.
In tijden van gezondheidscrisissen als deze staat een democratisch model hoe dan
ook al onder druk. De inperking van een epidemie vraagt een sterke terugdringing
van de persoonlijke vrijheid. Je mag niet meer gaan en staan waar je wilt. De
controle daarop vraagt een sterke politionele aanwezigheid. Dat is gesneden koek
voor een autoritair regime.
In tijden van gezondheidscrisissen als deze staat een democratisch model hoe
dan ook al onder druk.
Maar het gaat nog verder. Ook na de afvlakking van de epidemie zal corona onder
ons blijven zolang er geen vaccin is of de groepsimmuniteit nog onvoldoende is. Op
dat moment komt het erop aan ieder geval van besmetting zo snel mogelijk in te
dijken. Dat doe je door veelvuldig testen maar vooral, en dat wordt wel eens over
het hoofd gezien, door grondig onderzoek naar de contacten van de besmette
persoon.
Ook die personen moeten worden getest en in quarantaine worden geplaatst (een
negatieve test sluit immers niet uit dat het virus binnen de incubatietijd toch nog de
kop opsteekt). En die quarantaine moet gecontroleerd worden. Eén coronapatiënt
is voldoende om een nieuwe opstoot te veroorzaken.
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De Quarantaine:
In Oostende was er vroeger
een gebouw genaamd de
‘Quarantaine’ (zie foto’s).
Gelegen op de Oosteroever,
tegenover het Klein Strand. In
dit gebouw werden goederen
en brieven, die kwamen uit
landen
waar
eventuele
besmettelijke
ziekten
heersten, gedesinfecteerd.
Na de Eerste Wereldoorlog
geraakte het gebouw in verval en werd dan gesloopt.
Vreemde schepen die binnenkwamen moesten een gele ‘quarantaine’ vlag aan
stuurboordzijde voeren.
Quarantaine:
quaranta giorni (veertig
dagen) is een van origine
medische
term
die
afkomstig is uit het
Italiaans ten tijde van de
pestepidemie in de 14e
eeuw.
In deze tijd werden
namelijk alle aanmerende
schepen verplicht om 40
dagen in de haven stil te
blijven liggen, en werd de
bemanning daarbij geacht
het schip niet te verlaten.
Deze maatregel behelst het afschermen van risicobronnen ter vermindering
van verspreiding van een infectie.
Een schip dat nu die gele Q-vlag
(quarantaine) voert, geeft hiermee aan
dat het schip gezond is of verzoekt
douane aan boord te komen.
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Er is niets aan de hand !
Gedicht van prof J. Dequeker, prof. reumatologie U.Z. Pellenberg Leuven
Er is niets aan de hand en ik voel me nog fris
want ik ben nog zo gezond als een vis
't is alleen da'k wat jicht in mijn knieën krijg,
en het praten gaat soms met een piepend gehijg.
Mijn pols is wat zwak en wat dun wordt mijn bloed
maar ik ben voor mijn leeftijd nog redelijk goed
Die steunzolen onder mijn voeten dat gaat,
anders zou ik niet kunnen lopen op straat.
Soms wordt de slaap me nachten lang niet gegund,
maar ik merk dat je ook wel eens zonder kunt.
Mijn geheugen wordt minder, soms duizelt mijn hoofd,
maar dat valt niet op, geen mens die 't gelooft.
Denk niet dat ik vaak daar in zorg over zit,
want ik ben voor mijn leeftijd nog werkelijk fit.
Ze zeggen dat je de oude dag
als de gouden leeftijd beschouwen mag.
Maar af en toe twijfel ik daar toch wel aan
als ik 's avonds weer moe naar bed ben gegaan
met mijn oren in de la en mijn tanden in een glas
en mijn ogen op de tafel als ik uitgelezen was.
En voor dat ik inslaap bedenk ik me dan:
Zit er nog iets los dat ik wegleggen kan?
Terwijl het mij zo slecht nog niet zit
want ik ben voor mijn leeftijd nog tamelijk fit!
Elke morgen stof ik mijn hersens wat af
en ben blij met de dag dat God me weer gaf.
Dan haal ik de krant en lees na mijn bad
de overlijdensberichten in het ochtendblad.
