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Inleiding 

Afgaande op de klinische 
beschrijvingen die eeuwenlang van 
influenza zijn gegeven, gelijken deze 
beschrijvingen met een geringe 
variatiebreedte, zoveel op elkaar dat 
van een "onveranderlijke" aan
doening gesproken kan worden. We 
hebben gezien dat bij het gezonde, 
met influenzavirus gei'nfecteerde 
individu de intensiteit van de aan
doening onder andere afhankelijk 
kan zijn van de hoeveelheid infectieus 
materiaal waarmee de "patiënt in 
wording" belaagd wordt en van de 
specifieke en niet-specifieke afweer 
die bij het individu aanwezig is. 
Dit vrijwel onveranderlijke ziekte
beeld influenza wordt teweeg 
gebracht door influenza A en 
influenza B virussen die van jaar tot 
jaar een andere antigene make-up 
bezitten. Vooral bij het influenza A 
virus is deze gedaanteverwisseling 
van het virus duidelijk te onder
kennen. De variatiebreedte in het 
klinische ziektebeeld, teweeg 
gebracht door antigeen verschillen
de influenzavirussen, wordt niet 
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primair verklaard door de "intel
ligente" wijze van antigeen reageren 
van het influenza A virus na een 
epidemische verspreiding in de 
wereldpopulatie. Deze "intelligente" 
wijze van reageren van het influenza 
A virus binnen een bepaald subtype 
houdt in dat een virus met een 
bepaalde antigene make-up pas 
een wereldwijde influenzagolf 
veroorzaakt, nadat het zich onder 
druk van de vroeger ontstane anti
stofbarrière antigeen heeft gewijzigd. 
De wijze van reageren heeft dus wel 
een duidelijke invloed op het ziekte
cijfer veroorzaakt door influenza. 

De wijzigingen vinden in hoofdzaak 
plaats bij die antigene compo
nenten van het influenza virus die 
duidelijk de mate van aanvalskracht 

· op de mens bepalen. Tot nu toe
wordt het haemagglutinine opper
vlakte-antigeen van het influenza
virus gezien als het meest essentiële
aanvalswapen, terwijl een ander
enzymatisch oppervlakte-antigeen,
de neuraminidase component,
hierbij een aanvullende rol speelt.
Het niveau van de in de
haemaggluti natieremmingstest
gemeten antistoffen tegen het
epidemische virus, ontstaan ten
gevolge van vroegere influenza virus
infecties, bepaalt in hoge mate het
al of niet beschermd zijn tegen een 
infectie en dientengevolge het al of
niet ontstaan van een klinische
manifestatie. Aan de andere kant

speelt ook de hoeveelheid infectieus 
materiaal waarmee het individu 
besmet wordt bij het ontstaan van de 
aandoening, een belangrijke rol. Kort 
samengevat, de wisselwerking tussen 
de verworven immuniteit van de 
populatie en de antigene 
verschijningsvorm van het 
oorzakelijke virus bepaalt in hoofd
zaak het ziektecijfer tijdens een 
influenza epidemie. 

Antistoffen 

In de praktijk is het van belang dat 
een duidelijk verband is vastgesteld 
tussen de vatbaarheid (gepaard 
gaande met klinische manifestatie) 
voor een influenza A virus infectie en 
de hoeveelheid haemagglutinatie
remmende antistoffen die voordien 
door vaccinatie of infectie verkregen 
zijn. De hoeveelheid circulerende 
afweerstoffen gemeten in de 
haemagglutinatieremmingstest 
blijkt in de praktijk een goede maat 
te zijn voor het al of niet beschermd 
zijn tegen een infectie. 

Gedaanteverwisseling 

Uit het bovenstaande blijkt dat het 
influenza A virus van tijd tot tijd in een 
andere antigene gedaante als ziek
makend agens bij de mens optreedt. 
Deze gedaanteverwisseling treedt 
regel matig eens in de 8 tot 12 jaar op. 
Ook gedurende die 8 tot 12 jaar 
durende epidemische periode van 
een subtype treden wijzigingen op in 
de antigene verschijningsvorm. 
Nadat achtereenvolgens verschil
lende antigenen met kleinere of 
grotere wijzigingen ten opzichte van 
het uitgangsvirus van een influenza A 
subtype periode epidemieën heb
ben veroorzaakt, wordt de antistof-
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barrière tegen het heersende 
influenza subtype A virus zo hoog, dat 
het virus van dit subtype door een 
antigene wijziging niet meer in staat 
is een aanvalskracht te ontwikkelen 
die in de wereldpopulatie een 
epidemie tot gevolg heeft. Dan 
treedt een tot nu toe naar oorzaak 
gezien slechts ten dele verklaarbaar 
mechanisme in werking waarbij dit 
subtype virus vervangen wordt door 
een virus dat de in voorafgaande 
epidemieën opgebouwde 
immuniteit in de wereldpopulatie 
weet te ontwijken. Een nieuw 
influenza A subtype met een nieuw 
antigeen gezicht maakt zijn entree 
en ontwijkt de in de wereldpopulatie 
opgebouwde weerstand. 

Aanvalskracht 

Met dit antigeen nieuwe gezicht is 
het influenza A virus in staat - met 
ontwijking van alle antistofbarrières -
opnieuw jaarlijks influenza in de 
humane populatie te veroorzaken. 
Waardoor komen deze antigene 
wisselingen tot stand? Deels aange
toond, deels nog hypothetisch zijn 
hierover de volgende zienswijzen 
bekend. Allereerst twee hypothesen 
van het allereerste uur. Andrewes, in 
Londen, die met zijn groep het eerste 
influenza virus bij de mens in 1933 
isoleerde, nam aan dat het influenza 
A virus tijdens de circulatie bij de 
mens onder invloed van hierdoor 
ontstane afweer, antigene 
componenten verliest en nieuwe nog 
niet eerder aanwezige componen
ten verkrijgt. Zijn tegenhanger in dit 
opzicht, Francis, in de Verenigde 
Staten, verdedigde de zienswijze dat 
de antigene wijzigingen van het 
influenza A virus plaatsvinden door 
middel van een nieuwe rang
schikking van een eindig aantal 
reeds aanwezige componenten 
onder invloed van het bestaande 
antistofpatroon in de wereld
populatie. Andrewes sprak dus van 
een verkrijgen en verliezen van anti
gene eigenschappen, terwijl bij 
Francis sprake was van een naar 
voren komen en wegzinken van 
antigene eigenschappen. Deze 
zienswijzen van de influenzalogen 
Andrewes en Francis zijn naar voren 
gebracht voordat in 1957 werd 
bewezen dat influenza virussen met 
een bepaalde antigene samen
stelling en behorend tot een 
bepaald subtype, regelmatig terug
keren als epidemisch agens bij de 
mens in een haast wetmatig tijd
gebonden gebeuren. 
Door de snelle toename van de 

SCHEMA INFLUENZA ERA'S* 
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• In dit schema is de WHO nomenclatuur van 1971 gebruikt. De nomenclatuur
van influenza virussen geeft aan of men met een influenza A een influenza B
of een influenza C virus te maken heeft. Hiernaast wordt de plaats van
isolatie, het stamnummer en jaar van isolatie aangegeven. Tevens worden
bij de influenza A virussen de gegevens omtrent de haemagglutinine (H) en 
neuraminidase (N) componenten vermeld. Hierdoor kunnen de verschillen
de subtypen van influenza A worden onderscheiden. Is het virus uit de
dierenwereld afkomstig, dan wordt dit in de formule aangegeven. Het aller
eerste virus van het nieuwe subtype influenza A dat in 1968 in Hong Kong is
geïsoleerd, wordt geformuleerd als A/Hong Kong/ 1 / 68 (H3N2). Het in 1963 in 
Miami van het paard geisoleerdè influenza A virus wordt aangegeven met
A/equi/Miami/1/63 (Heq2Neq2).

kennis van en het inzicht in de bouw 
en gedragingen van het influenza 
virus in de laatste decennia, is de 
wijze waarop het virus zich bij de 
mens kan handhaven als infectieus 
agens, gedeeltelijk te begrijpen. 

