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De griep die de
wereld besloop als
een moordenaar

Spaanse griep In 1918 wist men nog nauwelijks wat een virus was

Ingeklemd tussen het geweld van de Eerste en Tweede
Wereldoorlog verdween de Spaanse griep uit het collectieve
geheugen van Nederland. Hoe verliep de aanpak van deze
catastrofe, die wereldwijd miljoenen levens eiste?
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In Europa openbaarde de Spaan-
se griep zich in 1918, tijdens de
Eerste Wereldoorlog, in Frank-
rijk, waar in legerkampen tien-
duizenden jongemannen op el-
kaars lip zaten. De beruchte
‘patiënt nul’ – de legerkok Albert
Mitchell – was op 11 maart 1918
geregistreerd op een legerbasis
in de Verenigde Staten. Ondanks

de razendsnel om zich heen grijpende ziekte,
stuurde de Amerikaanse regering schepen vol
(besmette) soldaten naar het krijgsfront in
Frankrijk. 

Logischerwijs bleef de ziekte aanvankelijk aan
geallieerde zijde van de loopgraven. Maar in
hun laatste voorjaarsoffensief maakten de Duit-
sers nog honderdduizend geallieerde soldaten
krijgsgevangen, waarmee de griep ook aan de
Duitse kant van het front terechtkwam. Dat ook
jonge, sterke mannen ziek konden worden, alar-
meerde artsen en wetenschappers.

Vooral deze tweede en dodelijkste fase van de
pandemie maaide in het najaar van 1918 als een
zeis door de wereldbevolking. Dertig procent
van de populatie werd getroffen, afhankelijk
van tijd en plaats zou tussen de 20 en 60 procent
van de zieken overlijden. Het aantal dodelijke
slachtoffers wereldwijd wordt tussen 50 en 100
miljoen geschat. Zelfs bij het kleinste getal is de
Spaanse griep met afstand de grootste medi-
sche ramp uit de geschiedenis.

Spaanse kranten besteedden als
eerste aandacht aan het dodelijke
virus. De strijdende partijen in de
Eerste Wereldoorlog hanteerden een
strenge perscensuur, om het oorlogs-
pessimisme van de al vier jaar in rouw
gedompelde bevolking niet nog
verder op te drijven. In het neutrale
Nederland bracht men het nieuws
wel, zoals in De Telegraaf van 30 mei
1918: ‘Den 28sten Mei bereikte ons uit
Spanje het bericht dat daar eene
geheim zinnige ziekte was uitge-
broken, die in alle kringen zijn intrede
deed, zoodat ook koning Alfonso XIII
en verschillende ministers door de
kwaal werden aangegrepen.’ 
De koning herstelde volledig, maar
naar verluidt wel pas na het drinken
van een fles rum. De eerste fase was
dus nog redelijk onschuldig, zoals ook
blijkt uit het luchtige commentaar van
de Antwerpsche Courant van 10 juli
1918: ‘Zonneschijn is hier geneesheer,
en droogte ziekenzuster. Dus, de
voeten droog houden, en in het Nach-
tegalenpark gaan liggen, het gelaat
naar de zon!’ 
Het Zwitserse ministerie van Gezond-
heid muntte rond diezelfde tijd de
naam Spanische Krankheit en vanaf
dat moment sprak de hele wereld van
de Spaanse Griep of Spaansche
Ziekte. Dit tot afschuw van Spanje,
dat Frankrijk als broeihaard aanwees.

Ziekte die helemaal
niet uit Spanje kwam
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