Als mijn naam er niet in staat, weet ik dat ik nog leef,
het was dus de bedoeling dat ik nog wat bleef.
Ik geloof dat er toch iets heilzaams in zit
want ik ben voor mijn leeftijd nog redelijk fit
Wat is voor dit alles tot slot de moraal
die te leren valt uit dit goedmoedig verhaal?
Voor elk die het ouder zijn glimlachend draagt
als een ander je weer eens "Hoe maakt je het?" vraagt
is het beter te zeggen dat het best met je gaat
dan die lui te vertellen hoe het echt met je staat!!!

Groetjes van een gepensioneerde.
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Het Duits onzichtbaar vliegtuig voor radar 1943
Denk eraan dat dit vliegtuig werd gebouwd in de jaren 40. Het lijkt op onze huidige
Stealth bommenwerpers. Als Hitler die vroeger had kunnen laten produceren, dan
zou de wereld niet zijn wat hij nu is. Met zijn regelmatige en elegante lijnen zou het
een prototype kunnen zijn voor een toekomstige opvolger van de Stealth
bommenwerper. Maar deze "vliegende vleugel" werd in werkelijkheid ontworpen
voor de Nazi's 30 jaar voordat de Amerikanen erin slaagden hun technologie van
onzichtbaarheid voor de radar te ontwikkelen. Een team ingenieurs heeft sindsdien
de Horten Ho 229 op basis van plannen gereconstrueerd, met verbazende
resultaten.
Adem uit het verleden : het replica op ware
grootte van de bommenwerper Ho 229 werd
gemaakt met materialen die in de jaren 40
beschikbaar waren. Het was sneller en
efficiënter dan om 't even welk vliegtuig uit die
periode en zijn verbergcapaciteiten werkten
tegen de radars. Nu zijn de experts ervan
overtuigd dat, mits wat meer tijd, de
massaproductie van dit toestel de uitkomst van de oorlog zou hebben kunnen
veranderen. In maart 1944 voor het eerst gebouwd en in de lucht getest, had dit toestel
een groter vliegbereik en een hogere snelheid dan alle tot dan gebouwde vliegtuigen. Het
was het eerste vliegtuig dat de onzichtbaarheidtechnologie benutte die de Verenigde
Staten nu toepassen op hun bommenwerpers B-2.
Gelukkig maakten Hitlers ingenieurs slechts drie
prototypes die werden getest, getrokken door een
zweefvliegtuig, en slaagden ze er niet in de toestellen op
industriële schaal te produceren voor de invasie door de
Geallieerden. Van de Pantsertanks tot de V-2 raket was het
al lang geweten dat de Duitse technologische expertise in
oorlogstijd jaren voorsprong had op die van de
Geallieerden.
Maar in 1943 vreesde het opperbevel van de Nazi's dat de
oorlog in hun nadeel zou uitdraaien en ging men nieuwe wapens ontwikkelen met een
wanhopige energie om het tij te doen keren. De Nazibommenwerpers hadden grote
moeilijkheden met de snelheid en wendbaarheid van de Spitfires en andere geallieerde
gevechtsvliegtuigen. Daarom trachtte Hitler wanhopig een bommenwerper te ontwerpen
met een voldoende vliegbereik en genoeg capaciteiten om de Verenigde Staten te
bereiken. In 1943 eiste de baas van de Luftwaffe, Hermann Goering, dat de ontwerpers
een bommenwerper op punt zouden stellen die aan de volgende eisen beantwoordde:
1.000 kg vervoeren over een afstand van 1.000 km tegen een snelheid van 1.000 km/uur.
Een replica op ware grootte van de bommenwerper Ho 229, gemaakt met in de jaren
40 beschikbare materialen, voor het opstijgen. Ze waren ervan overtuigd dat een
toestel met die vorm en geringe luchtweerstand aan de eisen van Goering zou
beantwoorden. De constructie van het prototype begon in 1944 in Gottingen
(Duitsland). De cabine bestond uit een gelaste stalen buis en was ontworpen om te
worden voortgedreven door een BMW 003 motor. De belangrijkste innovatie was
het idee van Reimar Horten: het toestel bekleden met een mengsel van koolstof en
houtlijm. De aandrijving was jaren vooruit op haar tijd. Twee broers (piloten in de
jaren 30), Reimar en Walter Horten, hadden een ontwerp van een vliegende vleugel
voorgesteld waaraan ze jaren hadden gewerkt. Belust op wraak: de uitvinders
Reimar en Walter Horten waren bij het bouwen van de Ho 229 geïnspireerd door
de dood van duizenden Luftwaffepiloten tijdens de slag om Engeland.
