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Corona en de Spaanse griep. 

De Spaanse griep en ook andere epidemieën komen weer in beeld door dat het 
Corona virus ons zo nadrukkelijk en indringend bij ons kwetsbaar zijn in korte 
tijd heeft gebracht. 
Ik las een artikel geschreven door Ivo van de Wijdeven de Spaanse griep 
betreffend. Hij schreef dit als historicus en politiek analist. 
 
De Spaanse griep veroorzaakte in 1918 in Nederland grote ontwrichting . van 
het maatschappelijk leven. De regering keek vanaf de zij lijn toe en deed weinig 
of niets. Epidemieën behoorde tot de verantwoordelijkheid van de 
gemeentelijke overheid. 
Het artikel is een geweldige aanvulling voor ons geschiedenis beleven. Ik wil u 
de hoofdpunten mee geven in de hoop dat uzelf de wereld van de honderd jaar 
terug vergelijkt met de wereld van nu, de wereld waarin wij nu leven 

1) De griep is een windvlaag des doods aldus een advertentie  in november 
1918 voor abdijsiroop in de kranten. 

2) Het totaal aantal slachtoffers wordt geraamd op 50 tot 100 miljoen 
wereldwijd. Het aantal slachtoffers in Nederland bedroeg 38.000 rond de 
7 miljoen inwoners. 

3) De ziekte werd in Spanje ontdekt maar was waarschijnlijk door 
grootschalige troepen transporten uit Amerika naar Europa gebracht, ten 
dienste van de eerste wereldoorlog 1914-1918. 

4) Frankrijk en Duitsland voerden een zware censuur over het aantal doden 
5) Op 11 Juli 1918 werd in Nederland de eerst zieke en dode geregistreerd. 

Men wist niet wat het was. Het was zeer heftig en snel. Des morgens kon 
je ziek zijn en met de avond al dood. 

6) Er was een Centrale Gezondheidsraad ten dienste voor regering en 
bevolking. Advertenties in kranten met aandacht voor hygiëne, vloeren 
niet droog vegen, scholen  en bedrijven goed luchten .Dat was het. 

7) Nederland had veel militairen in mobilisatie. Die militairen moesten in de 
kazernes blijven. Verder waren geen extra maatregelen nodig Er werd 
nog in die eerste maand, 98 doden dat de griep en goedaardig karakter 
had. Militairen mochten met verlof en verspreidden de griep. 

8) De gezondheid toestand van de Nederlanders Was ook al minder door 
voedsel tekorten. We waren een geïsoleerd land door de oorlog in 
Vlaanderen.  Eind Juli leek het leed geleden, de ziekte nam af en mensen 
gesneesde sneller Het gevaar was over. 



9) In het najaar keerde de ziekte explosief in hevigheid terug, arbeiders 
waren slecht gevoed en de hygiëne was, met onze maatstaven gemeten 
erbarmelijk, Artsen en verpleegsters wisten niet wat een virus was , 
daarbij ook nog een hardnekkig gerucht dat het geen griep was maar 
longpest .De oorzaken konden meer en meer aangewezen worden maar 
het waren taboes, niet op kennis gebaseerd feiten. Het einde der tijden 
was nabij. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam moest sluiten 
vanwege het grote aantal zieke en dode verpleegkundigen. 
Scholen en schouwburgen gingen op slot, Kommer en kwel. De doden 
werden gestapeld in doeken en er was grote achterstand bij het 
begraven. 

10) De regering keek toe. 
 
Bij lezen van deze verschrikkingen en het beseffen van de onwetendheid en 
voor velen wel de zekerheid dat God de rechtvaardige straffer was die dit alles 
uit liefde deed. Mag u zelf de situatie beoordelen welke wij nu beleven. Corona 
is eveneens heftig maar mijn weten is dat we met onze wetenschap en 
technologie zullen overwinnen. Maar er nog veel van ons gevraagd zal worden. 
Non Solus  of ben ik alleen. 
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