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HISTORISCHE EPIDEMIES

Beter na de Plaag?  
De impact van gezondheidscrisissen op 
samenleving en economie in het verleden

wouter Ryckbosch, Nel de Mûelenaere en Bart Lambert

Hoe kunnen we van de coronacrisis het beste maken? Kunnen we de crisis aangrijpen 
om de maatschappij op lange termijn ten goede te veranderen? Of gaan we een 

geruisloze terugkeer naar de normale gang van zaken tegemoet? Een glazen bol heeft 
niemand, maar een blik op de maatschappelijke impact van epidemieën uit het verleden 
kan wel enkele aanwijzingen geven. Wie kijkt naar de gevolgen van grote ziektecrisissen 
uit het verleden kan enkel vaststellen dat positieve verandering niet vanzelf komt. Men-
selijk ingrijpen, zo stellen we in deze bijdrage, is van cruciaal belang voor de gevolgen van 
epidemieën op onze maatschappij – op zowel korte als langere termijn. 

Historici en beleid

Wat kunnen historici bijdragen in tijden van acute gezondheids- en economische crisis-
sen? Terwijl epidemiologen, virologen en economen de beleidslijnen helpen uitstippelen, 
staan historici overwegend aan de zijlijn. Enkele memes over wat Newton deed tijdens 
een quarantaine in 1665 ter zijde gelaten, is het de moderne wetenschap, en niet het 
stoffige verleden, waar we troost uit putten.1 Nochtans valt er ook wel wat uit de ge-
schiedenis te leren. Geen lessen of recepten, maar wel perspectief. 

Dankzij de medische wetenschap is het al even geleden dat de wereld – of althans het 
welvarende deel ervan – een pandemie van het COVID-19-kaliber meemaakte. Hoe rom-
melig en meerduidig de vergeetput van het verleden ook is, het biedt wel een van de 
weinige vergelijkingspunten voor wat we vandaag doormaken. Recent trachten heel wat 
historici dankzij hun onderzoek een praktische en maatschappelijke meerwaarde te heb-
ben. Het speurwerk naar ‘de historische waarheid’ als doel op zich, maakt bij velen plaats 
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voor een meer pragmatische invulling op zoek naar hedendaagse relevantie.2 Met deze 
bijdrage tonen we via een historisch perspectief aan hoe sociaal beleid cruciaal zal zijn in 
het bepalen van de maatschappelijke impact van deze crisis. We doen dat aan de hand 
van drie grote pandemieën uit het verleden, waarvan we telkens de sociale en economi-
sche gevolgen beschouwen. 

De meest recente pandemie is de Spaanse griep-epidemie van 1918, die in ongeveer 
één jaar tijd meer dan 500 miljoen mensen besmette en wereldwijd tussen de 50 tot 
100 miljoen dodelijke slachtoffers maakte. In een verder verleden kijken we vooral naar 
de zogenaamde Zwarte Dood: een epidemie van de builenpest die Europa bereikte tus-
sen 1347 en 1352 en daar naar schatting 50 miljoen dodelijke slachtoffers maakte (ca. 
35-60 % van de bevolking). Tot slot staan we ook nog stil bij de zogenaamde Justiniaan-
se pest die het Romeinse Rijk trof in de periode 540-541 en de bevolking met een vierde 
tot de helft terugbracht.3 Alleen al uit dit overzicht mag duidelijk zijn dat een overhaaste 
vergelijking met de situatie vandaag problematisch zou zijn. Elk van deze grote plagen 
was een heel stuk dodelijker dan de COVID-19-pandemie. Niettemin zien we in deze 
historische periodes maatschappelijke dynamieken ontstaan die we vandaag kunnen 
herkennen.  

Ziekte als externe schok?

Epidemieën slaan doorgaans onverwacht en onvoorspelbaar toe. Dat maakt hen vaak 
moeilijk te begrijpen en leidt tot ingrijpende vragen over betekenis of zin. Was de pest 
een goddelijke straf voor toegenomen zondigheid, zoals ook Sodom en Gomorra de god-
delijke toorn te beurt gevallen was? De decennia rond de Zwarte Dood werden doorheen 
Europa getekend door een opleving van populaire religieuze stromingen die zuiverheid 
en zelfbestraffing predikten – zoals de laatmiddeleeuwse flagellanten of geselbroeders. 
Hoewel andere tijdgenoten zich toelegden op het schrijven van sobere medische trakta-
ten die zochten naar de oorzaken van de ziekte, bleef de eigenlijke oorzaak van de ziekte 
(de Yersinia Pestis bacterie) tot in de negentiende eeuw onbekend. Zelfs aan het begin 
van de vorige eeuw werd de Spaanse griep nog door velen beschouwd als een goddelijke 
straf voor de zondige oorlogsvoering van de mens in de voorgaande jaren: een Godsbe-
zoeking voor Christenen, een Takdier Allah voor Moslims. In Sub-Sahara-Afrika schoten 
charismatische profeten en kerken als paddenstoelen uit de grond.4 

