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Tijdens oorlogssituaties neemt het risico op groot-
schalige uitbraken van infectieziekten toe en vor-
men epidemieën een nog grotere bedreiging voor 

(het succes van) militaire acties. Onder deze omstandig-
heden ontbreekt het nogal eens aan de noodzakelijke 
voorwaarden voor goede gezondheid. Slaaptekort, ver-
moeidheid, eenzijdige voeding, slechte huisvesting, veel 
mensen dichtbij elkaar, minder hygiënische omstandighe-
den en stress; alles heeft invloed op de weerstand tegen 
ziekteverwekkers. Medici in dienst van de krijgsmacht 
kenden de risico’s maar al te goed. Een officier-arts uit 
de VS merkte in 1918 op: “Whenever you mobilize and 
call to the colors a thousand men, you call with them at 
least twenty billion tubercle bacilli, ten billion typhoid, 
five billion pneumonia, and a couple of million dysentery 
germs.”2 In 1950 schreef een Officier van Gezondheid: 
“Het verzuim van een commandant, de medische risico’s 
op hun juiste waarde te schatten, kan even kostbaar zijn 
als bv. het verkeerd beoordelen van de vijandelijke vuur-
kracht.”3 
Om de destructieve kracht van epidemieën te belichten, 
schetst dit artikel vanuit medisch-historisch perspectief 
een aantal voorbeelden, die aantonen dat besmettelijke 
ziekten een significante rol speelden in het verleden van 
militaire acties. Ook de marine en haar medische organi-
satie werd er nadrukkelijk mee geconfronteerd. Epidemie-
en waren een ‘wapen in de strijd’, zoals de Franse troepen 
ervoeren tijdens de Haïtiaanse onafhankelijkheidsstrijd in 
1802 of bleek een onbekende onzichtbare tegenstander, 
die meevoer aan boord van Amerikaanse transportsche-
pen in 1918. Hoezeer de militaire-medische organisatie 

Sinds begin 2020 ervaart Nederland, samen met 
de rest van de wereld, dat epidemieën grote 
invloed hebben op de maatschappij. Ook het 
militaire bedrijf in vredestijd heeft te kampen 
met de om zich heen grijpende ziektekiemen. 
Verschillende maatregelen, zoals testen voor 
vertrek, werden snel ingezet om soldaten van de 
landmacht en bemanning van de marine gezond 
te houden en de dagelijkse activiteiten niet in 
gevaar te laten komen. Als marineschepen ver 
van huis hun taken moesten verrichten was 
aanvullende quarantaine op een gecontroleerde 
locatie tien dagen voor vertrek noodzakelijk en 
werden aan boord COVID-vrije bubbels gecreëerd.1 
In 2021 berichtten kranten over maatregelen en 
faciliteiten aan boord van schepen, die invloed 
hadden op de werkomstandigheden van de 
bemanning en over situaties, die zelfs deelname 
aan NAVO-oefeningen in gevaar konden brengen. 

Noodziekenhuis in Camp Funston, 
Kansas tijdens de ‘Spaanse’-
griepepidemie. ca. 1918 (National 
Museum of Health and Medicine)
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ook haar best deed de invloed van een epidemie te 
beperken, zoals in de dekolonisatie oorlog in Indonesië, in 
oorlogssituaties bleven infectieziekten een onvermijdelijke 
factor om rekening mee te houden. Dit zal met heden-
daagse pandemieën niet anders zijn.

Historische epidemieën in oorlogstijd  
Infectieziekten konden tijdens grootschalige militaire 
operaties in het verleden welig tieren. Tyfus, dysenterie, 
malaria, syfilis, griep; de militaire geschiedenis kent vele 
voorbeelden. Beroemd zijn die van tyfus en dysenterie 
tijdens de Napoleontische veldtochten in Midden-Europa 
rond 1812-1813. In 1866, tijdens de Pruisisch-Oosten-
rijkse oorlog, stak, ondanks de korte duur van de oorlog 
(slechts zeven weken) en de redelijke staat van de ge-
neeskundige organisatie, aan beide kanten cholera de 
kop op.4 Tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1871 heerste 
een heftige pokkenepidemie. Over de relatie tussen het 
oorlogsverloop in 1918 en de ‘Spaanse’ griep (die overi-
gens helemaal niet uit Spanje afkomstig was) zijn boeken 
vol geschreven.