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De bommenwerper met een omvang van
43 m werd ter goedkeuring voorgesteld in
1944. Hij was in staat om van Berlijn naar
New York te vliegen en terug zonder
tussentijdse bevoorrading, dankzij het
ontwerp met gemengde vleugels en de 6
turbojets BMW003A of de 8 Junker Jumo
004B.
Men
dacht
dat
de
elektromagnetische golven van de radars
zouden worden opgeslorpt en dat het
De gebroeders Reimar & Walter Horten
toestel door zijn gestroomlijnd oppervlak
bijna onzichtbaar zou zijn voor de radars.
Diezelfde methode werd uiteindelijk in de jaren 80 toegepast door de VS in hun eerste
onzichtbaar vliegtuig, de F-117A Nighthawk. Het toestel was bekleed met een deklaag
met hoog grafietgehalte die de radargolven opslorpte, met dezelfde chemische aard
als kool.
Na de oorlog hebben de Amerikanen het
prototype Ho 229 in beslag genomen,
samen met de plannen. Ze hebben een
deel van die geavanceerde technologie
gebruikt om hun eigen ontwerpen te
laten vorderen.
Maar de experts hebben altijd betwijfeld
of de Horton echt als een onzichtbaar vliegtuig kon functioneren. Gebruik makend
van de plannen en het enige overblijvende prototype heeft Northrop-Grunman (de
onderneming van defensie die de B-2 ontwikkelde) een replica op ware grootte van
de Ho 229 gemaakt. Gelukkig voor Groot-Brittannië is de gevechtsbommenwerper
Horten nooit verder geraakt dan het planstadium. Dankzij het gebruik van hout en
koolstof, de in de romp ingebouwde motoren, de gemengde oppervlakken, had het
toestel Londen kunnen bereiken 8 minuten nadat de radar het had ontdekt. Het
bouwen van het replica heeft 2.500 uren in beslag genomen en 250.000 dollars
gekost. Hoewel de replica niet kon vliegen, werd het getest tegenover radars door
het op een gelede as van 15 m te plaatsen en het bloot te stellen aan
elektromagnetische golven. Het team toonde aan dat – hoewel het toestel niet
volledig onzichtbaar was voor de tijdens de oorlog gebruikte radars - het
onzichtbaar en snel genoeg zou zijn geweest om Londen te bereiken voordat men
Spitfïres kon inzetten om het te onderscheppen.
Als de Duitsers voldoende tijd
hadden gehad om dit toestel verder
te ontwikkelen, zou het zeer zeker
een invloed hebben gehad, zegt
Peter Murton, luchtvaartexpert van
het International War Museum in
Duxford,
Cambridgeshire.
In
theorie had de vliegende vleugel
een zeer efficiënt aeronautisch ontwerp dat de weerstand minimaliseerde. Dat was
een der redenen waarom het zeer hoge snelheden had kunnen bereiken in
duikvlucht en in glijvlucht en zo'n groot vliegbereik had. Het onderzoek werd
gefilmd voor een documentaire van National Geographic Channel.
In het Nederlands vertaald door Freddy Storm.
- Foto's Wikipedia Ho 229 - vrije encyclopedie.
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Oostende, de memoires van een stad.

Oostende
Van goud met een keper van sabel, vergezeld van drie
sleutels van dezelfde kleur, die van het schildhoofd naar
elkaar toegewend, die van de schildvoet met de
sleutelbaard naar links. Met schild getopt met een kroon
van goud met vijf fleurons en gehouden, rechts, door een
meerman van natuurlijke kleur, houdende in de
rechterhand een zwaard van zilver, met gevest van goud
en links door een meermin, eveneens van natuurlijke
kleur, houdende in de linkerhand een spiegel van goud.