Vandaag worden dergelijke epidemieën vaak beschouwd als ‘externe schokken’ zonder 
diepere betekenis of oorzaak – en al zeker niet met wortels in de zondigheid van het 
menselijk handelen. Nochtans betekent dat geenszins dat epidemieën niet voorspelbaar 
of aan menselijk gedrag verbonden zijn. Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten 
kan de snelle verspreiding van de pestbacterie van China naar Europa tussen 1347 en 
1353 bijvoorbeeld verklaard worden door een samenspel van natuurlijke factoren en 
menselijk gedrag. Wetenschappers hebben vastgesteld dat zich in de jaren voorafgaand 
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aan de pestuitbraak klimatologische schommelingen voordeden in Centraal Azië. Die 
veranderingen zouden de verspreiding van de bacterie onder de knaagdierenpopulatie 
in de regio in de hand hebben gewerkt.5 Daarnaast had de verovering van een groot deel 
van Azië door de Mongoolse khans sinds de dertiende eeuw gezorgd voor een periode 
van vrede en stabiliteit. Die zogenaamde ‘pax mongolica’ maakte op haar beurt een ster-
ke ontwikkeling van de langeafstandshandel tussen Europa en het Verre Oosten moge-
lijk.6 Via die intense handelscontacten werden echter niet enkel handelsgoederen maar 
ook de pestbacterie doorgegeven. 

Eenzelfde combinatie van klimatologische factoren en menselijk handelen zou in daar-
opvolgende eeuwen meerdere malen voor de herinvoering van de pest in Europa zor-
gen. Die context was evenmin vreemd aan de ‘moeder der pandemieën’ die in 1918 en 
1919 dood en verderf zaaide. Ook toen werd de zogenaamde Spaanse griep (die helemaal 
niet Spaans was) beschreven als een externe schok, of een ‘windvlaag des doods,’ terwijl 
ze in realiteit niet uit de lucht kwam vallen.7 Ecologische druk, de geopolitieke context 
en geïntensiveerde wereldwijde contacten speelden een cruciale rol in het ontstaan en 
de verspreiding van de ziekte. Deze werd vermoedelijk overgedragen door watervogels, 
terwijl de wereldoorlog een sociale en economische context creëerde die verspreiding 
faciliteerde. Vanuit een legerkamp in Kansas stak het H1N1-virus in de lente van 1918 de 
Atlantische Oceaan over, om in krappe legerkampementen en verzwakte populaties een 
ideale broeihaard te vinden. Het virus verspreidde zich als wildvuur over de hele wereld. 
Troepenschepen en -treinen brachten het dodelijke virus naar Europa, en terug naar de 
VS voor een tweede golf. Tegen december 1918 had de ziekte in bijna de gehele bewoon-
de wereld lelijk huisgehouden, inclusief ver afgelegen eilandjes in de Pacifische Oceaan. 
Minstens 500 miljoen mensen raakten geïnfecteerd. Tussen de 50 en 100 miljoen men-
sen overleefden de griep niet.8