"Drift" en "shift" 

De hierboven beschreven, van 
seizoen tot seizoen plaatsvindende 
veranderingen in de verschijnings
vorm van het virus, "drifts" genaamd, 
zouden verklaard kunnen worden 
door een selectie van een mutant
virus en wel onder druk van de eerder 
opgewekte antistofbarrière. De 
zogenaamde "shift" - de eens in de 
10 tot 15 jaar optredende verande
ring in de make-up van het virus -
vindt waarschijnlijk langs een andere 
weg plaats. Sommige onderzoekers 
nemen aan dat zich hierbij 
combinatiestammen van een 
humaan epidemisch influenza A 
virus en een A virus afkomstig uit de 

dierenwereld zouden kunnen 
vormen. Deze beide wijzigingen in de 
verschijningsvorm van het epide
mische influenza A virus, drift en shift, 
hebben in hoofdzaak betrekking op 
het haemagglutinine antigeen dat 
zich op de envelop van het influenza 
virus bevindt. 
Eens in de 30 tot 40 jaar vindt een 
grote antigene verandering plaats. 
Het dan optredende epidemische 
virus heeft totaal nieuwe 
haemagglut!nine- en neura
minidase-antigenen en veroorzaakt 
daardoor in de wereldpopulatie een 
pandemie. In het algemeen wordt 
aangenomen dat zo'n "nieuw" 
pandemisch virus uit een dierlijk 
reservoir overspringt naar de mens. 
Het moment waarop dit gebeurt, 
wordt dan bepaald door de immuun
status van de mensheid. Aan het 
inzicht in de influenza epidemiologie 
van de mens wordt een belangrijke 
bijdrage geleverd door het bestu
deren van influenza in de dieren
wereld. 
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Influenza 1918-1957 

In de dertiger jaren kon voor het eerst 
bij de mens door serologisch onder
zoek van antistoffen tegen door 
Shope in 1930 van het varken 
geïsoleerd influenzavirus A-Hsw1 N1, 
worden vastgesteld dat dit virus 
identiek of nauw verwant is aan het 
virus dat in 1918 als oorzakelijk agens 
de Spaanse Griep pandemie heeft 
teweeggebracht. 
Vanaf 1933, toen het eerste influenza 
A virus bij de mens werd geïsoleerd, 
tot en met de epidemie van 1956 zijn 
alle A virussen die in de menselijke 
populatie influenza hebben gepro
duceerd, antigeen verwant met het 
pandemische 1918 virus. Het 1918 
virus heeft met zijn volgelingen tot on
geveer 1926 als eerste subtype in 
deze era 1918-1956 influenza veroor
zaakt. Het virus dat als verwant sub
type volgend op het 1918 virus om
streeks 1926 tot 1933 in de populatie 
influenza epidemieën gaf, is nooit 
geïsoleerd. Dit virus subtype kennen 
we tot op de dag van vandaag niet. 
Deze influenza periode werd vanaf 
1933 gevolgd door epidemieën van 
het subtype A -H0N1 virus en van 1946 
tot 1957 door influenza virussen die 
tot het subtype A -H1 N1 behoren. (zie 
schema). 
Nu is het tijd aan te geven hoe men in 
staat is gesteld het bovenstaande en 
hier nog navolgende aan de weet te 
komen. In hoofdzaak is dit gebeurd 
via serologisch onderzoek verricht op 
sera van mensen uit alle leeftijds
groepen, waarbij ook gebruik is 
gemaakt van virussen afkomstig uit 
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de dierenwereld. Vooral in de laatste 
decennia is hierbij naar voren 
gekomen dat tussen de humane 
influenza A virussen en de in de 
dierenwereld circulerende influenza 
A virussen soms een nauwe relatie 
bestaat. Het serologische onderzoek 
op de aanwezigheid van antistoffen, 
in de circulatie van de mens, berust 
op de bevinding dat de eerste kennis
making van de mens met het 
influenza virus in zijn of haar jonge 
leven een antistofprint veroorzaakt 
die het gehele verdere leven aan
wezig blijft en door hierna plaats
vindende infectie met verwante 
epidemische virussen wordt geboost 
(omhoog gejaagd). 

Kringloop 1957 virus 

Zo is het in 1957 in Nederland 
mogelijk geweest voordat het 
pandemische A-H2N2 virus 
Nederland had bereikt, in sera die 
voordien in 1955-56 en begin 1957 
waren verzameld, restanten van anti
stoffen tegen dit virus aan te tonen. 
Deze antistoffen waren alleen aan
toonbaar in het bloed van oudere 
mensen die vóór 1890 waren 
geboren. Uit deze bevinding is 
geconcludeerd dat het A-H2N2-1957 
virus, dat in 1957-1958 een influenza 
pandemie heeft veroorzaakt, ook 
reeds in een identieke of nauw anti
geen verwante gedaante in 1889-
1890 een influenza pandemie had 
veroorzaakt (zie schema). Klinisch
epidemiologisch blijkt dit te klop-
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pen met de in de literatuur te vinden 
beschrijving van de influenza 
pandemie van 1889. Daar men uit 
deze beschrijvingen sterk de indruk 
kan verkrijgen dat het pandemische 
virus van 1889-1890 oorspronkelijk uit 
Centraal Azië afkomstig was, is in 
1957 en volgende jaren veel onder
zoek gedaan in dit gebied - vooral in 
de dierenwereld - naar de herkomst 
van het in 1957 pandemische A
H2N2 virus. Dit heeft geen resultaat 
opgeleverd. Wel is een soortgelijk 
virus achteraf gevonden in de vogel
populatie. 

