
IJZER ZAT IN HUN BLOED 
 
Zeekoningen noemden zij zich, want in hun open barken, hun ‘draken’ trotseerden zij 
de geduchtste stormen. Nooit sliepen zij onder een dak van planken en nooit leegden 
zij de beker bij een huiselijke haard. En… in hun bloed droegen zij een onbekende 
ziekte die dertig generaties later nog even onverhoeds toeslaat als zij destijds.  
Over Vikingen en het gen dat de eeuwen trotseerde. 
 
door Marcel van Ellen 
 
Het kon gebeuren dat in het duister van de nacht de kreet opklonk die mannen en vrouwen, 
uit hun slaap gerukt, koud om het hart sloeg: “De Noormannen!” Maar ook bij daglicht, 
wanneer de zeilen van hun drakars aan de kim verschenen en de mare van naderend onheil 
rap landinwaarts werd gezonden, was de paniek alom een feit. 
Ze waren dan ook niet zachtzinnig, deze woeste rovers uit het noorden. Bomen van kerels 
met blonde snorren, met gevleugelde helmen, ijzeren maliënkolders en stevige zwaarden. Ze 
plunderden, moordden, ontzagen de kerken en kloosters niet (integendeel, daar lag de rijkste 
buit) en ‘beledigden’ de vrouwen. De boeren met hun wollen truien, hun knotsen en houten 
schilden vluchtten maar beter de bossen en moerassen in tot de rabauwen hun werk gedaan 
hadden. Dan keerde het volk terug, waarna de stad zich in haar oude welvaart herstelde. Tot 

een nieuwe overval zich aandiende.   
 
Vanaf 834 waren onze streken bijna jaar op jaar het 
toneel van hun rooftochten. Vooral het bekende Dorestad 
moest het ontgelden, de rijkste koopstad aan de Rijn. 
De Noormannen werden de plaag en de schrik van 
Europa. Stropers ter zee en te land, nam hun 
vermetelheid met de dag toe en ontzagen ze zo min een 
welversterkte stad als bewaakte grenzen. 
Dat duurde tot het jaar 1010, althans dat geven de 
geschiedenisboeken gewoonlijk aan als het einde van 
hun rooftochten. In ieder geval kwamen zij daarna slechts 
zeldzaam voor. Omstreeks deze tijd had het Christendom 
het Noorden ‘veroverd’ en daarmee was het voor meer 
‘zachtere zeden’ en een meer rustige levenswijze 
gewonnen.  
 

van eerzame handelaar tot brute veroveraar 
De eerste noorderlingen schijnen eerzame handelaren geweest te zijn. Al gauw ontdekten ze 
dat in die weerloze landen betalen slechts overbodige moeite was en vanaf 780 plunderden 
ze er ‘alles wat los en vast lag’. 
In het noorden was het de gewoonte, dat alleen de oudste zoon vaders nalatenschap 
verkreeg omdat de boerderijtjes te klein waren om verdeeld te worden. De overige zoons 
hadden aanvankelijk de keus om daggelder te worden bij hun broer danwel naar zee te gaan 
en te leven van de visvangst. Al gauw waagden ze zich buiten de fjorden, steeds verder, tot 
aan de walvisvangst in de koude poolzeeën. Ze raakten gewend aan de gierende stormen 
van het noorden, de woeste springvloeden en de verraderlijke zeestromingen. Van de friese 
handelaars keken ze de kunst van de scheepsbouw af en uit het harde eikenhout van hun 
bossen timmerden ze schepen die in zeewaardigheid hun voorbeelden overtroffen. 
 