Factoren voor ernst van de epidemie
Hoe ernstig infectieziekten konden huishouden werd 
bepaald door verschillende factoren. Medische kennis, 
weerstand van de militairen, de omstandigheden op het 
oorlogsterrein en de organisatie van de medische zorg in 
de krijgsmacht; alle factoren droegen hun deel bij aan het 
verloop.
De medische wetenschap in voorbije eeuwen kende de 
exacte oorzaken van veel aandoeningen niet. Het heeft 
lang geduurd voor onze moderne kennis van infectieziek-
ten ontstond. Tussen 1880 en 1910 ontdekten weten-
schappers een lijst aan ziekteverwekkers verantwoordelijk 
voor belangrijke ziekten als tyfus, de pest, dysenterie, 
difterie, tetanus, gonorroe, 
pokken en tuberculose.5 Het 
bracht veel vaccinaties dich-
terbij. Militaire medici en 
generaals waren vaak snel 
enthousiast over nieuwe 
veelbelovende ontdekkingen, 
zoals vaccinaties. In 1776 was 
George Washington de eerste 
generaal die, om pokkenepide-
mieën te voorkomen, massa-
inoculatie (een voorloper van vaccinatie) van de troepen 
van The Continental Army invoerde (nog ruim voor in 
1796 de minder gevaarlijke koepokinenting van Edward 
Jenner het licht zag).6 In 1909, nog maar zes jaar na het 
aantonen van de bacterie die tyfus veroorzaakt, startte de 
Amerikaanse majoor Frederick Russel met het immunise-
ren van vrijwilligers in het leger. Het aantal tyfus-gevallen 
in de krijgsmacht daalde daarop binnen drie jaar van 243 
per 100.000 man naar 4,41.7

Ook de immuniteit of weerstand van de militairen was 
van belang. Sommige doorgemaakte infecties leveren 
levenslange weerstand tegen de desbetreffende ziekte op. 
Ook genetische aanleg of het toedienen van een vaccin 

kan de weerstand tegen ziekte verhogen. Naast de im-
muniteit kan de demografie een rol spelen. Als een ziekte 
vooral toeslaat onder kleine kinderen en ouderen, onder-
vinden militairen er weinig hinder van. Maar als jongvol-
wassenen worden geraakt, zoals bij de ‘Spaanse’ griep, 
kan de impact van de ziekte enorm zijn.

De ecologie van het oorlogsgebied kon eveneens be-
palend zijn voor de ernst van de ziekte. In tropische 

gebieden floreerden de 
malariamuggen en andere 
ziekteverspreiders op grote, 
door ontbossing gecreëerde 
vlakten met plantages. Ook 
het feit dat tijdens mili-
taire expedities soldaten vaak 
opeengepakt leven, vormt 
een broedplaats voor ziek-
tekiemen. De talloze luizen 
en vlooien (die de tyfusbacil 

verspreiden) troffen in 1812 tijdens de terugtocht uit 
Rusland van Napoleons Grande Armee, ideale versprei-
dingsomstandigheden aan in de kleding en bedden van 
de soldaten.8 

Verder kunnen de medische organisatie van de krijgs-
macht en het belang dat eraan werd gehecht, van invloed 
zijn op het verloop van een epidemie. Een goede or-
ganisatie van (veld)hospitalen en voldoende personeel, 
konden de gevolgen van ziekte draaglijker maken. Ook 
de aard van de oorlog had invloed op de medische zorg. 
Een oorlog met snelle chaotische verplaatsingen legde de 
militaire hulpverleners grote beperkingen op en kon alle 
voorbereiding te niet doen.

‘Er zijn historici die ervan overtuigd zijn  
dat epidemieën het ontstaan en behoud 

van koloniale rijken hebben bepaald, 
van de verovering van het Amerikaanse 
continent (…), tot het behoud van de 
Spaanse invloed op Midden- en Zuid-

Amerika door tropische ziekten’
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Vaccination-Lieutenant Cutting inoculates Private White against typhoid. 