Paarde-influenza virus 

In 1963 werd een tot dan niet bij 
paarden bekend influenza virus 
geïsoleerd dat een ernstige 
handicap in de paardensport veroor
zaakt, doordat paarden maanden
lang niet in staat zijn aan spring
concoursen deel te nemen. In ana
logie met vroeger verricht serologisch 
onderzoek op de aanwezigheid van 
antistoffen, werden sera van mensen 
afkomstig uit alle leeftijdsgroepen 
getest op de aanwezigheid van af
weerstoffen tegen dit paarde
influenzavirus. De bevindingen 
waren verrassend. Bij mensen 
geboren voor 1900 werden antistof
fen aangetroffen tegen de haemag
glutinine component van dit 
A-Heq2Neq2 virus. Aangenomen
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moest worden dat dit virus of een 
antigeen nauw hieraan verwant virus 
in het begin van de twintigste eeuw 
bij de mens epidemieën heeft veroor
zaakt. De conclusie lag voor de hand 
dat in de vorige eeuw het A-H2-1889 
virus omstreeks 1900 was opgevolgd 
door het A-Heq2 virus als epidemisch 
influenza A virus bij de mens. Op 
grond van deze resultaten werd in 
1965 voorzien dat tien jaar na de 
entree van het pandemische virus A
H2N2 in 1957, dus omstreeks 1967-68, 
een antigene subtype-shift zou kun
nen plaatsvinden in de richting van 
het paarde-influenza virus A-Neq2. 
Hier kwam nog bij dat in het 
laboratorium en bij immunisatietrials 
een verwantschap geconstateerd 
kon worden tussen het A-H2N2 virus 
en het A-Heq2Neq2 virus. Aangezien 
in die tijd nog niet veel belang werd 
gehecht aan de samenhang van 
influenza in de dierenwereld en de 
humane influenza epidemiologie, 
werd aan bovenstaande conclusie in 
praktische zin geen gevolg gegeven. 
Slechts een enkele farmaceutische 
industrie trok conclusies uit de 
bevindingen dat omstreeks 1968 het 
A-H2N2 subtype zou kunnen worden
opgevolgd door een influenza A sub
type dat antigeen verwant zou zijn
aan het A-Heq2Neq2 paarde-virus
en verwerkte vóór 1968 in beperkte
mate het A-Heq2Neq2 virus in het
vaccin.

Kringloop 1968 virus 

In 1968 werd dit alles bewaarheid 
doordat het A-H2N2 subtype ver
dween als epidemisch agens en het 
A-H3N2 subtype virus, vooral wat de 
haemagglutinine component
betreft nauw verwant met het A
Heq2Neq2 virus, het nieuwe influenza
A subtype werd, dat tot op heden
met zijn antigene drift-volgelingen
influenza veroorzaakt. Tegen dit
nieuwe subtype influenza A-H3N2
werden antistoffen geconstateerd in
sera van oudere mensen die net
zoals bij de aanwezigheid van
A-Heq2Neq2 antistoffen gevonden
was, geboren waren voor 1900. Uit dit
complexe onderzoek werd gecon
cludeerd dat ook omstreeks 1900 een
epidemische periode is aange
broken waarbij influenza werd ver
oorzaakt door een A -H3N2 virus dat
een nauwe verwantschap bezat met
het A -Heq2Neq2 virus (zie schema).
Zowel het A-H3N2 virus als het A
Heq2Neq2 virus tonen in het labora
torium een antigene verwantschap
met het voorgaande 1957-1968 sub
type A-H2N2.

Naast de inbreng van het A-Hsw1 N1 
varkens-influenza virus tonen ook de 
resultaten van het onderzoek met het 
A -Heq2Neq2 paarde-influenza virus 
aan dat influenza A virussen uit de 
dierenwereld een belangrijke rol 
spelen bij het bestrijden van volks
vijand nummer een: influenza. De 
episode 1963 (A-Heq2Neq2)-1968 (A
H3N2) toont aan dat met gebruik
making van bevindingen in de 
dierenwereld, profylaxe kan worden 
bedreven tegen enkele jaren later 
optredende influenza epidemieën. 

Kringloop 1890-1990 

Ongetwijfeld speelt de duur van een 
mensenleven een belangrijke rol in 
de humane influenza-epidemiologie. 
Sinds de eerste waarneming in 1957 is 
het tipje van de sluier opgelicht. Een 
influenza A subtype is na 70 jaar in 
staat (1889-1957) als ziekmakend 
virus wederom bij de mens zijn slag te 
slaan. Door de bevindingen met het 
A-H3N2 subtype virus in 1968 is komen
vast te staan dat de opeenvolgende
antigene veranderingen wetmatig,
een vast patroon volgend, in de tijd
vastliggen. A-H2N2: 1889-1890➔
A -H3N2: 1900 en A-H2N2: 1957-1958➔
A -H3N2: 1968. Dit wordt nog eens
onderstreept door het feit dat het
sinds 1977 epidemisch optredende
virus A-H1N1 naast het A-H3N2 virus
als verwekker van influenza in de 
humane populatie optreedt en dat 
dit A -H1N1 virus eveneens vanaf±
1908 als epidemisch virus naast het
A -H3N2 virus tot 1918 epidemisch is
geweest. De hierboven beschreven
kringloop van het influenza A virus,
die ongeveer 70 jaar - een mensen
leeftijd - in beslag neemt, heeft de 
gedragingen van het influenza A
virus bij de mens duidelijker gemaakt
en daarmee het inzicht verdiept.
Laten we hopen dat de profylac
tische mogelijkheden hierdoor in de 
nabije toekomst kunnen worden
uitgebreid.

Naast de resultaten opgeleverd door 
serologisch onderzoek met virussen 
uit de dierenwereld, zoals hierboven 
vermeld, die ons in staat stelden in 
1963-1965 vast te stellen welk virus in 
1968 het A-H2N2 zou opvolgen als 
epidemisch subtype bij de mens en 
het A-Hsw1 N1 virus als oorzakelijk 
agens aanwees voor de pandemie 
van 1918, is uit verder onderzoek 
duidelijk geworden dat omstreeks 70 
jaar na 1918 ditzelfde of een nauw 
verwant virus als "nieuw" subtype 
influenza A virus bij de mens opnieuw 
epidemisch kan worden. 

Varkens-influenza virus 

Behalve incidentele infecties door 
het varkensvirus van de mens is in 
1976 voor het eerst vastgesteld dat 
het A-Hsw1 N1 varkensvirus in de 
humane populatie van de ene naar 
de andere mens kan overgaan. Een 
recruut afkomstig van een varkens
fokkerij bracht bij zijn aankomst in 
een Amerikaans recrutenkamp het 
A-Hsw1 N1 virus binnen. In dit kamp 
kwam een epidemische verspreiding
tot stand. Het klinische beeld van
deze influenza was gelijk aan het
gelijktijdig optredende influenza A
H3N2 infectiebeeld. De verspreiding
van het A-Hsw1 N1 virus bleef beperkt
tot deze besloten gemeenschap van
jonge mensen. Dit is met grote waar
schijnlijkheid te danken aan het feit
dat deze jonge mensen nooit een
infectie met dit of een hieraan ver
want virus hadden doorgemaakt.
Aan de andere kant kreeg dit virus
geen gelegenheid zich buiten deze
groep jonge mensen uit te breiden
naar de humane populatie, omdat
in deze bevolking vanaf de leeftijd
van 40-50 jaar nog een hoog niveau
van afweerstoffen tegen dit virus
aanwezig was. De nog aanwezige
antistoffen waren afkomstig van
infecties met het Hsw1 N1 virus van
1918 en van de daaruit voortge
komen verwante volgelingen die tot
1956 de influenza epidemiologie bij
de mens hebben beheerst.