Het leverde hun, nadat de weg tot zeeroof geopend was, meer op dan de vaderlijke bezitting. 
Ze maakten dan ook van hun schepen veel werk. Lange, zwarte schepen, stevig, sierlijk, en 
een met snijwerk versierde, spits toelopende steven en boeg. 
Toch waren het niet zondermeer de brute slachters zoals ze over het algemeen werden 
aangeduid. Ze waren trouw in woorden en gevoelens en braken zelden hun belofte. Ze 



waren op een of ander wijze gevoelig voor de boodschap van de Kerk en ze speelden een 
rol in de geschiedenis van de europese christenheid. Ze waren ‘milddadig in de giften aan de 
heilige plaatsen thuis’ en het 
onvermoeidst in de pelgrimsreizen 
naar de heilige plaatsen in den 
vreemde. Van Normandië maakten zij 
een staat die in organisatie, vrede en 
welvaart alle landen ver vooruit was 
en toen zij in 1066 het Nauw van 
Calais overstaken, was Engeland bij 
Normandië vergeleken een in alle 
opzichten achterlijk land. Ze 
regeerden het veroverde land zodanig 
dat na een eeuw de tegenstelling 
tussen veroveraars en onderworpenen 
voorgoed was verdwenen. 
 
Russen werden het 
In de eeuw ervoor hadden zij zich verspreid via Finland naar het oosten, waar zij met 
Nowgorod de eerste stad in Rusland stichtten. Ze werden ‘Russen’ genoemd, wat mogelijk 
‘roeiers’ betekent. Vanuit Nowgorod zwermden de ‘Russen’ uit naar alle hoeken van het 
wijde, wegenloze land. Naar de barre kusten van de Witte Zee om barnsteen en bont, naar 
de Oeral om honing en was, naar de Kaspische Zee waar Perzische kooplieden de schatten 
van het Oosten te koop hadden, naar Bagdad waar ze de Perzisch-Babylonische maten en 
gewichten leerden kennen en het twaalftallig stelsel overnamen. 
 

Omstreek 860 stichtte hun hoofdman Rorik aan de Dnjepr de 
stad Kiew, die de kern zou worden van het oude Russische 
rijk. Van daaruit roeiden ze naar het Zuiden en bereikten de 
Zwarte Zee met Constantinopel, de machtigste stad ter 
wereld die zij, ondanks vermetele pogingen, nimmer konden 
veroveren. 
Ook westwaarts voeren de Noormannen en bereikten IJsland 
waar ze een vrije republiek stichtten met het oudste 
parlement dat de West-Europese geschiedenis kent. Verder 
waagden zij zich, tot Groenland en de westkust van Amerika. 
Groenland werd een welvarende kolonie totdat in de 
dertiende eeuw de berichtgeving stopt. Werd het klimaat te 
guur? Voer het volk terug naar het oude land? Stierf het uit? 
We weten het niet. Feit is wel dat in alle streken waar de 
Noormannen kwamen, ze hun sporen achterlieten. Sommige 
van die hadden kleine kindervoetjes. 

 
mutatie-theorie 
Evolutie is het zich aanpassen van een organisme aan de omstandigheden. Aan de 
leefomgeving. Maar is het een zich ‘bewust’ aanpassen, of is dit het gevolg van 
kopieerfoutjes die ten gevolge van veranderende omstandigheden positief uitwerken? 
 
In de biologie wordt wel een onderscheidt gemaakt tussen macro-evolutie en micro-evolutie. 
Micro-evolutie is het verschijnsel dat een kind eigenschappen van vader én van moeder 
heeft. Dat komt doordat het een willekeurige helft van de eigenschappen van beiden 
meekrijgt. Op DNA-niveau wordt dit veroorzaakt door wat men de 'recombinatie' noemt, het 
uitwisselen van stukjes chromosoom (=DNA) tussen gelijke chromosomen. Daardoor ziet 
elke andere nakomeling er weer anders uit. Het erfelijke materiaal zelf verandert daardoor 
echter niet. Er ontstaan alleen maar nieuwe combinaties genen.  



Door mutaties, dat zijn kopieerfoutjes in het proces van de verdubbeling van het DNA, treden 
wél veranderingen op. De mutatie-theorie zegt nu dat alle erfelijke informatie is ontstaan door 
dergelijke kopieerfoutjes, omdat de gunstige er uitgeselecteerd worden (natuurlijke selectie). 
 