Foto gemaakt door J.A. Millar van The Canadian Expeditionary Force, 

Valcartier Camp, Quebec, vlak voor de overtocht naar Groot-Britannië in 

1914 (University of Victoria, British Columbia, Canada)
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Ziektekiemen als militair voordeel
Hoewel niet geheel onverwacht, ontstonden infectie-
ziekten veelal spontaan. Meestal raken epidemieën beide 
partijen even ernstig. Maar dit is niet altijd het geval. Als 
één van de partijen een voordeel heeft in het verloop van 
de ziekte kan dat een grote rol spelen in de strijd. Zeker 
als die partij het voordeel bewust weet in te zetten. Er 
zijn historici die ervan overtuigd zijn dat epidemieën het 
ontstaan en behoud van koloniale rijken hebben bepaald, 
van de verovering van het Amerikaanse continent op de 
oorspronkelijke bewoners met hulp van het pokkenvirus 
tot het behoud van de Spaanse invloed op Midden- en 
Zuid-Amerika door tropische ziekten.9 

De gele koorts en onafhankelijkheid
Dat een epidemie de afloop van een militaire onderne-
ming kan bepalen, wordt aannemelijk als we de stevig 
bevochten onafhankelijkheid van Haïti in 1802 bekijken. 
Tot 1789 was Saint-Domingue, zoals Haïti heette, voor 
Frankrijk een belangrijke winstgevende kolonie. Tijdens 
de Franse revolutie, die afschaffing van slavernij bespreek-
baar had gemaakt, wisten François-Dominique Toussaint 
Louverture, de leider van de vrijgemaakte slaven, en zijn 
luitenant Jean-Jacques Dessalines afschaffing van de sla-
vernij uit te onderhandelen. Maar toen Napoleon in 1799 
aan de macht kwam keerde het tij. Hij plande een massale 
expeditie om de oude situatie te herstellen.10 In december 
1801 zeilde het eerste deel van een vloot van 65 schepen 
vol vertrouwen uit.11 De expeditie faalde jammerlijk. Eén 
van de redenen was het idee van Louverture en Dessalines 

om een ‘leger van ziektekiemen van de gele koorts’ in te 
zetten. Louverture kende de ecologie en de klimatologi-
sche omstandigheden van het eiland goed. En, hoewel de 
exacte oorzaak van de gele koorts (het gele-koortsvirus 
dat door de mug Aedes Aegypti verspreid wordt) niet 
bekend was, wist hij dat de jaarlijks terugkerende ziekte 
voornamelijk toesloeg bij pas gearriveerde kolonisten en 
militairen. Slaven werden nauwelijks geraakt. In maart 
1802 vertelde Dessalines zijn troepen dan ook: “Houd 
moed… de blanken uit Frankrijk kunnen het niet vol-
houden tegen ons hier in St. Domingue. Zij zullen in het 
begin goed vechten, maar snel zullen ze ziek worden en 
sterven als vliegen.”12 Het enige wat de opstandelingen 
te doen stond, was de Franse militairen tot het begin van 
het zomerse regenseizoen in de laaggelegen haven en 
kustgebieden houden. Vervolgens kon de gele koorts haar 
werk doen. 

De Fransen waren met opzet in de winter uitgezeild en 
hun militaire acties begonnen. Maar de opstand was in 
het voorjaar nog niet bedwongen. In april begon het 
aantal ziektegevallen te stijgen en kort daarop sloeg de 
epidemie in volle kracht bij de weerloze Fransen toe. His-
toricus J.R. McNeill schat dat Napoleon in totaal 65.000 
manschappen in opeenvolgende golven naar het eiland 
heeft gestuurd. Van hen overleden er tussen de 50.000 en 
55.000, het leeuwendeel aan de gele koorts. Eind 1802 
rapporteerde de Franse bevelhebber ter plaatse, Charles 
Leclerc d’Ostin, dat nog maar 2000 mannen inzetbaar 
waren. Van de 10.000 die nog leefden, lagen er 8000 in 
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Weergave van de slag bij Ravine-à-Couleuvres (23 februari 1802) tijdens de Haïtiaanse revolutie, door Karl Girardet (Library of Congress Prints and 

Photographs Division Washington D.C.)
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het ziekenhuis. Het sterftecijfer en het ziekmakend ver-
mogen van het virus was, zelfs voor gele koorts, extreem 
hoog. We kennen de oorzaak hiervan niet. Maar wat het 
virus in de kaart speelde was dat jongvolwassenen en 
mannen gevoeliger zijn voor het virus. Met de massale 
aanwezigheid van ‘verse’ jonge soldaten kon het virus dus 
om zich heen grijpen. Bovendien was de ecologie van het 
eiland in de voorafgaande decennia steeds gunstiger ge-
worden voor extreme uitbraken door het op grote schaal 
aanleggen van suikerplantages, waar muggen zich heel 
makkelijk konden voortplanten.