Epiloog 

In een volgende beschouwing zullen 
deze sera-epidemiologische 
bevindingen bij het bespreken van 
de bestrijding van influenza 
wederom een rol vervullen. Vooral 
ten aanzien van patiënten met een 
verhoogd risico bij het doormaken 
van een infectie met het influenza 
virus zal ingegaan worden op de 
huidige en toekomstige profylac
tische mogelijkheden. 
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GRIEP ALS HISTORISCH PROBLEEM 

1. Het tijdvak
vóór Pasteur. 
Drs. M.J. van Lieburg 
De geschiedenis van epidemische 
ziekten zoals de griep, is door 
medisch-historici verhoudingsgewijs 
nog maar weinig bestudeerd. De 
traditie van de medische geschied
schrijving is grotendeels bepaald 
door de beschrijving van beroemde 
geneesheren en heelmeesters en 
van mijlpalen en grote ontdekkingen 
in de ontwikkeling van de medische 
wetenschap. De geschiedenis van 
de therapie, van afzonderlijke ziekten, 
van de dagelijkse praktijkvoering en 
vooral de geschiedenis van de 
patiënt, om slechts enkele voorbeel
den te noemen, vormen nog bijna 
onbeschreven bladzijden in de 
geschiedenis der geneeskunde. 
Voor de geschiedenis van de be
smettelijke ziekten en vooral de 
epidemische ziekten, is de situatie in 
zoverre beter dat deze thema's in de 
afgelopen jaren ook door niet
medisch-historici zijn bestudeerd, 
met name sociaal-geschiedkun
digen en historisch-demografen. De 
resultaten van hun onderzoek heb
ben de geschiedenis van de epide
mische ziekten onmiskenbaar verrijkt, 
al blijft er veel dat vanuit medisch 
oogpunt nadere detaillering en cor
rectie vraagt. 
Alvorens in een aantal bijdragen tot 
dit Bulletin de historische gegevens 
betreffende de griep in hoofdlijnen 
de revue te laten passeren, is het 
nuttig iets te weten over de geschie
denis van de griep-historiografie. De 
Nederlandse bijdragen en de 
geschiedenis van de griep in 
Nederland staan daarbij op de voor
grond. Deze bijdrage beperkt zich tot 
het vóór-bacteriologische tijdvak, de 
volgende bijdrage zal de ontwikke
ling schetsen van ná de eeuwwisse
ling. 

De ooggetuigen 

Geschiedschrijvers baseren zich op 
bronnen van velerlei aard; archief
bescheiden, publikaties, al dan niet 

van medische aard, en historische 
overblijfselen. Zij vormen de "oog
getuigen" van het historische gebeu
ren en leveren de stof waarmee een 
geschiedverhaal kan worden 
samengesteld. Dat de bewerking 
van dat materiaal, ook het materiaal 
over de griep, niet probleemloos is, 
realiseert men zich gemakkelijk bij 
het lezen over epidemische "febres 
catarrhales", over "zinkingsachtige 
aandoeningen van de slijmvliezen", 
over de "constitutio epidemica", over 
de "miasmatische en contagieuze 
koortsen" en over zoveel meer dat 
niet meer behoort tot de gangbare 
medische terminologie, achter welke 
begrippen een geheel vergeten 
wereld van medische ideeën en 
concepties schuil gaat die de inter
pretatie eNan moeilijk én gevaarlijk 
maken. Voegt men bij deze proble
matiek het gemis aan diagnostische 
mogelijkheden dat de vroegere 
medici parten speelde, én het zoveel 
bredere scala van koortsen en 
diarrheeën dan waaNan de huidige 
medicus in een door hygiëne én 
effectieve therapeutische middelen 
gezegende samenleving kennis 
heeft, dan heeft men de belang
rijkste oorzaken waarom nog zo 
weinig aan de geschiedenis der 
epidemische ziekten is gedaan en 
waarom er zoveel discussie volgt 
wanneer al eens iemand zich aan dit 
thema heeft gewaagd. 
Het opsporen van de "ooggetuigen" 
is vooral daarom lastig, omdat de 
verlangde gegevens meestal ver
scholen liggen in een woordenbrij die 
een veel algemener thema betreffen 
dan het gekozen onderwerp. 
"Getuigenverklaringen" over de 
griep vindt men het meest in alge
mene beschrijvingen over de heer
sende ziekten ten tijde van de auteur. 
Een voorbeeld daaNan is het boek 
Morbii eQidemii brevis descriQtio et 
curatio (1733) van de Harderwijkse 
hoogleraar geneeskunde Johannes 
de Gorter (1689-1762), waarin hij 
onder meer de griep-pandemie van 
1732 beschreef. 

5 

Gemakkelijker is het om te raden te 
gaan bij auteurs die hun studie tot 
één epidemie en dan nog vaak al
leen op lokaal of regionaal niveau, 
hebben beperkt. Wat de griep betreft 
kan een tweetal studies met 
name worden genoemd: de eerste, 
van Jan Petersen Michell (1760-1795) 
die in 1785 een geneeskundige 
verhandeling schreef "over de oor
zaken, onderscheiding en geneezing 
der febres catarrhales, welke zich 
sedert eenige jaren meer dan voor
heen in de Nederlanden vertoond 
hebben" en de tweede, van de 
Haarlemse stadsdoctoren over de 
"epidemische zinkingskoorts .... welke 
in Juny 1782 te Haarlem geregeerd 
heeft". In een volgende bijdrage zal 
op de inhoud van deze publikaties 
nader worden ingegaan. 

Epidemieën als historisch 
thema 

Al sinds de vroege 17e eeuw hadden 
enkele medici een poging gedaan 
het historische materiaal betreffende 
epidemieën te verzamelen, onder 
wie Guillaume de Baillou (1538-1616), 
die ook de vader van de moderne 
epidemiologie wordt genoemd. De 
kroon onder de 18e-eeuwse auteurs 
spande de Londense medicus John 
Huxham (1692-1768) die in drie dikke 
delen van zijn ObseNationes de aëre 
et morbis eQidemicis ( 1752-1770) een 
encyclopedisch overzicht leverde. 
Geschiedbeoefening mag men dit 
eigenlijk niet noemen: actualiteit en 
geschiedenis waren voor de medicus 
nog een eenheid die pas geschei
den werd toen met de antieke 
auteurs werd afgerekend en toen de 
geneeskunde haar wortels verplaats
te naar de moderne natuurweten
schap. 
Een eerste poging om met behulp 
van een serie bronnen een samen
vattend overzicht te schrijven over de 
griep, en deze ziekte dus niet als 
actueel maar als historisch thema te 
behandelen, dateert uit 1780 toen 
de Parijse medicus Charles Jacques 
Saillant (1747-1804) zijn veelge
prezen Tableau historigue et raisonné 
des éQidémies catarrhales vulgaire
ment dites la griQQe deQuis 1519 
jusgu'en 1780 avec l'indication des 
traitemen(t)s curatifs, aan de druk
pers gaf. 
In Nederland werd een belangrijke 
basis voor de historische epidemio
grafie gelegd door de Amsterdamse 
medicus Henricus Franciscus Thijssen 

► 

-
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(1787-1830) met zijn Geschied
kundige beschouwing der ziekten in 
de Nederlanden in verband met de 
gesteldheid des lands en de leefwijze 
der inwoners (1824). Een studie over 
de geschiedenis van alleen de griep 
werd in 1847 aan het Nederlandse 
publiek gepresenteerd door Sicco 
Jans Galama (1800-1858), stads 
medicinae doctor, chirurgijn én 
vroedmeester te Sneek. In het toen
tertijd zeer populaire Nieuw Practisch 
Tijdschrift voor de Geneeskunde, waar-

van hij mede-redacteur was, publi
ceerde Galama in 1847 een aantal 
bijdragen, die nog datzelfde jaar 
werden gebundeld onder de titel 
Geschiedkundige Verhandeling over 
de GrieQ of EQidemische ZinkingL 
koorts. Naar zijn zeggen had een her
haalde griepepidemie (1838/1847) 
te Sneek hem aangespoord "de 
vroeger, hier en elders, plaats gehad 
hebbende epidemieën te onder
zoeken, en als slotsom van dit onder
zoek iets bij te dragen tot de nadere 

kennis dezer ziekte". 
Met deze korte motivatie voor zijn 
historisch onderzoek geeft Ga lama in 
feite kernachtig weer wat lange tijd 
in de 19e eeuw de doelstelling is 
geweest van het historisch epide
miografische onderzoek, namelijk 
niet de kennis te verrijken van de 
geschiedenis zelf, maar de geschie
denis als hulpmiddel te gebruiken in 
de medische wetenschap. Net zoals 
een astronoom door het voortdurend 
blijven registreren van de sterren
standen en planetenloop de wet
matigheden van de kosmos op het 
spoor kon komen, zo kon de medicus 
de aetiologie en pathologie leren 
kennen door in het verleden de 
verspreiding en de verschijnings
vormen van epidemische ziekten te 
bestuderen. 
Vooral in Duitsland werd deze 
"historische pathologie" tot een 
erkende academische discipline. 
Een tweetal woordvoerders, tevens 
grondleggers van deze discipline 
moet in verband met de griep
epidemieën met name worden 
genoemd. 