Niet enkel omgevingsfactoren speelden een rol. Ook het menselijke handelen kon een 
invloed hebben, bijvoorbeeld in het afremmen van een epidemie. In de nasleep van de 
Zwarte Dood ontstond in Italië een breed scala aan maatregelen die de verspreiding van 
epidemieën moesten indammen. Besmette gebieden werden in een cordon sanitaire ge-
plaatst. Wie in aanraking kwam met geïnfecteerde mensen moest in quarantaine. Af-
zonderlijke gebouwen werden voorzien voor het isoleren van besmette families. Gezond-
heidscontroles werden uitgevoerd op cruciale doorgangswegen en aan politieke grenzen 
om verspreiding te verhinderen. Bovendien werden speciale gezondheidscomités opge-
richt die de situatie permanent moesten monitoren en zo nodig veiligheidsmaatregelen 
konden afkondigen. Medische handboeken bevatten hoofdstukken over hoe overheden 
op een effectieve manier de pest moesten bestrijden. Ook al was de medische kennis 
over de aard en verspreiding van de pest beperkt, de genomen maatregelen waren ver-
moedelijk vrij doeltreffend. In de loop van de vijftiende en zestiende eeuw slaagden heel 
wat steden erin om zich in toenemende mate te wapenen tegen de verspreiding van de 
pest. 
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Hetzelfde beleid werd in latere eeuwen ook op andere infectieziekten toegepast, zoals 
cholera. De maatregelen in 1918-1919 verschilden ondanks de ontegensprekelijke voor-
uitgang in de medische wetenschap niet sterk van de respons op de pest honderden 
jaren eerder. Opnieuw stonden artsen voor een raadsel en opnieuw was er geen behan-
deling voorhanden. Met de medische wetenschap in limbo, bleef de respons grotendeels 
beperkt tot niet-farmaceutische ingrepen. Scholen, kerken, theaterzalen en cinema’s 
werden gesloten, publieke bijeenkomsten werden verboden en mondmaskers werden 
verdeeld. Australië sloot eind 1918 volledig (en als enige land) de grenzen. Maatrege-
len verschilden van land tot land en van stad tot stad en bepaalden sterk de heftigheid 
van de epidemie. Amerikaanse steden die vroege, intensieve en lange fysieke distantie 
doorvoerden, hadden tot 50 procent minder sterfgevallen te betreuren.9 In België staken 
de Duitse en daarna Belgische autoriteiten de kop in het zand en bleef een nationaal 
gecoördineerd beleid uit. De chaotische oorlogssituatie en het gebrek aan statistieken, 
burger-artsen en medicijnen droegen bij tot de struisvogelpolitiek. De gecensureerde 
pers minimaliseerde de ziekte systematisch en zocht zondebokken links en rechts – van 
vrouwen met ontblote halsen tot Chinese gastarbeiders en het Bolsjewisme.10 

Omgevingsfactoren speelden ook een rol in de individuele kans op besmetting en over-
lijden. Niet iedereen was gelijk voor de dood – in het verleden evenmin als vandaag. Ste-
delingen liepen hoe dan ook meer risico dan inwoners van het platteland, en wie een bui-
tenhuis of lusthof op het platteland had om zich op terug te trekken, maakte daar handig 
gebruik van om de overlevingskansen te verhogen. Maar ook binnen steden zelf was niet 
iedereen gelijk. Onderzoek toont aan dat in zestiende- en zeventiende-eeuwse steden 
als Londen of Milaan de inwoners van de rijkste wijken beduidend minder kans hadden 
om te overlijden aan de pest.11 Armere wijken waren dichter bevolkt, leefden dichter bij 
besmettingshaarden en kenden minder gunstige hygiënische omstandigheden. 

Ook de ziektes die na de pest dood en verderf zaaiden, zoals cholera, pokken en tuber-
culose, kwamen vaker voor bij de arme bevolking. De Spaanse griep werd lang als de 
uitzondering beschouwd. Het virus maakte net het hoogste aantal slachtoffers bij jonge 
mannen. Dat ook hoogwaardigheidsbekleders zoals de Amerikaanse president Franklin 
D. Roosevelt, de Spaanse koning Alfonso XIII en de Britse premier Lloyd George niet ge-
spaard bleven, versterkte de mythe van een klasseneutrale ziekte. Uit recent onderzoek 
blijkt echter dat de mortaliteit tot 50 % hoger lag bij het armere en het niet blanke deel 
van de bevolking in Canada, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, de VS en Noorwegen.12 

Ook tussen landen liet ongelijkheid zich voelen in het ziekteverloop. Terwijl in Noord- 
Amerika de mortaliteit schommelde tussen de 3 en 12 per 1 000 inwoners, steeg die in 
Afrika tot 44 en India tot 60 per 1 000 inwoners.13 Factoren zoals ondervoeding, werk-
onzekerheid en slechte behuizing vallen niet op korte termijn te remediëren, en speelden 
een grote rol in de hogere sterftegraad onder lagere sociale klassen. Maar ook maatre-
gelen op korte termijn speelden een rol. Adviezen met betrekking tot het houden van 
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‘sociale afstand’ werden verspreid via kranten en affiches, maar bereikten grote delen 
van – vooral – de armere bevolking niet. Er waren bovendien geen voorzieningen voor 
thuisblijvers, zieke fabrieksarbeiders gingen uit noodzaak werken in dichtbevolkte ruim-
tes en konden niet rekenen op dezelfde zorg als rijkere medeburgers.14