Alles geplaatst op golven, met het oorlogskruis 19401945 met palm, het lint hiervan uitgaande van de
schildvoet, over een anker van goud, gehecht aan een keten van zilver, die geplaatst
is onder een net van natuurlijke kleur, dat rechts over een drietand en links over een
visschop gaat, beide van goud, schuin kruisgewijze opgesteld, de tanden en het blad
naar boven gericht.
Oostende voert nog steeds haar aloude wapen, met de buitenversierselen die er in
1819, 1838 en 1956 aan werden toegevoegd.
Op het einde van de 11de eeuw was Oostende een gehucht. De in 1072 opgerichte
parochiekerk was toegewijd aan Sint-Pieter. In 1267-1270 ontving de nederzetting
stadsrecht. Vanaf 1330 tot in de 18de eeuw bestond de magistraat gewoonlijk uit
twee burgemeesters en zeven schepenen. Brugge was het wettelijk hoofd van
Oostende.
De oudst bekende afbeelding van het Oostendse wapen prijkt in een 16 de-eeuws
wapenboek: in goud een keper van sabel, vergezeld van drie omgewende (met de
baarden naar heraldisch links gewende) sleutels van hetzelfde. De
vroegste beschrijving vindt men bij Gailliard: d'or au chevron de sable et
troes cleefs en pal de mesmes. Hier kan men dus aannemen dat de sleutels
in hun normale positie staan, met de baarden naar heraldisch rechts
gewend. In de afbeelding van het Oostendse stadswapen op de
wapenkaart van Vlaanderen (1616) zijn de baarden van de twee
bovenste sleutels naar elkaar toegewend en is die van de onderste
sleutel naar rechts gericht. Dit is ook het geval op een afbeelding in een
wapenboek uit de eerste helft van de 17de eeuw.
Het wapen met de keper en de drie sleutels vindt men vanaf 1682 op de tegenzegels
van de stad Oostende. De baarden van de sleutels zijn hier naar heraldisch rechts
gewend. De sleutels in het wapen van Oostende gaan terug op de oudst bekende
stadszegels (afdrukken uit 1309. 1335, 1384, 1504 en 1523). Ze vertonen een SintPieter, eerste patroonheilige van de parochiekerk, met in de rechterhand twee
afgewende sleutels en op de linkerhand een kleine kerk. Op de tegenzegeis staat een
rechterarm waarvan de hand twee afgewende sleutels vasthoudt. In het wapen
werden drie sleutels geplaatst, die volgens de traditie verwijzen naar de drie
stadspoorten. De keper in het Oostendse wapen is ontleend aan het zegel van ridder
Wouterman van Gent. schout van Woutermansambacht in het Brugse Vrije, waartoe
de parochie Oostende aanvankelijk behoorde. Op de kaart van het Brugse Vrije door
Pieter Pourbus (1562-1571) voerde Woutermansambacht, dat het wapen van de
gelijknamige ridder gebruikte, in goud een keper van sabel.
-10-

Het wapenschild van Oostende is dus een combinatie van de sleutels van de
patroonheilige met het wapen van Woutermansambacht. het plattelandsdistrict
waartoe Oostende behoorde vóór het een stad werd. Enkel de stand van de sleutels,
die op de afbeeldingen uit het Ancien Régime niet uniform was, stelt een probleem.
De wapenbeschrijving uit 1819 laat de stand van de sleutels onvermeld. Op de tekening zijn de twee bovenste sleutels echter toegewend en is de baard van de
onderste naar links gericht, dus omgewend. In de latere Belgische besluiten is de
stand van de sleutels niet meer gewijzigd. De Nederlandse markiezenkroon werd in
1819 aan het Oostendse wapen toegevoegd en de schildhouders in 1838. De
meerman fungeerde reeds als drager van het wapenschild op het zegel van verbande
(geen afdrukken bekend) dat Oostende in 1517 liet snijden. De meermin kwam erbij
omwille van de symmetrie.
Het Oorlogskruis 1940-1945 met palm dat in 1951 aan Oostende werd toegekend,
werd in 1956 aan het wapen toegevoegd, evenals de golven, het anker, het net, de
drietand
en
de
visschop.
