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Inleiding

Klakkeloos wordt steeds weer het jaartal 
1727 genoemd als jaar van introductie van de 
bruine rat (Rattus norvegicus) in Nederland, 
zie bijvoorbeeld de in 2016 verschenen Atlas 
van de Nederlandse zoogdieren (Hollander 
2016). Opmerkelijk is dat 1727 ook het jaar 
is waarin massa’s bruine ratten de Wolga bij 
Astrakhan overstaken. Dit was aanleiding om 
de geschiedenis van de bruine en ook die van 
de zwarte rat (Rattus rattus) in ons land en de 
invasie bij Astrakhan nog eens tegen het licht 
houden.
 Zwarte en bruine rat zijn berucht als gast-
heer van uitwendige parasieten die de pest 
kunnen overbrengen, een ziekte die in drie 
pandemieën de wereld teisterde en nog af en 

toe de kop opsteekt. Onderzoekers van buiten 
de medische disciplines, zoals historici (Cohn 
2008) en geografen (Bossack & Welford 2009), 
hebben de laatste twee decennia twijfels geuit 
of de pestbacterie wel echt de oorzaak was van 
de Zwarte Dood, die Europa vanaf 1345 teis-
terde. Deze twijfels waren aanleiding om ook 
dit onderwerp te behandelen in deze review.

Historie en herkomst 

Bruine ratten en zwarte ratten horen niet tot 
de oorspronkelijke dierenwereld van Europa. 
Beide rattensoorten zijn door menselijk han-
delen in Europa terecht gekomen, waarna hun 
aantallen toenamen tot overlastgevende pro-
porties. Naast schade door knagen, het opeten 
van oogsten en voorraden en het vervuilen 
ervan met hun uitwerpselen, brengen ratten 
ziektes over, zoals de pest. De zwarte rat stamt 
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uit India en de bruine vermoedelijk uit het 
Verre Oosten (Musser & Carleton 2005).

Zwarte rat

Sinds de Romeinse tijd is de zwarte rat bekend 
in Europa. Deze exoot heeft ons werelddeel 
waarschijnlijk bereikt door mee te liften met 
transporten (McCormick 2003). Bij archeo-
logisch onderzoek zijn op meerdere locaties 
in Nederland botresten van zwarte ratten 
uit de Romeinse tijd gevonden (bron: https://
archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaar-
ten/boneinfo).

Bruine rat

Het in verschillende publicaties genoemde 
jaar 1727 als jaar van aankomst van de bruine 
rat in ons land is ontleend aan het standaard-
werk over de Nederlandse zoogdieren van IJs-
seling en Scheygrond (1943). In dat boek staat 
als bron van dit jaartal niet meer dan ‘men 
zegt’, dat wil zeggen, niet meer dan een wil-
lekeurige mondelinge mededeling. Publica-
ties over de zoogdieren van Nederland uit de 
achttiende eeuw (Gronovius 1760, Houttuyn 
1761, Boddaert 1791, Pasteur 1796) noemen de 
bruine rat niet als in Nederland aanwezig dier. 
Pasteur schrijft in 1796 expliciet dat de bruine 
rat al wel in naburige landen voorkomt, maar 
nog niet in Nederland.
 Houttuyn (1761) noemt de bruine rat als 
‘rot van Noorwegen’, met de aantekening 
‘wordt in Noorwegen gevonden’. Vanwege de 
abusievelijke aanname dat de bruine rat van-
uit Noorwegen Groot-Brittannië bereikt had, 
gaf John Berkenhout in 1769 de bruine rat de 
wetenschappelijke naam Rattus norvegicus. 
Een tweede Engelse naam naast ‘brown rat’ is 
‘Norway rat’.
 Pas in 1821 wordt de bruine rat in een zoö-
logische publicatie genoemd als voorkomend 
in Nederland. Nicatus (1821) noemt de bruine 
rat dan zeer frequent in steden langs grach-