Gevolgen op de lange termijn

De kortetermijnimpact van epidemieën wordt dus tot op zekere hoogte bepaald door 
maatschappelijke factoren en de manier waarop we daarin ingrijpen. Geldt dat ook voor 
de gevolgen op langere termijn? Eén van de meest tot de verbeelding sprekende vra-
gen uit de economische geschiedenis is de vraag hoe en waarom Europa erin slaagde 
om vanaf de late achttiende eeuw de meest welvarende regio ter wereld te worden. De 
schok van de Zwarte Dood en het eeuwenlange nazinderen van haar impact, wordt re-
gelmatig ingeroepen als mogelijke verklaring. De hogere mortaliteit in Europa zou im-
mers geleid hebben tot een hoger inkomen per hoofd van de bevolking, en zo op termijn 
tot een grotere opbouw van menselijk kapitaal, productiviteit en economische groei ge-
leid hebben.15 Andere regio’s in de wereld waar dergelijke mortaliteitscrises minder mee-
dogenloos hadden toegeslagen, zouden daarentegen vast gezeten hebben in een cyclus 
van overbevolking en armoede die hen niet op het pad richting moderne economische 
groei plaatsten. 

De historicus Walter Scheidel bestempelde de Pest bovendien als één van de weinige 
‘grote gelijkmakers’ uit de geschiedenis. Uit onderzoek naar de geschiedenis van onge-
lijkheid blijkt immers dat een bijna eindeloze reeks aan factoren ongelijkheid tussen arm 
en rijk helpen groeien, maar slechts weinig instrumenten effectief bleken in het vermin-
deren ervan. De pest zou een bijzonder doeltreffende gelijkmaker geweest zijn. Scheidel 
onderbouwde zijn bewering voornamelijk met bewijsmateriaal uit de Late Oudheid en 
uit Europa in de eeuwen na de Zwarte Dood. In beide gevallen zorgde de grote terugval 
in bevolking door ziekte voor een afname van de ongelijkheid op de lange termijn. Wat 
veroorzaakte dat effect? De drastische vermindering van het aantal arbeidskrachten zou 
arbeid schaars gemaakt hebben en daarom de relatieve waarde ervan de hoogte in ge-
jaagd hebben. De schaarse schattingen van de evolutie van ongelijkheid in Europa ver-
tonen inderdaad een daling in de late veertiende en vijftiende eeuw. Dat lage niveau van 
ongelijkheid – ook wel aangeduid als ‘de gouden eeuw van de arbeider’ – zou in Italië een 
eeuw aanhouden.16 

Moeten we de Zwarte Dood dan als een zegen in plaats van een vloek beschouwen? Die 
conclusie zou te kort door de bocht gaan. Om te beginnen hadden de meeste epidemieën 
helemaal geen gunstige economische effecten. De ziekten die het Romeinse Rijk plaag-
den, droegen vermoedelijk bij tot haar ondergang.17 De middeleeuwse Zwarte Dood trof 
de Egyptische landbouw zo zwaar dat het hele systeem – gebaseerd op intensieve irriga-
tie – door ontvolking op het platteland in elkaar stortte. Het zou zich gedurende eeuwen 
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niet meer herstellen.18 Recent onderzoek naar economische groei in Spanje toont aan dat 
het welvaartsniveau voor de Zwarte Dood een dermate grote klap kreeg door de pest dat 
het pas in de negentiende eeuw opnieuw geëvenaard werd.19 De zeventiende-eeuwse 
pestgolven die Noord-Italië troffen, speelden eveneens een belangrijke rol in de daar-
opvolgende relatieve achteruitgang van de economische positie van het Middellandse 
Zeegebied in Europa. 

Ook op sociaal vlak was de context doorslaggevend voor de maatschappelijke gevolgen 
van een epidemie. Na de Zwarte Dood stonden overheden overal onder zware druk om 
wetgeving in te voeren die de verhoging van lonen na de pest moest vermijden. Of dat 
ook gebeurde en of die initiatieven effect hadden, hing af van plaats tot plaats en was 
het resultaat van een intense sociale, economische en soms fysieke strijd. In de mees-
te regio’s van West-Europa verbeterden de arbeidsomstandigheden en loonkoopkracht 
vanaf het einde van de veertiende eeuw. Maar in grote delen van Oost-Europa luidde het 
offensief van de grondbezitters en adellijke heren het begin in van een nieuwe periode 
van slavernij, de zogenaamde ‘tweede horigheid.’ Boeren werden er onvrij, gebonden aan 
het land en veroordeeld tot werken voor de heren. De pest was zeker niet altijd de grote 
gelijkmaker. Of het dat werd, was afhankelijk van een bittere politieke strijd die in de de-
cennia na 1348 uitgevochten werd.

