
Museum Hoeksche Waard bestaat 50 jaar. Dit wordt gevierd 
van maart 2018 tot maart 2019. In de expositie ‘4000 jaar 
Hoeksche Waard’ wordt de bezoeker meegenomen langs 50 
onderwerpen, die samen de geschiedenis van de Hoeksche 
Waard vertellen. Zij zijn het onderwerp van een wekelijkse 
column.

“Wegens het heerschen der 
Spaanse Griep zijn scholen ge-
sloten, catechisaties tot nader 
te bepalen tijd opgeheven, de 
bioscoop, die een voorstelling 
zou geven, afgelast. Er zijn 
reeds vijf personen aan die 
ziekte overleden; een derde 
van de bevolking is aangetast.” 
Dit meldt het Nieuwsblad voor 
de Hoeksche Waard en IJssel-
monde op 9 november 1918.
Van 1914 tot 1918 ging de we-
reld gebukt onder de Eerste 
Wereldoorlog, die miljoenen 
doden eiste. Nederland bleef 
weliswaar neutraal, maar ook 
in de Hoeksche Waard ging de 
oorlog niet onopgemerkt voor-
bij. Mobilisatie, de opvang van 
Belgische vluchtelingen en het 
gebrek aan levensmiddelen 
maakten een inbreuk op het 
dagelijkse leven. Alsof het nog 
niet genoeg was diende zich, in 
de zomer van 1918, de Spaanse 
griep aan. Het was aanvanke-
lijk een vrij milde vorm en vol-
gens artsen was er geen reden 

tot paniek. Blijf rustig, vermijd 
grote inspanningen, ga vaak 
naar buiten en blijf weg uit 
stoffige en bedompte ruimte 
zo luidde het medisch advies. 
Maar vanaf september 1918 
veranderde de griep in een 
zeer besmettelijke ziekte met 
een acuut karakter. Na de eer-
ste verschijnselen van koude 

rillingen, koorts, zware hoofd-
pijn, misselijkheid, braken, 
moeheid en duizeligheid, werd 
de patiënt getroffen door long-
ontsteking, kreeg roestbruine 
vlekken in het gezicht en stierf.
De angst om geveld te worden 
door de Spaanse griep leidde 
tot een sombere neerslachtig-
heid en tot een naargeestige 
stemming. Scholen werden 
gesloten, de postbezorging 

liet op zich wachten en werk-
nemers meldden zich massaal 
ziek. Elke dag waren er wéér 
ramen van huizen met lakens 
bedekt als teken van rouw. Zo 
verloren de zes jonge kinde-
ren van hoofdonderwijzer Van 
Keulen uit ’s-Gravendeel bin-
nen negen weken hun ouders 
aan de Spaanse griep.

Huis-, tuin- en keukenmiddel-
tjes van gewetenloze kwak-
zalvers die zichzelf verrijkten 
hielpen niet. Zo zou Abdijsi-
roop “goed zijn voor lijders aan 
hoest, verkoudheid, keelpijn, 
influenza en andere onge-
makken. Met een paar lepels 
per dag zou griep voorkomen 
kunnen worden”. Maar Abdijs-

iroop was niet meer dan “inge-
dikt suikerwater” met kaneel.
Artsen experimenteerden met 
geneesmiddelen en inspui-
tingen als sublimaatinjecties 
(een verbinding van chloor 
en kwikzilver), vingerhoeds-
kruid, champagne als prikke-
lend medicijn, cardiotonica 
om de werking van het hart te 

bevorderen. Zelfs roken werd 
aanbevolen, omdat de mond 
bij het inhaleren dichtgehou-
den wordt. We kunnen het ons 
nu niet meer voorstellen. Nie-
mand had dé oplossing.

Eerste Wereldoorlog en Spaanse Griep
Niemand had dé oplossing
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