Na de fusie met Stene en Zandvoorde werd Oostende in 1974 gemachtigd het wapen
uit 1838 te voeren, met de aanvullingen uit 1956. Het wapen bleef ongewijzigd, maar
de beschrijving werd enigszins gemoderniseerd. De stad ging niet in op het verzoek
van de Vlaamse Heraldische Raad uit 1995 om de Nederlandse markiezenkroon te
vervangen door een meer passende stedenkroon
De verkoop van vis in de eerste vismijn..., wie
hoorden we toen klagen over gebrek aan hygiëne?
De vis werd uitgespreid op stenen die uit bijzonder
materiaal vervaardigd waren, nl. solidite, dat in
niets de hoedanigheid van de vis aantastte.

De reddingsdiens van de
Vuurtorenwijk kwam van de
grond in 1909 toen op de werf
Panesi de Roeireddingsboot Nr
1 werd in dienst gesteld.
Maandelijks
hadden
oefeningen plaats voor de
twaalf roeiers, onder toezicht
van de chef-loods.

En we komen aan Oostendes laatste Napoleonitisch bouwwerk: het fort
Napoleon. Op 11.07.1803 begaf Napoleon zich naar het uiteinde van het
Oosterstaketsel voor een inspectie met het oog op de bouw van een fort: het fort
Napoleon. Het tweede zou worden opgericht in 1811-1812 in de duinen van
Liefkemores en kreeg de naam FORT IMPERIA !
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De 10 dodelijkste virussen
May 2020
Om het eens niet over corona te hebben: in de loop van de geschiedenis werd de
wereld al meermaals door virussen geteisterd. Niets nieuws onder de zon dus, en
een aantal waren bijzonder kwaadaardig. Hier volgt een top 10 van de meest
dodelijke virussen, die gelukkig niet allemaal onze contreien bereik(t)en.
In een overzicht van de meest dodelijke virussen mag de
griep eigenlijk niet ontbreken, maar die is intussen voor
iedereen 'gewoon' geworden. Volgens de WHO (World
Health Organization) sterven er jaarlijks wereldwijd
gemiddeld 500.000 mensen aan. (Voorlopig?) nog heel wat
dodelijker dan corona dus...
De griep buiten beschouwing gelaten zijn dit de 10 meest
dodelijke virussen wereldwijd.
1. Marburgvirus
Wetenschappers ontdekten dit virus in 1967, toen een kleine uitbraak werd
vastgesteld in een laboratorium in Duitsland. Wetenschappers werden er
blootgesteld aan besmette apen geïmporteerd uit Oeganda. Het virus is gelijkaardig
aan Ebola (zie verder). De symptomen zijn niet min: na besmetting ontwikkel je
hoge koorts en begin je overal op je lichaam te bloeden. Dit kan leiden tot een shock,
het falen van je organen en uiteindelijk de dood.
Bij het begin van de uitbraak stierven 25% van de besmette personen, later werd
dat meer dan 80% bij de verspreiding van de ziekte in Congo in de jaren 1998-2000
en in Angola in 2005.
2. Ebolavirus
De eerste uitbraak van dit virus werd simultaan in Soedan en Congo in 1976
vastgesteld. Ebola wordt verspreid door het contact met bloed en ander
lichaamsvocht, of via weefsel van besmette mensen en dieren. De sterftegraad bij
besmette personen ligt rond de 50% en in Soedan zelfs rond de 70%.
3. Hondsdolheid
Vaccins tegen hondsdolheid bij dieren werden al in de jaren 1920 ontdekt. Dit heeft
de ziekte in de westerse wereld sterk teruggedrongen, maar het blijft een groot
probleem in India en delen van Afrika.
Hondsdolheid tast de hersenen aan en doet het lichaam helemaal stilvallen. Er zijn
intussen goede vaccins, maar wie niet behandeld wordt sterft 100% zeker aan deze
ziekte.