Walter Scheidel laat de Spaanse griep buiten beschouwing in zijn these, en dat is niet 
toevallig, want de ‘moeder der pandemieën’ lijkt geen grote gelijkmaker geweest te zijn. 
In West-Europa werden in de jaren 1920 wel de eerste stappen naar de sociale wel-
vaartsstaat gezet, met een dalende kloof tussen arm en rijk als gevolg, maar met een 
wereldoorlog vlak voor de epidemie en een wereldwijde economische repressie tien jaar 
later is het quasi onmogelijk om het effect van de pandemie op die evoluties te bepalen. 
Het schaarse onderzoek naar de precieze economische impact van pandemie suggereert 
dat het arbeidsaanbod niet noodzakelijk daalde. In het neutrale Zweden, bijvoorbeeld, 
werd de verwachte daling in de fabriekskrachten (en dus de stijging van de lonen) meteen 
gecompenseerd door andere werkkrachten, en bleven de lonen gelijk. De studie toonde 
wel een sterk verband tussen de ziekte en een kortetermijnstijging van armoede.20 In de 
VS had de Spaanse griep een negatieve invloed op de economische groei tot 1923, met 
een vermindering van de productie tot 18 %. Bovendien lieten onrechtstreekse gevol-
gen zich tot vele jaren later voelen. Het trauma van de pandemie liet diepgaande sporen 
na, zelfs bij de generaties die volgden. Recent onderzoek toont dat kinderen van Ameri-
kaanse migranten die afkomstig waren uit sterk door griep getroffen gemeenschappen 
opmerkelijk minder vertrouwen hadden in de medemens, in politieke autoriteiten en in 
de toekomst.21 
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Conclusies

Epidemieën dragen geen verborgen boodschappen, betekenissen of agenda’s in zich. Ze 
verraden niet de toorn of straf van een god of moeder natuur. Dat wil nochtans niet 
zeggen dat ze geen systematische oorzaken hebben. Klimatologische instabiliteit teken-
de bijvoorbeeld de veertiende-eeuwse introductie van de pest in Europa – en biedt een 
evidente parallel met de situatie vandaag. Maar ook de invloed van de mens speelde 
een rol. De globalisering en intensivering van handelsnetwerken tijdens de dertiende en 
veertiende eeuw speelden een belangrijke rol in de snelle en ingrijpende verspreiding van 
de pestbacterie bijvoorbeeld, net zoals de geïntensiveerde mondiale contacten tijdens 
en na de Eerste Wereldoorlog de verspreiding van de Spaanse griep in de hand werkten.

De organisatie van de samenleving kon ook een effect hebben op de directe impact van 
ziektegolven, bijvoorbeeld door het nemen van preventieve maatregelen zoals quarantai-
nes, social distancing of controles op mobiliteit. Geneeskunde in prewetenschappelijke 
tijden was beperkt in haar doeltreffendheid. Ze was dan ook meer gericht op preventie en 
voorkomen dan op genezing. In de huidige fase van de COVID-19-pandemie, waarin het 
voorlopig wachten is op een vaccin, vertoont de klemtoon op preventieve maatregelen 
een grote gelijkenis met de premoderne periode. Daarin verschilt de maatschappelijke 
omgang met ziektegolven in de pre-industriële wereld weinig van de hedendaagse. 

Het verleden toont ten slotte ook de rol aan van de maatschappelijke context in het be-
palen van de gevolgen van epidemieën op langere termijn. Of deze crisissen voor een 
nuttige ‘reset’ konden zorgen, met gunstige sociale en economische effecten, of net een 
totale desintegratie van het sociaaleconomisch weefsel veroorzaakten, hing sterk af van 
de intensiteit van de crisis. Economie en gezondheid vormen in dat opzicht meestal geen 
tegenstellingen: hoe zwaarder de mortaliteit en demografische ontwrichting, hoe gro-
ter de kans op blijvende economische schade. Ook het gevoerde beleid speelde echter 
een cruciale rol. Politieke keuzes konden de sociale en economische gevolgen van epide-
mieën versterken of net afremmen en, in heel specifieke gevallen, zorgen voor situaties 
waarin pest of griep fungeerden als ‘grote gelijkmakers’. Die politieke keuzes vormden 
steevast de uitkomst van een felbevochten sociale strijd. De impact van epidemieën op 
onze maatschappij hangt met andere woorden niet alleen af van biologische factoren 
maar ook, en in niet onbelangrijke mate, van onszelf.
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