Heinrich Haeser en August 
Hirsch 

De eerste woordvoerder was Heinrich 
Haeser(1811-1884), die al in zijn disser
tatie De influentia epidemica (1834) 
de richting vastlegde van de stroom 
van publikaties die nog zouden 
volgen. De belangrijkste daarvan 
waren zijn Historisch-Qathologische 
Untersuchungen (1839-1841), een 
veel herdrukt bibliografisch naslag-

Heinrich Haeser 

-



werk (Bibliotheca eRidemiggrgQhica, 
1843/ 1862) en natuurlijk de omvang
rijke geschiedenis der geneeskunde 
(1845), waarvan het derde deel, dat 
in 1882 verscheen, volledig aan de 
'Volkskrankheiten" was gewijd. Geen 
epidemische ziekte of men kon bij 
Haeser te rade gaan met een schat 
aan historische gegevens als resul
taat. Voor latere historisch-patho
logen bleef Haeser een "Fu ndgrube". 
De tweede woordvoerder, August 
Hirsch (1817-1894), trok in het midden 
van de jaren veertig voor het eerst de 
aandacht toen hij in Dantzig een 
lezing hield over historisch-geo
grafische pathologie. Aangemoedigd 
door onder andere Rudolf Virchow 
(1821-1902), werkte hij dit thema uit 
door het verzamelen van zo'n 15.000 
historische berichten die hij in 1859 in 
twee lijvige banden uitgaf onder de 
titel Handbuch der Historisch-Geo
graQhischen Pathologie. Meer dan 
bij Haeservindt men bij Hirsch theorie
vorming op basis van het verzamelde 
materiaal. Centraal daarbij stond de 
"Gestaltwandel" van de epide
mische ziekten, die volgens Hirsch ten 
eerste verband hield met het 
ongei'dentificeerd blijven van de 
verwekker, ten tweede met de bei'n
vloeding van de toegepaste therapie 
en ten derde met een mogelijk spon
tane "Gestaltwandel" van de ziekte
oorzaak zelf. Omdat "Gestaltwandel" 
een historisch proces was, was de 
historicus de eerst aangewezene zich 
met dit fenomeen bezig te houden. 
Aan dit arbeidsveld was natuurlijk 
de geografische pathologie ("Noseo
geographie") nauw verwant, omdat 
ook daarin de "Gestaltwandel" 
duidelijk viel af te lezen. 

August Hirsch 

Bibliotheça ejid�mjogr�phica 

sive 

librorum de historia morborum epidemicorum cum generali 

tum speciali conscriptorum. 

Colleglt atqae digesslt 

Henrlcus Baeser, 
Med. Ur. Profossor in urndemia literurum Gryphisvaldcnsi ordinarius. 

Editio altera 

a U C t a C f pr O J'S US re CO g n Î t a. 

Gryphisvaldiae 

ex libraria acàdemica. 

1862. 

Abraham Hartog lsraëls damse medicus Abraham Hartog 
lsraëls (1822-1883). 

7 

Ook in Nederland heeft de school 
van Haeser en Hirsch zijn invloed 
gehad. Vooral de groep van de zo
genaamde hygiënisten, een groep 
van verlichte en progressieve medici 
uit het midden van de vorige eeuw, 
combineerde de beoefening van de 
geneeskunde met een grote belang
stelling voor literatuur en geschiede
nis. Tot hen behoorde de Amster-

De medisch-historische belangstel
ling van lsraëls was al vroeg duidelijk 
geworden uit zijn dissertatie over de 
gynecologie in de Babylonische 
Talmud. Eenmaal gevestigd te 
Amsterdam bleef hij zich intensief 
met de geschiedenis bezig houden. 

► 

--



8 

Abraham Hartog lsraëls 

Als mede-oprichter van de Neder
landse Maatschappij tot bevordering 
der Geneeskunst (1849) leverde hij 
het programma voor het medisch
historisch onderzoek dat de maat
schappij wilde stimuleren. Daarin 
verdedigde hij ook de historische 
pathologie. "De geschiedenis der 
epidemieën kan nog menig feit of 
ingeworteld denkbeeld in de genees
kunde ophelderen of toelichten door 
jarenlange ondervinding."Toch hield 
lsraëls het "voor raadselachtig .... of wij 
wel ooit bij magte zullen zijn de grond
slagen te leggen van eene historische 
physiologie der Nederlanders, waarop 
hunne historische pathologie zal 
behooren te berusten". Zelf gaf lsraëls 
op dat spoor het goede voorbeeld, 
zowel door de vertaling in het Nede r 
lands van Haesers leerboek (1859) als 
door de publikatie van doorwrochte 
studies over onder meer de geschie
denis van de lepra en difterie. En als 
publicist én als docent geschiedenis 
der geneeskunde aan het 
Athenaeum lllustre te Amsterdam, 
later de gemeente-universiteit, heeft 
lsraëls jarenlang de belangstelling 
voor de historische pathologie in 
Nederland levend gehouden en 
gestimuleerd. 

Een nieuw tijdvak 

Met de ontdekkingen van Pasteur en 
Koch leken de belangrijkste pijlers 
onder het arbeidsveld van de histo
rische pathologie te zijn weg
geslagen. De identificatie van de 