ten. Dit suggereert dat de soort toen al decen-
nia in ons land gevestigd was. In 1826 was de 
uitbreiding van de bruine rat in Groningen 
nog gaande. Van Swinderen (1826) meldt dan 
dat de bruine rat in Groningen nog iets min-
der algemeen is dan de zwarte rat. De bruine 
rat had op het platteland toen al de overhand, 
maar in de stad nog niet. Onze voorlopige en 
voorzichtige conclusie is dat de bruine rat zich 
pas ergens rond 1800 in Nederland vestigde. 
Zoölogische bronnen uit de achttiende eeuw 
zijn echter schaars en verder blijft het de vraag 
hoe sterk onderbouwd de melding van Pas-
teur in 1796 is dat de bruine rat dan nog niet 
in ons land voorkomt.
 Provincie- en gemeenteverslagen uit het 
midden van de 19de eeuw bevatten informatie 
over veel soorten zoogdieren, maar over ratten 
is daarin weinig te vinden. Het provinciever-
slag van Gelderland over 1851 (p. 242) meldt: 
‘De ratten, afkomstig uit Perzië, […] schijnen 
te Arnhem tot hare oorspronkelijke levens-
wijze terug te keren, en rigten ook buiten de 
woningen vele schade aan. Slim en moedig, 
zijn zij moeijelijk te verdelgen.’ Blijkbaar had 
men opgemerkt dat een ander soort ratten uit 
het buitenland gearriveerd was en dat deze 
nieuwkomers eerst vooral in huis zaten maar 
inmiddels ook buiten. Ook had men ervaren 
dat deze bruine ratten moeilijker aan te pak-
ken waren dan de zwarte ratten waaraan men 
gewend was.

Vraagtekens rondom 1727

Het onvoldoende gedocumenteerde jaartal 
1727 in het standaardwerk ‘De zoogdieren van 
Nederland’ (IJsseling & Scheygrond 1943), als 
jaar van aankomst van de bruine rat in Neder-
land, kan voortgekomen zijn uit de publicatie 
van Pallas (1831) (zie onderstaand). Ervynck 
(1989) wijst er op dat het volksgeloof wil dat 
de introductie van de bruine rat in Europa 
te wijten is aan een catastrofale gebeurte-
nis. Hierbij gaat het om ratten die in 1727 in 
grote groepen de Wolga bij de stad Astrakhan, 
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vlakbij de Kaspische Zee, overstaken. Na de 
komst van de ratten heerste er twee jaar pest 
in Astrakhan (Pallas 1831). Pallas is in 1741 
geboren en heeft wellicht over deze gebeur-
tenis gehoord toen hij in 1793 of 1794, ruim 
60 jaar na het optreden van de ratten, tijdens 
een van zijn expedities Astrakhan bezocht. 
Zijn beschrijving in ‘Zoographica rosso-asia-
tica’ is na zijn dood verschenen. Verschillende 
auteurs (bijvoorbeeld Blasius 1857, Brehm 
1865, Ritzema Bos 1879, Johnston 1903) noe-
men de oversteek van de Wolga een invasie 
van ratten naar Europa. Schlegel (1862) ziet 
dit anders: hij identificeert de als ‘e Cumano 
deserto’ beschreven herkomst van de ratten 
als uit de Kumanische steppe. Deze steppe ligt 
ten westen van de Wolga, en strekt zich uit tot 
aan de rivier de Kuma, zoals Lepechin (1774) 
beschrijft. Schlegel wijst er op dat Astrakhan 
juist ten oosten van de Wolga ligt. Zo bekeken 
was het dus een uittocht van bruine ratten uit 
Europa.
 In dit verband is interessant dat Claudius 
Aelianus in zijn in het Grieks geschreven ‘De 
aard der dieren’ uit de 2e eeuw al schrijft over 
ratten die in oneindig grote aantallen van 
tijd tot tijd strooptochten ondernemen in de 

