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Monique Sluyter gearresteerd

Cineast Dick Visser en pro-
ductiemaatschappij Cosna-
film kondigen eind maart
1970 de landelijke première

aan van de eerste Nederlandse seks-
film: Allemaal naar bed. Een in
Amsterdam opgenomen vrije bewer-
king van de film Mensen van morgen
van Kees Brusse, waarin auditerende
kandidaatactrices de vraag krijgen
zich even uit te kleden. Visser kreeg
op zijn oproep in een aantal bladen
48 brieven binnen, het merendeel
van actrices, ex-mannequins of foto-

modellen, afkomstig uit ‘economisch
sterke milieus’ met heimwee ‘naar
het sfeertje van vroeger’ en uitgeke-
ken op de huishouding. “Ze vervelen
zich, maar zeggen dat niet met zoveel
woorden. Een enkeling, zoals de
echtgenote van een juwelier, met de
artiestennaam Jane Carr, wil het vak
in.” Hoewel de mannen van ‘de
medewerkende vrouwen’ overal bij
aanwezig mochten zijn, heeft Visser
er niet een gezien. “Ze vonden zich-
zelf al verschrikkelijk tolerant dat
hun vrouwen mochten meewerken.”

‘Zo sta je in de keuken met
Silvio Berlusconi kaas-
tosti’s te bakken, zo
sta je als

berooide bajesklant een
dansje te maken in een
politiecel,” reageert
seksbom Monique
Sluyter uit Amster-
dam-West op haar
arrestatie bij een IRT-
operatie tegen een grote
internationale criminele
organisatie. De informatie
van de politie is summier, maar
dat het een grote operatie betreft,
staat volgens Het Parool vast: bij

invallen op negen adressen in Neder-
land, Duitsland en Spanje werden

een grote partij wijn, schilderij-
en, auto’s en complete admi-

nistraties in beslag geno-
men. Na een douche –
“Ik had de hele nacht in
bed liggen zweten” –
gaat ‘de Madonna van
de Lage Landen’ onder

protest met de agenten
mee: “Ik ben niet crimi-

neel, daar ben ik te dom
voor.”

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We rijden,
fietsen of lopen er dage-
lijks langs. Maar hoe goed

kennen we de stad? Vorige week
zochten we de Multatuli-lichtrecla-
me bij het in 1979 geopende buurt-
huis De Havelaar in de Douwes Dek-
kerstraat, op het terrein van de
gesloopte ijzergieterijfabriek Zim-
mer. Winnaar is Peter Kee. 

Welke plek met historie zoeken we
deze week? Inzendingen voor maan-
dag 12.00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

De bestuurders worstelden in 1918 bij de aanpak van
de griepepidemie met evenveel twijfels als bestuurders 

vandaag bij de aanpak van het nieuwe coronavirus

→ Poster uit 1970 van de
eerste Nederlandse seksfilm.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Model en presentatrice Monique
Sluyter in 1995.  FOTO ANP/KIPPA

Verbijsterd staarden deskundigen naar de snel-
heid waarmee het griepvirus om zich heen
greep. Van ‘groepsimmuniteit’ had nog nooit ie-
mand gehoord en de oorlog zorgde voor een per-
fect storm. Want waar ernstig zieke patiënten in
de burgermaatschappij worden geïsoleerd, was
dat in de loopgraven juist andersom: lichte ge-
vallen bleven aan het (voor anderen afgesloten)
front en de zieksten gingen naar overvolle leger-
hospitalen, waar talloze hulpverleners vrij in en
uit liepen. Vooral de dodelijke variant van het
virus kon zich zo in een moordend tempo ver-
spreiden. Over virussen zelf was in 1918 nog
nauwelijks iets bekend; de medische weten-
schap joeg op een niet-bestaande bacterie.

‘Vreeselijk is het’
Geïnfecteerden kregen koorts en hadden overal
pijn, ‘alsof je botten knappen’, aldus een over -
levende. Vervolgens begonnen bloedingen uit
mond, neus en oren, met hoestaanvallen die
kraakbeen en ribben beschadigen. Met verniel-
de longen liep de patiënt uiteindelijk blauw aan
wegens zuurstofgebrek. De Amsterdamse arts
Arnold Norden schreef: ‘De dood laat dan nog
slechts een paar uur op zich wachten en dien tijd
wordt gevuld met een gevecht om een paar hap-
pen lucht totdat ze stikken in hun eigen bloed.
Vreeselijk is het.’