Een aspect van biologische verandering en het effect van mutaties dat onvoldoende beseft 
wordt, is dat het verlies van een functioneel gen nieuwe variatie op kan leveren. Een enkele 
mutatie kan een gen compleet uitschakelen. Het verliest daarmee zijn functie en veroorzaakt 
een bepaald uiterlijk 'effect'. Een duidelijk voorbeeld is albinisme. Het gen dat pigment 
aanmaakt is daarbij disfunctioneel geraakt. Maar het kan ook subtieler. Bij veel pooldieren is 
het gen dat pigment in de vacht aanmaakt buiten werking geraakt. Dat is geen albinisme, 
omdat in dat geval rode ogen optreden. 
 
Op dezelfde wijze zijn er ook ooit witte leeuwen (met zwarte ogen) in Afrika ontdekt. Omdat 
een dergelijk verlies van genen meestal niet tot overlevingsvoordeel leidt, zal het in de 
levende natuur meestal snel weer verdwijnen. Wanneer zo'n uitschakeling van een pigment-
gen echter voorkomt in een gebied waar 
sneeuw is, kán het wel een voordeel zijn, omdat 
de soort dan minder opvalt. De ijsbeer, het dall-
schaap (foto) en de sneeuwuil zijn daar onder 
andere praktijkvoorbeelden van. 
De ijsbeer ‘past zich aan’? Welnee, de ‘foute’ 
witte beer neemt een gunstigere positie in in het 
sneeuwlandschap ten opzichte van zijn 
donkerdere soortgenoot, die langzaamaan 
verdwijnt. Net zoals de foute witte beer in de 
bossen geen kans van slagen heeft. 
 
Het voorbeeld dat iedere arts kent, is dat het gen voor de ziekte sikkelcel-anemie als goede 
eigenschap heeft dat het bescherming biedt tegen malaria. Dit wordt echter meestal als een 
uitzondering gezien. Terwijl het evolutionair gezien heel logisch is dat dergelijke 
veranderingen in het DNA ontstaan. Je moet ervan uitgaan dat ziektegenen die weten te 
overleven een soort op een of andere manier ten goede komen. 
 
(Sikkelcelanemie is een erfelijke ziekte. Sikkelcelanemie komt vrijwel uitsluitend bij het 
negroïde ras voor. Bij deze aandoening bevatten de rode bloedlichaampjes een afwijkend 

type hemoglobine, dat men hemoglobine S noemt. 
Hemoglobine is een rood pigment in de rode bloedcellen, dat 
in de longen een binding met zuurstof aangaat en in de 
gebonden vorm zuurstof naar de weefsels en organen brengt. 
 
Door het onvolwaardige hemoglobine (Hb) bij sikkelcelanemie 
raken de rode bloedlichaampjes misvormd, sikkelvormig, 
vooral bij een tekort aan zuurstof. Deze sikkelvormige cellen 
kunnen niet goed door de haarvaten stromen, en kunnen in 
de vaten gaan klonteren waardoor het bloed de weefsels niet 
kan bereiken. Dit veroorzaakt zuurstofgebrek (anoxie) 
waardoor de sikkelcelvorming erger wordt. Bron: dr. N. van 
Hasselt) 
 

het voordeel van een afwijking 
Terug naar de Noorman. In diens DNA was een gen aanwezig dat bij sommige dragers een 
ziekte veroorzaakte die thans bekend staat als ‘ijzerstapeling’, één van de meest 
voorkomende erfelijke ziektes. Hemochromatose, pigmentcirrose of de ziekte van Trousseau 
is een stofwisselingsziekte waarbij de opname van ijzer in de darm niet goed kan worden 



gereguleerd, wat kan leiden tot ijzerstapeling in organen die na lange tijd (soms ernstige) 
symptomen kan veroorzaken. 
 