landen langs de Kaspische Zee, zwemmend 
over de rivieren, terwijl zij elkaar bij de staart 
vasthouden (Aelianus 1972). Het beschreven 
gedrag wijst niet op zwarte rat, anderzijds 
zou het voor de bruine rat wel erg vroeg zijn. 
A.F. Scholfield (in Aelianus 1972) meldt in 
een voetnoot van zijn hand in zijn vertaling 
van het Grieks naar het Engels dat Aelianus 
hier doelt op Azerbeidzjan. Aelianus beroept 
zich op het manuscript Stathmoi (Staties) 
van landmeter Amyntas, die mogelijk deel-
nam aan de grote expeditie van Alexander de 
Grote (Heckel 2006). 
 De vroegste goed gedateerde botresten van 
bruine ratten aan de Kaspische Zee stam-
men uit de vijftiende of zestiende eeuw en zijn 
gevonden in een paleis in Baku, de hoofdstad 
van Azerbeidzjan (Vereshchagin 1959). Op 
zich vroeg voor bruine ratten aan de rand van 
Europa, maar evengoed bijna twee millen-
nia later dan volgens het manuscript Stath-
moi, dat overigens verdwenen is en alleen 
nog bekend is door acht citaten door anderen 
(Heckel 2006).
 Bruine ratten hebben West-Europa niet 
bereikt door oversteek van de Wolga in 1727, 
maar als ‘opstappers’ / ‘verstekelingen’ op 

Bruine rat. Foto: Paul van Hoof.
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schepen uit havens aan de Oostzee, zoals in 
1716 vanuit Rusland naar Denemarken bij 
een bezoek van de Russische oorlogsvloot 
met tsaar Peter de Grote en in 1728/29 naar 
Londen met een schip met hout uit Rusland 
en naar Ierland in 1722 (Rutty 1774, Bauer 
2001). De genoemde jaartallen laten overigens 
zien dat 1727 als jaar van aankomst in Neder-
land niet uitgesloten is, maar dat blijft onvol-
doende gedocumenteerd.

De pest

De bacterie Yersinia pestis is de veroorzaker 
van pest. Het is een zoönose, met knaagdie-
ren als reservoir en vlooien als vector, met de 
kanttekening dat bij bijzondere vormen van 
pest (longpest) ook overdracht direct van 
mens naar mens mogelijk is. Dierlijke gast-
heren van Y. pestis kunnen onderscheiden 
worden in enzoötische en epizoötische gast-
heren. Enzoötische gastheren reageren mild 
op een infectie, hebben er een redelijke weer-
stand tegen en vertonen een lage mortaliteit, 
terwijl bij epizoötische gastheren heftige uit-
braken met hoge mortaliteit kunnen optreden 
en er een flinke vermeerdering van de bacte-
riën optreedt. De vlooien van laatstgenoemde 
gastheren zullen na het sterven van hun gast-
heer op zoek moeten gaan naar andere voe-
dingsbronnen, zoals de mens, waarbij Y. pes-
tis overgedragen kan worden. Hoewel van 203 
verschillende knaagdieren, 14 Lagomorpha 
(haasachtigen), en zelfs van geit (Capra hir-
cus), kameel (Camelus b. bactrianus) en huis-
spitsmuis (Crocidura russula) (Malek et al. 
2015) bekend is dat ze natuurlijk geïnfecteerd 
kunnen zijn met Y. pestis, zijn 30-40 soor-
ten, met name vertegenwoordigers van de 
knaagdierfamilies Muridae (ratten en mui-
zen) en Sciuridae (eekhoorns), van belang als 
permante reservoirs. De rest kan beschouwd 
worden als tijdelijke of epizoötische gasthe-
ren. Bij humane uitbraken zijn met name de 
zwarte rat, de bruine rat, of, in mindere mate, 
de huismuis (Mus musculus) betrokken (Maas 