4. HIV
In onze moderne wereld is HIV wellicht het meest dodelijke virus. Sinds de ziekte in
de jaren 1980 uitbrak, zijn er al minstens 32 miljoen mensen aan gestorven. Goed
nieuws is dat er intussen krachtige geneesmiddelen ontwikkeld zijn die het mogelijk
maken om met deze ziekte te leven. Gemiddeld is ongeveer 1 op de 25 volwassenen
Afrikanen met HIV besmet.
5. Pokken
In 1980 verklaarde het WHO ietwat voorbarig de wereld vrij van pokken. Tot in de
jaren 1970 stierven er nog jaarlijks tienduizenden mensen aan en doodde de ziekte
gemiddeld 1 op de 3 besmette personen. Wie het overleeft, houdt er vaak ernstige
letsels aan over zoals lelijke littekens en blindheid.
Af en toe breekt er ergens weer een opflakkering van pokken uit. Dat deze ziekte
dodelijk kan zijn, werd bewezen toen Europese avonturiers het virus meebrachten
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en bijna 90% van de oorspronkelijke bewoners van Amerika aan pokken stierven.
Wereldwijd heeft de ziekte in de 20ste eeuw minstens 300 miljoen mensen gedood.
6. Hantavirus
Dit virus werd voor het eerst in de westerse wereld opgemerkt in Amerika in 1993.
Een jonge Navajo-indiaan en zijn verloofde stierven op korte tijd aan het virus nadat
ze ademhalingsproblemen kregen.
Dit virus was niet nieuw. Het dook eerder al op in de vroege jaren 1950 tijdens de
Koreaoorlog. Opmerkelijk is dat het niet van mens tot mens overdraagbaar is, maar
wel verspreid kan worden via besmette dieren (zo bijvoorbeeld via muizenkeutels).
7. Denguevirus
Dit virus dook voor het eerst op in de jaren 1960 in Thailand en de Filipijnen. Nadien
verspreidde het zich over de tropische en subtropische delen van onze planeet, in
zoverre dat intussen zowat 40% van de bevolking leeft in een gebied waar dengue
steeds aanwezig is. Het virus wordt door muggen overgebracht. Jaarlijks worden er
ongeveer 100 miljoen mensen mee besmet. De sterftegraad ligt met 2,5% eerder aan
de lage kant, maar het gaat natuurlijk nog altijd om enorme aantallen doden.
Goed nieuws: in 2019 heeft de US Food and Drugs Administration een vaccin
goedgekeurd voor kinderen tussen de 9 en 16 jaar.
8. Rotavirus
Het rotavirus is het meest verwoestende onder de virussen die leiden tot dodelijke
diarree bij baby's en jonge kinderen. Kinderen uit de ontwikkelingslanden zijn er
bijzonder vatbaar voor, en gelukkig heeft dit
virus onze streken nog niet bereikt. Volgens
het WHO sterven er jaarlijks tussen de 400.000
en 500.000 kinderen uit derdewereldlanden
aan.
Intussen zijn twee vaccins beschikbaar. Deze
zijn erg effectief en het aantal doden daalt de
laatste jaren zienderogen.
9. SARS-CoV
SARS (severe acute respiratory syndrome) dook eerst op in 2002 in de provincie
Guangdong in China. Het virus kwam er voor bij vleermuizen en ging nadien via de
civetkat (een klein nachtelijk zoogdier) uiteindelijk ook over op de mens. Na de
uitbraak verspreidde het virus zich over een 25-tal landen.
Later dook het virus in nog meer landen op. De ziekte zorgt voor onder meer koorts
en longontstekingen en heeft een sterftegraad van zowat 10%. Er doken intussen al
nieuwe varianten op, en er is nog steeds geen vaccin ontwikkeld.
10. MERS-CoV
Het zogenaamde Middle east respiratory syndrome) brak uit in Zuid-Arabië in 2012
en later ook in Zuid-Korea in 2015. Het behoort tot dezelfde familie van SARS-CoV
en komt wellicht ook via vleermuizen bij de mens. Symptomen zijn koorts,
hoestbuien en kortademigheid.
MERS leidt vaak tot ernstige longontstekingen en heeft een geschatte sterftegraad
tussen de 30 en 40%. Ook hier is nog altijd geen afdoende behandeling beschikbaar.
Auteur: Stefaan Van Laere
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