Ongeveer een derde van de West-Europeanen is drager van het gen voor hemochromatose. 
De vraag rijst welk nut dit gen dan heeft. Het moet vergelijkbaar zijn met het nut van een 
medicijn waarvan we weten dat het op de lange termijn leidt tot hartproblemen. Dat neem je 
alleen als het ervoor zorgt dat je nu nog niet dood gaat. En dat is precies wat het 
hemochromatose-gen doet. Hoewel elders in het lichaam heel veel ijzer wordt opgeslagen, 
zorgt het gen ervoor dat macrofagen nauwelijks ijzer bevatten. 
 
(Een macrofaag is een grote mononucleaire cel die in staat is resten van dode of 
beschadigde lichaamseigen cellen, te veranderen in intercellulair materiaal en 
lichaamsvreemde cellen als micro-organismen en inerte deeltjes in zich op te nemen.) Dit 
maakt het voor door deze afweercellen weggevangen pathogenen nagenoeg onmogelijk om 
zich in een macrofaag te vermeerderen.’ (Een pathogeen is een ziekteverwekker van 
biologische oorsprong.) 
 
pestmedicijn 
Het gen voor ijzerstapelingsziekte komt meer voor in West-Europa. Vermoedelijk hebben de 
Vikingen het met hun rooftochten verspreid. 
Het hemochromatose-gen heeft in West-Europa waarschijnlijk een opmars gemaakt 
vanwege de pest. Dragers van het gen hadden meer kans de ziekte te overleven. Dat leidde 
tot een opmars van het gen. Het verklaart waarom bij latere uitbraken dan de pandemie van 
1347 tot 1350 minder slachtoffers vielen. 
 
Zelfs wanneer niet Yersinia pestis maar een griepachtig virus de oorzaak was van de Zwarte 
Dood, zoals wel wordt gesteld, houdt de theorie stand. Het is dan toch waarschijnlijk dat het 
overlijden vaak het gevolg was van een bacteriële superinfectie en ook dàn biedt het 
hemochromatose-gen voordeel. Nagenoeg alle micro-organismen hebben ijzer nodig! 
 
Bij een patiënt met hemochromatose neemt het lichaam te veel ijzer uit het voedsel op. Dit 
ijzer stapelt zich op in het lichaam. Het lichaam kan het te veel aan ijzer niet zelf afvoeren. In 
het begin heeft dit geen ernstige gevolgen. Het ijzer wordt dan veilig opgeslagen, 
voornamelijk in de lever. De stapeling blijft echter doorgaan. Dit kan leiden tot schade aan 
organen als de lever, de alvleesklier, de schildklier en het hart en aan de gewrichten. Ook is 
er een verband met de ziekte van Alzheimer. 
 
In het lichaam van een volwassen man van 70 kg is ongeveer 4 g ijzer aanwezig. Het 
grootste deel hiervan bevindt zich in het bloed, als hemoglobine-ijzer (Hb-ijzer) in de ery-
trocyten (rode bloedlichaampjes). Deze rode bloedcellen worden gevormd in het beenmerg 
en vervoeren zuurstof en koolstofdioxide (CO2) tussen de longen en de weefsels via het 
bloed. De bloedcellen hebben een beperkte levensduur (gemiddeld 120 dagen) en worden 
afgebroken door de macrofagen waarna ijzer terug in het plasma komt. 
 
aderlaten 
De behandeling van hemochromatose is eenvoudig en goedkoop, namelijk regelmatig 
aderlaten. Hierdoor wordt overtollig ijzer op de meest effectieve wijze verwijderd. De rode 
bloedcellen die verwijderd worden bij een aderlating bevatten veel ijzer. Het afgetapte bloed 
wordt door het lichaam weer aangemaakt met gebruikmaking van de voorraden ijzer in het 
lichaam. Deze behandeling voor hemochromatose werd voor het eerst beschreven in 1952, 
was de eerste succesvolle behandeling en is nog steeds de meest geprefereerde 
behandeling. 
 



De Noormannen pasten deze behandeling in hun onwetendheid met net zoveel succes toe. 
Ze waren royaal in het aderlaten van hun tegenstanders en dankzij de wonden die ze zelf 
opliepen, hadden ze zelden zelf last van de ijzerstapeling in hun bloed.  
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