& van der Giesen, in druk).
 In de geschiedenis van pestuitbraken onder 
mensen heeft de zwarte rat een belangrijke 
rol gespeeld. Deze rat leeft in de nabijheid 
van mensen (in schepen en huizen), kan goed 
klimmen en is een goede gastheer voor een 
efficiënte pest-vector, de oriëntaalse ratten-
vlo (Xenopsylla cheopis). Overigens, ook van 
de eigen menselijke uitwendige parasieten, de 
mensenvlo (Pulex irritans) en de luis Pedicu-
lus humanus, is bekend dat de ziekte van mens 
op mens overgebracht kan worden (Blanc & 
Balthazar 1945). Ook lijkt de bruine rat een 
hogere mate van weerstand te vertonen tegen 
Y. pestis dan de zwarte rat, hoewel dit in 
bepaalde situaties waar Y. pestis endemisch 
is, ook andersom waargenomen is (Maas & 
van der Giessen, in druk). Bovendien was de 
bruine rat tijdens de eerste en een groot deel 
van de tweede pandemie nog niet aanwezig in 
Europa.
 Mensen zijn zeer gevoelig voor Y. pestis en 
infectie leidt tot acuut verlopende ziektebeel-
den. Builenpest ontstaat door een vlooien-
beet of door besmetting van een huidwond 
en uit zich door zwelling van de lymfeklieren 
(lymfadenopathie). De daarbij optredende 
zwartverkleuring door necrose (afsterven 
van weefsel) verklaart de andere naam van de 
pest: de Zwarte Dood. Als in het beloop van 
gewone builenpest longaandoeningen ont-
staan in de vorm van secundaire longpest, 
kan de besmetting direct overgaan van mens 
op mens. In die situaties kunnen door inade-
ming van speekseldruppeltjes zich zeer snel 
verspreidende besmettingen ontstaan van pri-
maire longpest. Onbehandeld leidt deze vorm 
van de pest tot bijna honderd procent morta-
liteit, voor de andere vormen van pest ligt het 
percentage tussen de 60 tot 80 procent (Bone-
bakker 1963).
 De pest heeft in historische tijden drie 
enorme uitbraken over hele werelddelen 
gekend (pandemieën): in de vroege middel-
eeuwen (van 540 tot in de achtste eeuw) in 
het Midden-Oosten en Zuid-Europa, van 
1345 tot 1722 door heel Eurazië en in Noord-
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Afrika en van 1890 tot 1910 in China en India. 
De tweede pandemie wordt de Zwarte Dood 
genoemd. In Azië, Afrika en Amerika treedt 
de pest ook nu nog op, zij het niet als pande-
mie. 
 De eerste pandemie, die zich afspeelde 
in de vroege middeleeuwen, heeft Neder-
land voor zover bekend niet bereikt (Rosen 
2006), de tweede pandemie echter wel. Deze 
laatste bereikte Messina op Sicilië met sche-
pen uit de havenstad Feodosia op de Krim in 
oktober 1347 en in 1348 bereikte de ziekte al 
Zuid-Nederland. Feodosia was toen de han-
delskolonie Kaffa van Genua aan een van 
de eindpunten van de Zijderoute. In 1345 
begon een Mongools leger Kaffa te belege-
ren. In het Mongoolse leger heerste pest. De 
Mongolen slingerden met katapulten pestlij-
ken Kaffa in. Nog tijdens het beleg vluchtten 
twaalf Genuese schepen van Kaffa naar Mes-
sina (Hall 2009), Genua en Venetië (Horrox 
1994) en brachten de pest in Italië. Het beleg 
mislukte overigens, vermoedelijk door de pest 
(Wheelis 2002).
 Vanwege de grote snelheid van de uitbrei-
ding over Europa in 1347/48, de korte incuba-
tieperiode en het ontbreken van documentatie 
over zieke ratten hebben verschillende auteurs 
er twijfels over uitgesproken of de tweede 
pandemie wel echt door de pestbacterie was 
veroorzaakt (Cohn 2008, Bossak & Welford 
2009). De grote uitbraaksnelheid zou niet 
passen bij verspreiding door ratten en hun 
vlooien. De grote snelheid van verspreiding 
kan echter verklaard worden door een groot 
aandeel van primaire longpest in de tweede 
pandemie en een mogelijke rol van humaan-
specifieke uitwendige parasieten, zoals luizen, 
waardoor de uitbraaksnelheid aanzienlijk 
toeneemt en de biologische incubatieperiode 
kort wordt (Drancourt & Raoult 2016). Verder 
kunnen factoren met betrekking tot klimaat 
(leidend tot hongersnoden), gevoeligheid van 
de gastheer, andere ziekten en sociale omstan-
digheden (zoals oorlogen) hebben bijgedragen 
aan de snelheid van verspreiding en een korte 
incubatieperiode (Andam et al. 2016).