ziekte-oorzaak had een vast referen
tiepunt opgeleverd waarmee veel 
wat als "Gestaltwandel" was opge
vat, verviel. De epidemiologie ver
langde bacteriologen, geen historici. 
Dat ook in dit nieuwe tijdvak de 
geschiedschrijving van epidemieën 
toch nog altijd als medisch ideaal 
werd verdedigd, vindt men in Neder
land duidelijk verwoord door Hendrik 
Frederik August Peypers (1853-1903). 
In zijn proefschrift over Lues medii 
Aevi, de lues in het tijdvak vóór 
Columbus, beschreef Peypers in 1895 
hoe er "in de gesc'hiedenis der epide
mieën denkbeelden en raadge
vingen (liggen), die nog in onze tijd 
zich ten nutte kon maken en die men 
tot zijn verbazing ziet veronacht
zamen". Het resultaat van historisch 
onderzoek werd door zijn collega's 
die zich tot de bacteriologie hadden 
bekeerd, afgedaan met de kwalifi
catie "speculaties of vage hypothe
sen". Tegen een dergelijke minachting 
voor de geschiedenis wilde Peypers 
zich liever niet verdedigen, omdat zij 
geuit werd door mensen "die toch 
met atomen en aethertrillingen 
speculeren en rekening houden als 
hadden ze die materie meermalen in 
handen gehad". Wel deelde hij de 
overtuiging dat het werkterrein van 
de medisch-historicus zich niet langer 
mocht beperken tot de "epidemio
graphie", maar meer de geogra
fische pathologie tot onderwerp van 
studie moest gaan maken. Enkele 
jaren later leverde Peypers daartoe 
zelf een bijdrage met de oprichting 
van het Nederlandse tijdschrift Janus, 
genoemd naar de god die zowel 
vooruit als achteruit blikt, en in de 
ondertitel nader aangeduid als 
"Archives internationales pour 
l'histoire de la médécine et de la 
géographie médicale". 
Peypers' dissertatie is om meer dan 
één reden een goede representant 
van de kentering in de geschied
schrijving van epidemieën. Terwijl de 
bacteriologie de geschiedenis de 
pas had afgesneden als methode tot 
ontdekking en verheldering van de 
ziekte-aetiologie wees Peypers na
drukkelijk op de mogelijkheden om 
door historisch onderzoek het thera
peutisch arsenaal te verrijken en 
mogelijk nieuwe therapieën te ont 
dekken. De "circulus therapiae" werd 
een nieuw motief voor de historische 
pathografie. 
Peypers meende zijn betoog niet 
beter te kunnen onderstrepen dan 
zijn collega's te wijzen op de recente 
ervaringen met de griepepidemie 
van 1889. "De absentie der kennis 
van en liefde voor historia medici nae 
is in onze tijd epidemisch. Eene kleine 
tragi-comische bijdrage leverde nog 

Hendrik Frederik August Peypers 

de influenzapandemie van 1889,'90. 
Talrijk, overtalrijk waren de medici in 
den aanvang, die van influenza als 
epidemie in dien graad, nooit had
den vernomen. In de nieuwsbladen 
circuleerden dan ook verhalen, dat 
deze ziekte als pandemie, 'etwas, nie 
dagewesenes' zou zijn. De door Baco 
gewenste ervaring ontbrak. En waar
lijk die geringschatting had de 'van 
ouds bekende' influenza met zoo 
roemruchtigen geslachtsboom niet 
verdiend. Eerst later traden in de bla
den de reminiscenties op, kwam de 
historie aan het woord". Hoe die 
historie aan het woord kwam is het 
thema van de volgende bijdrage. 
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GRIEP ALS HISTORISCH PROBLEEM 

11. Het tijdvak
na Pasteur. 
door Prof. Dr. M.J. van Lieburg 

In een vorige bijdrage (Sanofi 
Pasteur Bulletin mei 1986) zijn enkele 
hoofdpunten weergegeven uit de 
geschiedschrijving van de influenza 
en van de griepepidemieën in de 
periode tot omstreeks 1900. 
Het laatst gesignaleerde keerpunt in 
de algemene geschiedschrijving 
van epidemische en niet-epide
mische ziekten vormde de ontdek
king van de micro-organismen als 
ziekteverwekkers, waardoor het uit
zicht om door historische reconstruc
ties achter ziekte-oorzaken te 
komen, de medisch-historici en epi
demiologen ontnomen werd. 
In het proefschrift (1895) van 
H.F.A Peypers werd op die nieuwe 
situatie ingespeeld met de aankon
diging dat de geschiedenis der 
geneeskunde voortaan een rol zou 
spelen bij de ontdekking van 
verdwenen therapieën en bij het 
opsporen en in herinnering brengen 
van vergeten of verdwenen ziekten. 
De etikettering van de griep als 
onbekende ziekte bij het uitbreken 
van de epidemie van 1889-1890, 
leverde Peypers een krachtig argu
ment voor zijn visie op de historische 
epidemiografie. 

Epidemiografie rond de 
eeuwwisseling 

Toch is het ideaal van de "circulus 
therapiae" nooit gerealiseerd. 
Hoewel zij de actuele geneeskunde 

weliswaar geen directe verdiensten 
meer konden bewijzen, gingen de 
medisch-historici onverdroten door 
met de beschrijving en documen
tatie van vroegere epidemieën. 
1 n 1894 verscheen het monumentale, 
tweedelige werk van Charles 
Creighton (1847-1927), A History of 
�Qidemics in Britain, waarin tevens 

Charles Creighton. 

een uitvoerig hoofdstuk over de 
influenza is opgenomen. Dit boek is 
vooral daarom interessant, omdat 
tal van bacteriologische ontdek
kingen voor het eerst bij de verwer
king en interpretatie van het histo
risch materiaal konden worden 
verwerkt. Bij de influenza liet 
Creighton dit echter achterwege. 
Voor deze ziekte handhaafde hij de 
zogenaamde miasma-theorie, die 

de oorzaak van de ·infectie en het 
mechanisme van de verspreiding 
van de griep toeschrijft aan lucht
veranderingen, i.c. aan besmette 
lucht en niet aan de besmettelijk
heid van de ziekte zelf. Alleen zo 
meende Creighton een verklaring te 
kunnen geven voor het optreden 
van griep-epidemieën, bijvoorbeeld 
aan boord van schepen die reeds 
lange tijd onderweg waren en op 
verafgelegen eilanden waar van 
een contact-besmetting geen 
sprake kon zijn, en voor het gelijktij
dig optreden van influenza op 
verschillende plaatsen. 
Zoals nog zal blijken, geeft de 
ingewikkelde epidemiologie van de 
influenza sommige onderzoekers 
nog altijd aanleiding om atmos
ferische, en eventueel tellurische of 
kosmisc"'ie factoren in rekening te 
brengen. 
De meeste collega's van Creighton 
waren inmiddels, zeker na bestude
ring van de pandemie van 1889-
1890, tot de conclusie gekomen dat 
het wel degelijk om een besmette
lijke ziekte ging, veroorzaakt door 
een specifiek agens. In 1893 be
schreef Richard F.J. Pfeiffer (1858-
1945) in een bijdrage voor het Zeit
schrift für Hygiene de, wat hij noem
de "influenza-bacil", die sindsdien 
de Pfeifferbacil (Haemophilus influ
enzae) werd genoemd. Een jaar 
eerder al had het Deutsche Medizi
nische Wochenschrift daarover een 
voorlopige mededeling opgeno
men die onder de medici grote ver
wachtingen had gewekt. 
In Nederland werd deze speurtocht 
naar het agens specificum nauw
lettend gevolgd en in de algemeen 
medische pers gerefereerd door de 
vooraanstaande bacteriologen van 
die tijd, met name Tiete Tanja (1867-
?), Charles H.H. Spronck (1858-1932) 
en Charles H. Ali Cohen (1859-1913). 
Mede op hun gezag geraakte ook 
de Nederlandse geneeskunstoefe
naren ervan overtuigd dat de 
miasma-theorie naar de geschie
denisboeken moest worden 
verwezen. ► 
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II. Ans dem lnstitut für Infectionskrankheiten.

Vorläufige Mittheilungen über die Erreger 
der Influenza. 

V 011 Dr. lt. Pföilfor, 
Vor,;lehcr tlcr wisscnsch:i.ftlichen A hthcilung. 

Die folgeudeu ltesultnte stlitzcn sich auf die geuaue Uutersuchung 
von 31 lnfhienzafiille11, vo11 de11en secl1s zur Ohduction karnen. Eine 
ausfiilirlicl1e Darlegu11g soli li,tldmöglichst verölfo11tl icht werden. 