Bij milde symptomen was de kans veel groter
dat de patiënt het overleefde, behalve als die pa-
tiënt er een longontsteking bovenop kreeg:
daarvan overleed 80 procent, omdat anti biotica
nog niet bestonden. 

In Nederland vielen zo’n 60.000 doden, waar-

van de helft door een longontsteking na de lich-
te variant. In kleine dorpen vonden per week
evenveel begrafenissen plaats als normaliter in
een jaar, in de steden stapelden de lichamen
zich op in de lijkenhuizen.

Maatregelen
Pas tijdens die rampzalige tweede fase in Neder-
land nam men overal publieke maatregelen. Lo-
kale autoriteiten moesten daarbij de situatie
zelf maar beoordelen. Landelijke coördinatie
was  onmogelijk omdat de meeste gemeente -
huizen niet eens een  telefoonaansluiting had-
den. De bestuurders van toen worstelden met
evenveel twijfels als bestuurders vandaag. Bios-
copen en toneelzalen gingen dicht, maar bedrij-
ven en winkels werden niet van overheidswege
gesloten, al draaiden veel kantoren en fabrieken
op halve kracht wegens het grote aantal zieken. 

In cafés werden nog altijd openbare verkopin-
gen gehouden, waaruit blijkt dat de drankgele-
genheden niet op slot gingen. En alleen als er te
veel ploeggenoten in bed of op het kerkhof
 lagen, werden sportevenementen afgelast. Juist
omdat men van de buitenlucht veel goeds ver-
wachtte, werden samenscholingen daar niet
verboden.

Het gehakketak over schoolsluitingen ver-
toont wel gelijkenissen met de huidige corona-
crisis. Artsen drongen aan op sluiting omdat
jongeren erg vatbaar bleken. Maar tegenargu-
menten sneden evenveel hout: vergeleken bij de
kleine, bedompte woningen waar tien kinderen
bij elkaar klitten, waren de relatief schone en ge-
ventileerde klaslokalen te prefereren. 

Uiteindelijk hakte elke gemeente de knoop
zelf door. ‘En het is zeker goed, den wethouder
van onderwijs, die nog tijdig de scholen sloot te
danken, dat hij onze stad bewaarde voor kwaad-
aardigen vorm dien de ziekte te Amsterdam
aangenomen heeft, waar het sterftecijfer ont-
stellend is, nadat men veel te laat tot schoolslui-
ting is overgegaan,’ luidde het stekelige com-
mentaar op Amsterdam van het Rotterdamsch
Nieuwsblad op 1 november. Achteraf zou overi-
gens blijken dat schoolsluitingen op de sterfte-
cijfers geen invloed hadden.

Pseudo-oplossingen
‘Neem toch vooral het stof in Uw vertrekken niet
droog op,’ adviseerden kranten goedbedoelend,
of ‘De sterkste rookers komen er meestal het
best vanaf.’ Vooral onder militairen en studen-
ten gold sterkedrank als een  probaat middel.
Kwakzalvers adverteerden met zaken als het
‘Electro-homeopatische middel’ van de niet-

bestaande Italiaanse graaf Mattei. Het product
bestond uit drie flesjes: één met ‘scrofulosis’ en
de twee andere met ‘blauwe en rode elektrici-
teit’. Scrofulosis bleek een mix van suiker en
bloem, de rode en blauwe elektriciteit was water
in gekleurde flesjes.

Zelfs artsen schreven in hun wanhoop midde-
len voor waarvan ze in hun hart wisten dat ze
niet hielpen, maar waarvan ze tegen beter
 weten in hoopten dat het toch iets uithaalde. Zo
probeerden ze ‘sublimaatinjecties’ (onderhuids
ingespoten kwikop lossingen) of ‘berookingen
met salpeterig zuur, eucalyptusolie en suiker-
bieten’. Patiënten werden hierdoor nog zieker,
al werd dat natuurlijk ook aan de griep toe -
geschreven. 

Even snel als ze was gekomen, verdween de
griep ook weer. In 1920 flakkerde er nog een laat-
ste fase op, maar die was lang niet meer zo dode-
lijk. De immuniteit nam toe, het virus muteerde
en de virulentie nam af. 

De waarschijnlijkste reden voor de snelle uit-
doving van de Spaanse griep is meteen ook de
meest morbide: een virus krijgt alleen in een
niet immuun levend organisme poot aan de
grond. Tijdens grote sterfte gaat het virus zelf
ook dood en dat gebeurde in 1918 in ijzingwek-
kende vaart.

Vooral onder militairen en
studenten gold sterkedrank 
als een  probaat middel


