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Sterven is de ultieme angst van de moderne mens. We kruipen
onder een steen bij de gedachte alleen al. Ooit was dat helemaal
anders. De intellectuele elite  in de klassieke oudheid ging lang
niet zo verkrampt om met de dood als wij vandaag. Gepokt en
gema zeld als zij was in de filosofie van de stoa, keek ze eerder
droog en pragmatisch tegen de dood aan. Sterven hoorde bij het
leven zoals het leven bij de dood, dus was het niks om je druk
over te maken. De keizer-filosoof Marcus Aurelius verwoordde
die laco nieke houding treffend  in zijn Meditaties: ‘Sterven is een
van onze opdrachten in het leven . Ook daar: doe wat gedaan
moet worden.’

We hoeven niet zover terug in de tijd om een zeker fatalisme aan
te treffen dat ons aan dat koele rea lisme doet denken . Tot voor
kort omschreven de Britten een long ontsteking nog als ‘the old
man’s best friend’. Op hoge leeftijd zou die infectie, als je ze niet
behandelde, een garantie bieden op een rela tief zachte dood. Ook
onze taal kent zulke voorbeelden. Wanneer ouderen stierven aan
de winter griep, spraken de mensen van ‘zacht inslapen’ en ‘een
mooie dood’. Vandaag lijkt van die logica geen spoor meer te
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bekennen. Elk viraal overl ijden wordt geproblematiseerd, ook al
is dat op hoge leeftijd. En altijd  is zo’n overlijden wel iemands
schuld of verantwoordelijkheid. Hoe snel is dat alles gekeerd?

Eind 1967 was in Hongkong een nieuwe agressieve variant van
influenza ontstaan. Die verspreidde zich via het vliegverkeer
razendsnel over de aardbol en veroorzaakte wereldwijd
miljoenen doden. Op de piek ervan  omschreef The New York
Times de griepepidemie als ‘een van de ergste in de geschiedenis
van het land’. Ook bij ons was de dodentol hoog. In de maanden
januari en februari 1968 stierven duizenden ouderen aan de
‘Hongkong griep’
(https://www.queteletcenter.ugent.be/vergeten_griep). Toch
zaten de studenten bars in Leuven en Gent die winter barstensvol.
We herinneren ons dat jaar in onze collectieve verbeelding louter
nog als het jaar van Leuven Vlaams en de studenten revolte in
Parijs.

In januari en februari 1968 stierven
duizenden ouderen aan de

‘Hongkong griep’, toch zaten de
studenten bars in Gent en Leuven vol

Het Gentse Quetelet-instituut leert ons dat er in onze naoorlogse
geschiedenis meer van die vergeten epidemieën waren.
‘Vergeten’, omdat ze destijds relatief weinig maatschappelijke
beroering veroorzaakten, hoewel ze lelijk huishielden. Mede door
een bijzonder hevige wintergriep overleden in februari 1960
bijvoorbeeld 15.425 mensen in ons land. Dat zijn er meer dan
tijdens de piekmaand van de corona -epidemie, april 2020. Toen
stierven in totaal 15.398 mensen (door allerlei oorzaken). In 1960
telde de bevolking nochtans 2,4 miljoen zielen minder
(https://www.queteletcenter.ugent.be/vergeten_griep/)en was
ze tege lijk veel jonger
(https://www.queteletcenter.ugent.be/vergeten_griep/)
(https://www.queteletcenter.ugent.be/vergeten_griep/). Ook
toen raakte  het ziekenhuissysteem overbelast en moesten
behandelingen worden uitgesteld.

https://www.queteletcenter.ugent.be/vergeten_griep
https://www.queteletcenter.ugent.be/vergeten_griep/
https://www.queteletcenter.ugent.be/vergeten_griep/
https://www.queteletcenter.ugent.be/vergeten_griep/


Dat laatste is een terugkerend fenomeen. In de winter van 1995-
1996 verstoorde een griepepidemie het zorgsysteem. In Het
Nieuwsblad van 12 januari 1996 viel te lezen: ‘Op de
kraamafdelingen na zitten zowat alle ziekenhuizen in Vlaande ren
afgeladen vol. In sommi ge geldt een opnamestop, in andere
liggen de pa ti ënten in vrijgemaakte lokaaltjes en vergader zalen.
De patiënten zijn vaak senioren met infec ties aan de luchtwegen.’
Het Nieuwsblad schreef die dag ook dat ‘te weinig mensen zich
laten inenten’, ‘ziekenhuizen pati ënten te lang binnen houden’ en
‘dokters  operaties uitstellen’.

Het lijkt of er niets veranderd is. Maar schijn bedriegt, er is juist
veel veranderd. Hoewel de sterfte tijdens sommige van die zware
griepgolven hoger lag dan tijdens deze vierde corona golf, gingen
de kranten de dag erna gewoon weer over iets anders. ‘Nala tige’
poli tici kregen niet de schuld van de over lijdens. Evenmin
volgden er op roepen om lagereschoolkinderen mondmaskers om
te doen en hen een griepvaccin toe te dienen, om zo de oude re
bevolking te helpen beschermen. Mensen aanvaardden eerder
gelaten het feit dat er om de zoveel jaar piek momenten kwamen
van ouderendomssterfte door virale luchtwegeninfecties, als was
dat een onder deel van het leven zelf.

Die grimmige argeloosheid van toen hebben we volledig van ons
afgeschud. Dat is een goede zaak. Elk leven telt en is waardevol,
of dat nu piepjong is of stokoud. Toch kunnen we ons afvragen of
de slinger  niet te ver is doorgeslagen. Vechten we niet te hard
tegen het onvermijdelijke? Zijn we, om het met de woorden van
keizer Aurelius te zeggen , niet ergens verleerd hoe te sterven?
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