1. ln a l len  Füllcm vo11 lnfluenia fond sid1 in dem charak
teristischc11 eitcrigcn Bronchia l sec:rd eine besimrnte Bacillenart. Diese 
Stübcl1e11 wanm in nncornplicirten +lnflueuzafilllen in absoluter 
Reincultur Ull(l meist iu ungehcureu l\lengeu nachweisbar. Se11r 
Mufig fagen sic im Protoplasma der Eitcrzellcn. Befäl lt die In
fluemm Personen, deren Bro11chie11 schon vorher anderweitig er
krankt waren, z. B. Phthisiker mit C,1verocu, clann fiudet mau im 
Auswurf nehcn deu Juflue11zastäbchen auch andere l\likroorganismen 
in wccl1selndcr Menge. - Aus 1lcn Broucl1ie11 könneu die llacillen 
in das peribronclii1ische Gewebe eindringen, u11cl sic gela11gen sogar 
bis anf die Oln·rflü.che der Pleura, wo sie im eitrigen llelage in 
zwei obducirten Fiillen iu lteincultur angetroffeu wurden. 

2. Diese Stiilichen wurden nus,sdiliesslicli bei luAueuza ge
fuudeu. Schr zahlreiche Co11trollu11tersuchuoge11 ergahen ihre Ab
wesëlflieitl)êi gêwöhulichcn Bronchialkata-tthcu;hei P11e1unoniecu und 
l'hthisen, 

3. Der Hacillenbefund hielt gleichen Schritt mit deru Verlaufe
<ler Kra uk heit, erst mit dem \' er,;i,•ge11 der citcrigen llrouchialsccrc
tiou versd1 waudèn auch die Stilbchën. 

4. D i e  gleich en B a c i l l eu  halte ich ::.chon vor zwei Jahren
bei dem ersten Auftret.en der ]ufluenza in Sputumpriiparateu lu
fluenzakranker in dersclben ungeheuren Meuge gesehcn und photo
grnphirt. 

6. Die lnllueuzahacillen erscheineu als winiig kleine Stiibcheu,
etwa vou de.r Oicke der i\liiusesepticämiebacilleu, aber uur der 
!,alben Länge dcrselben. Ocflers finclet mau drei bis vier Bar.illcn 
kettenförmig aneinandergereiht. l\lit den basischcn Aniliufarbcn 
lassen sie �ic:.]1 ziemlich schwicrig färben. Besscrc Prüparate erhält 
man mit vq.rdiinuCer Zi el'scher Lö.-mng 11ud mit hcissem Löffl er
schen J',fetl1ylcnbl,w. l)abei sieht man fast regclmässig, class die 
End pole tier Bacillcu deu F,nlisloff intensiver aufuehmcu, soclass 
Bilcler cnlslehen, die man sehr leiclit mit Diplococccn oder Strepto
cocce11 verwechscl11 kn1111. Ich möcl1te iu der That glaubeu, dass 
ci11igc der friiheren Beohachter die vou mir beschriebenen Bacil len 
glcid1falls geseheu hahen, class sie aber, durd1 das besouderc tinc
torielle Verhalten 'getäuscht, dieselben als Diplo oder Streptococcen 
be8cl1riebrn haben. Der G ra lil' schen Färbung sind sic nicht zu
gii11glich. 1111 hüngenden Tropfou sind sie unbeweglicl1. 

6. Diesc Bacillen lassen sich in Reinc11ltur erhaltcn. Auf
1 1h °lo Zuckerngar erschcifle11 die Coloniecn als kleinste, oft uur mit 
der Lupe wahrnehmbare, wasserhelle Tröpfchen Die fortgesetzte 
Cnltur auf diësem NHhriJodeu macht Schwierigkeiten und ist mir 
über die zweite Geueratiou hiuaus bisher nicht geluugeu. 

7, Es wurden zahlreicbc Uebertragungsversuche auf Affeu, Ka
ui11che11, Meerscll\veinchen, Ratten, Tauben nnd Mäuse vorgenommcn. 
Nur bei Affen und K:rnincl1e11 küu11en positive Resultate erhalteu 
werden. Vie iibrigeu Tliierspccies verhalleu sich gegen Influenza 
refractür. 

8. lelt halle rnicl1 uach dieseu Ergebuissc11 für berechtigt, diese
cben hescl1riebcuen Bncille11 als die Errcgcr der Influenza anzu
sprechen. 

9. Die Austeclrnug erfolgt sein w;1hrschcinlich durch den mil
Krankl1eitskei111en · übcrladeneu Auswurf, uud es muss demuach iu 
propl1ylal<tis.cher 13cziehuog die U11sol1ädliohmachu11g des Auswurfes 
]11fluenzakrnnker dringend gefordert werden. 

N a ch tnig. Hern1 Dr. Ki tasa to  ist e.s gelungen , die Fort
züchtung der Jufluenzabacterieu bis zur filnftcn Generation auf Gly
ccrinngar durchzufiihren. 

Deutsche Medizinische Wochenschrift. 14 januari 1892. 

Een onveranderlijke ziekte 
en een veranderlijk agens 

Ondanks alle onderzoek over de 
vermeende verwekker bleef de 
influenza echter een raadselachtige 
ziekte en bleef de epidemiologie 
van deze ziekte een probleem van 
de eerste orde. De grote pandemie 
van 1918 zou het belang van een 
ontsluiering van deze raadsels nog 
eens krachtig onderstrepen. 
De hoge mortaliteit van wat in de 
regel "de Spaanse griep van 1918" 
wordt genoemd, de machteloze 
houding van de geneeskunde 
tegenover deze ziekte, en het mon
diale karakter gaven sinds de jaren 
twintig tal van historieschrijvers aan
leiding om de details van deze pan
demie nader te beschrijven en te 
analyseren. In Nederland gebeurde 
dit al in 1921 in een publikatie van de 
Gezondheidsraad, geschreven door 
de voormalige inspecteur van de 
militair-geneeskundige dienst 
Aaldert A.J. Quanjer (1851-1927). 
Van veel recenter datum is het 
populair geschreven overzicht van 
A.C. de Gooyer, dat een ruime kring
van lezers vond. Uit de internationale
literatuur moet het lijvige boek van
Richard Collier worden genoemd,
dat in 1974onderde titel 'Thei::,lague
of the Si::,anish lady. The influenza
�mie of 1918-1919" verscheen.
Detailstudies, veelal van sociaal
historische en historisch-demogra
fische aard, zijn in de tijdschrift
literatuur verschenen.
Een grondige analyse van de
pandemie van 1918 bevestigde
enerzijds de conclusie die August
Hirsch al in 1883 op grond van zijn
historisch onderzoek had getrokken,
namelijk dat de ziekte waar en
wanneer zij ook heerste een uit
gesproken uniformiteit vertoonde in
haar verschijnselen, maar versterkte
anderzijds de onvrede over de 
beschreven bacteriële aetiologie
die niet alleen in strijd scheen met
allerlei waarnemingen, maar ook
geen enkel resultaat opleverde voor

de preventie of therapie.
Uit de rapportage van tal van moge
lijke complicaties, met name van 
pneumonieën, bleek wel dat
gemakkelijk verwarring kon zijn
opgetreden met de verwekkers van 
secundaire infecties.
De oplossing, of beter, de sleutel tot
de oplossing, zou uiteindelijk worden
geboden door de theorie van het
"contagium vivum fluidum", waar
aan onder anderen onze land
genoot Martinus Willem Beijerinck
(1851-1931) belangrijk had bijge
dragen. De hoofdpunten uit die
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Richard Shope. 