De snelle verspreiding kan ook verklaard 
worden door transport door de mens. Zo ver-
bande Messina de schepen uit Kaffa uit hun 
haven. Eén van de schepen bracht vervolgens 
de pest naar Marseille, werd daar ook weer 
verbannen en voer door naar Spanje (Hall 
2009). 
 Onderzoek naar DNA van de pestbacte-
rie heeft inmiddels definitief bewijs geleverd 
(Spyrou et al. 2016). Zo is in het binnenste van 
tanden (in de pulpa) van in de veertiende eeuw 
in Bergen op Zoom in massagraven begraven 
mensen DNA van de pestbacterie aangetoond 
(Haensch et al. 2010). Er liggen rond het oude 
gasthuis (nu de Sint Maartenskapel) naar 
schatting veertig massagraven met in totaal 
ruim 800 mensen. In het toenmalige gasthuis 
zijn nog eens ongeveer 50 mensen begraven. 
Een totaal van 850 doden betekent dat een 
kwart tot een derde van de inwoners van Ber-
gen op Zoom toen aan de pest is bezweken 
(Vermunt & van der Kallen 2010). Ook van 
de eerste pandemie (vroege middeleeuwen) is 
aangetoond dat het werkelijk pest was, door 
DNA-analyse van tanden uit de zesde eeuw 
uit graven in Beieren (Harbeck et al. 2013).
 Momenteel is de pest endemisch in step-
pe-achtige gebieden in Azië, Afrika en Noord- 
en Zuid Amerika. In de tweede helft van de 
20ste eeuw zijn in deze gebieden besmettingen 
bij kamelen en geiten beschreven: het slachten 
en eten van vlees van deze dieren heeft ook 
geleid tot besmetting van mensen (Christie et 
al. 1980). Met tijdige toediening van antibio-
tica is de pest tegenwoordig goed te behande-
len.
 Sinds 1980 worden in Madagascar ieder 
jaar mensen besmet met pest. In augustus 
2017 begon daar zelfs een flinke uitbraak, van 
vooral longpest, met 2417 bevestigde geval-
len en 209 doden (World Heath Organisation 
-Regional Office for Africa 2017). Inmiddels is 
de epidemie grotendeels onder controle.

Dankwoord: Jan de Rijk raadpleegde BoneInfo en pro-
vincie- en gemeenteverslagen uit de 19de eeuw. Svet-
lana Miteva heeft een tekst uit het Russisch vertaald. 

Lutra_60_2_Text_v3.indd   121 21/12/2017   20:19



122  Thissen & Uiterwijk / Lutra 60 (2): 117-124

We bedanken twee anonieme referenten voor hun con-
structieve bijdragen aan de tekst. Onze speciale dank 
gaat uit naar corresponding editor Jan Piet Bekker die 
door zijn achtergrond als arts in staat was om naast een 
goede algemene redactie belangrijke verbeteringen en 
aanvullingen voor te stellen voor het deel over de pest.
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Samenvatting

Het vaak aangehaalde jaar 1727 als tijdstip 
van de introductie van de bruine rat (Rattus 
norvegicus) in Nederland is niet gedocumen-
teerd. Mogelijk is het verward met de over-
steek van de Wolga door ratten in dat jaar. 
Zoölogische publicaties uit de 18de eeuw noe-
men de bruine rat niet of melden expliciet 
dat de soort niet in Nederland voorkomt. 
In 1821 verscheen de eerste publicatie over 
het voorkomen van de bruine rat in Neder-
land. Aangezien die publicatie vermeldt dat 
bruine ratten dan al algemeen zijn in steden, 
kan aangenomen worden dat deze rat enkele 

decennia eerder geïntroduceerd is, mogelijk 
rond 1800. De zwarte en de bruine rat zijn 
berucht, omdat ze gastheren zijn van uitwen-
dige parasieten die vector zijn van de pest. 
In de laatste twee decennia hebben verschil-
lende onderzoekers betwijfeld of de tweede 
pandemie, de Zwarte Dood, die begon in 
1345, wel echt pest was, veroorzaakt door de 
pestbacterie. Recent heeft genetisch onder-
zoek de pestbacterie evenwel aangetoond in 
de stoffelijke resten van slachtoffers van de 
tweede en ook de eerste pandemie.
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