Wilson Smith. 

ontwikkeling mogen algemeen 
bekend worden verondersteld: 
in 1931 stelde Richard E. Shope 
(1901-196 6) vast dat het bij de 
varkensinfluenza om een filtreerbaar 
agens ging; twee jaar later volgde 
de beroemde publikatie van Wilson 
Smith (1897-1965), Christopher H. 
Andrewes (1896-?) en Sir Patrick P. 
Laidlaw (1881-1940) in The Lancet 
over het influenza-virus bij de mens. 
Daarmee begon een nieuw, nog 
lang niet afgesloten hoofdstuk in de 
geschiedenis van het influenza
onderzoek. 

de historische epidemiografie is het 
belangrijkste onderdeel uit het meer 
recente influenza-onderzoek de 
ontdekking van de veranderlijkheid 
van het virus. Niet alleen werden 
naast het A-virus nog een B-type (in 
1940 door Thomas Francis en Thomas 
P. Magill)en een C-type(in 1949door
Richard M. Taylor)ontdekt, maar ook
bleek het virus zijn "antigene make
up" (Masurel) te kunnen wijzigen
(Sanofi Pasteur Bulletin, mei 198 6).

In verband met de ontwikkeling van 

A VIRUS OBTAINED FROM INFLUENZA 

PATIENTS 

BY WILSON SMITH, M.D. MANCH. 

C. H. ANDREWES, M.D. LOND. 

AND 

P. P. tAIDLAw, B.Cnm. CAMB., F.R.S.

(Frorn the National Institute for Medical Research, 
Farm Laboratories, Mill Hill) 

THE epidemie of influenza at the beginning of 
1933 afforded an opportunity of making an experi
mental study of this disease, the results of which 
are here embodied in a preliminary communication. 
Throat-wasbings were obtained from a number 
of patients as early as possible after the onset of 
definite symptoms. On the assumption that the 
rotiological agent of influenza was probably a filtrable 
virus the throat-washings -were filtered before use 
through a memhrane impermeable to bacteria. 
The filtrates, proved to be bacteriologically sterile, 
were used in attempts to infect many different species. 
All such attempts were entirely unsuccessful until the 
fèrret was usecl and the fitst success was only secured 
towards the close of the epidemie. 

The initia! successful experiment was made with 
two ferrets, both of which received a filtrate of 
human throat-washings, hoth subcutaneously and 

The Lancet. 8 juli 1933. 

► 

-



4 

Historisch grieponderzoek 

Met die ontdekking kreeg de 
historische epidemiografie opnieuw 
betekenis voor het actuele 
influenza-onderzoek en leek de 
"circulus aetiologiae" gesloten. 
Het sleutelwoord daarbij is 
"periodiciteit". 
Al in 1889 zou de Engelse epidemio
loog John Brownlee op een ritme van 
33 weken hebben gewezen, 
hetzelfde getal als nog in 1939 werd 
genoemd door J.H.D. Webster in een 
bijdrage over "The Periodicity of 
Influenza" in de Edinburgh Medical 
Journal. Na de Tweede Wereldoorlog 
werden veel grotere cycli ontdekt en 
konden de virologen verband 
leggen tussen de epidemieën van 
bijvoorbeeld 1889 en 1957, van ca. 
1900 en 1968 en van 1908, 1946 en 
1978. Voor de preventieve genees
kunde blijkt deze periodiciteit van 
grote betekenis voor de profylac
tische maatregelen die bij een 
griepepidemie moeten worden 
genomen. Voor de medisch
historicus is daarmee een hulp
middel in handen gegeven om 
enige orde te brengen in de vele 
berichten over vroegere epidemieën, 
er althans vanuit gaande dat de 
gevonden wetmatigheden ook 
geldig zijn voor een langere periode. 
De veranderlijkheid van het griep
virus blijkt echter niet de enige brug 
te zijn die tussen de influenza
epidemiologen en de historisch
epidemiografen is geslagen. In een 
artikel voor de Journal of HY'.giene 
beschreef de Engelse onderzoekster 
R.E. Hope-Simpson in 1983 de resul
taten van haar bewerking van de 
gegevens in de begrafenisregisters 
van Gloucestershire, op grond 
waarvan zij kon vaststellen dat het 
merendeel van de griepepidemieën 
die in de historische literatuur zijn 
beschreven, op lokaal niveau weer
spiegeld worden in "influenzal 
excess mortalities". Afgezien van het 
historisch-demografisch belang van 
deze conclusie, gaf haar consta
tering tevens steun aan haar eerder 
gepubliceerde hypothese dat het 
griepvirus (type A) bij mensen latent 
aanwezig kan zijn en dan door 
bepaalde, nog onbekende seizoens
veranderingen kan worden gereac
tiveerd. Alleen op die manier kon 
volgens haar de snelle verspreiding 
van de ziekte worden verklaard. 
Een directe overdracht van het virus 
zou immers betekenen dat de 
verspreiding van de influenza in 
vroeger eeuwen veel trager zou zijn 
verlopen dan thans het geval is door 
de hogere bevolkingsdichtheid en 
het veel intensievere verkeer. 

• 

Piet van der Hem: 'Spaanse Griep' (1885-1961). 

Literatuur 

Beveridge, W.I.B., Influenza: The last great 
Rlague. An unfinished story of discovery, 
Londen: Heinemann. 1977. 
Collier, R., The plague of the Spanish lady. The 
influenza Randemic of 1918-1919, Londen: 
Macmillan, 1974. 
Creighton, Ch" A History_�Ridemics in 
Britain. with additional material by 
D.E.C. Eversley, E. Ashworth Underwood and 
Linda Ovenall, Londen-Edinburg: Frank Cass 
& Co, 1965 (2 vols.). 
Gooyer, A.C" De Spaànse GrieR van '18. De 
epidemie die meer dan 20.000.00DÎevens 
eiste. Amsterdam: Duphar, 1968 (2e druk 
1978). 
Hope-Simpson, R.E., "The role of season in 
epidemie influenza", Journal of Hy_giene 86 
(1981) 35-47. 
Hope-Sympson. R .E., "Recognition of historie 
influenza epidemics from parish burial 
records: a test of prediction from a new 
hypothesis of influenza! epidemiology", 
Journal of Hygiene 91 (1983) 293-308. 
Hughes, S. Smith, The virus. A history of the 
ConceRt, Londen: Heinemann, 1977. 
Kapsenberg, J.G., "Een halve eeuw modern 
influenza-onderzoek", Ned. T. Geneesk. 127 

(1983) 1780-1781. 
Lieburg, M.J. van, "Griep als historisch 
probleem. 1. Het tijdvak vóór Pasteur", 
Sanofi Pasteur-Bulletin 1 (1986). nr. 3. 5-8. 
Masurel. N., "Epidemiologie van een 
veranderlijk virus", Sanofi Pasteur-Bulletin 1 
(1986). nr. 3. 1-4. 
Quanjer, A.A.J., De griep in Nederland in 1918 
tot 1920, 's-Gravenhage 1921. 

SAN(il)F 
PASTEUR BULLETIN 

'Sanofi Pasteur bulletin' 

is een uitgave van Sanofi 
- divisie Labaz.

Redactie-adres: 

Govert van Wijnkade L\8 
3144 EG Maassluis. 