Er was (en is) nog geen effectieve behandeling tegen de 
gele koorts. De therapieën van die tijd, zoals aderlaten, 
zullen de conditie van de zieken in de overvolle zieken-
huizen geen goed gedaan hebben. Het moreel van de 
militairen werd volledig ondermijnd. Eind 1802 overleed 
Leclerc zelf aan de koorts, 
ondanks dat zijn huis op 
‘veilige’ hoogte in de bergen 
lag. De Fransen werden een 
jaar later definitief verslagen 
door Dessalines (en de mug-
gen). De Haïtianen hadden 
excellent gebruik gemaakt 
van de goede weerstand van 
hun troepen. Zij hadden grotendeels de ziekte als kind 
doorstaan en waren daardoor immuun. De toestand in de 
ziekenhuizen was een bijkomend nadeel voor de Fransen. 
Om verschillende redenen gold eeuwenlang: “many pru-
dent sufferers from disease made a point of keeping their 
distance from doctors, especially military ones.”13

‘Spaanse’ griep aan het front  
Niet altijd kon een infectieziekte ten voordele van één 
partij gebruikt worden. Veel spontaan optredende 
epidemieën troffen beide partijen. De oorzaak van de 
longontsteking-veroorzakende ziekte die zich in 1918 
tijdens de Eerste Wereldoorlog openbaarde was, zeker in 
het begin, een mysterie.14 De ‘Spaanse’ griep van 1918-
1919, werd veroorzaakt door het influenzavirus H1N1, 
maar pas in 1933 werden virussen definitief als ziektever-
wekkers aangetoond. Nog altijd staat niet onomstotelijk 
vast waar de virusuitbraak is begonnen. Vroege uitbra-
ken werden vastgesteld in een Brits kampement aan de 
Franse kust en in Camp Funston in de Verenigde Staten. 
In Camp Funston, waar 56.000 mensen waren gelegerd, 
meldden de eerste ziektegevallen zich op 4 maart 1918.15 
Toen Army Surgeon General William C. Gorgas in april 
1918 ook vanuit Camp Dix in New Jersey verontrustende 
berichten ontving, antwoordde hij vol optimisme: “We 
have a number of the best scientists in the Unites States 
studying the question of transmission of pneumonia and 
maybe we will be as successful with pneumonia in this 
as we were with yellow fever and malaria in the Spanish-
American War.”16

In april werden echter alle partijen aan het front getrof-
fen door een uitzonderlijk hoog aantal zieken. Precieze 
getallen zijn moeilijk te achterhalen, omdat beide partijen 
belang hadden cijfers anders voor te doen dan ze waren, 
maar later gereconstrueerde schattingen en overgeleverde 

uitspraken verbeelden de enorme kracht van de ziekte. 
Cijfers van de US Navy leidden tot een geschatte morbi-
diteit van 40%. Andere legeronderdelen rapporteerden 
ziektecijfers van 20% tot meer dan 40%. Het oorlogs-
departement rapporteerde: “whereas in 1918, 227.000 
soldiers were hospitalized for battle wounds, including 
71.400 men injured by mustard gas or other chemical 
weapons, and 144.000 for gunshot and artillery shell 
wounds, half again as many AEF soldiers-340.000- were 
hospitalized for influenza.”17

Ook de Britse Royal Navy kon in april-mei van 1918 drie 
weken lang niet volgens plan uitvaren, omdat meer dan 
10.000 zeelieden en soldaten ziek waren.18

De transporten van soldaten door de marine speelden een 
grote rol in het overbrengen van de griep. De ziektever-
wekkers werden samen met de manschappen vervoerd, 

tussen de VS en Europa (en 
over de gehele wereld). Mili-
tair was het noodzakelijk zo 
snel mogelijk grote aantallen 
manschappen richting Europa 
te krijgen, waardoor op de 
schepen meestal veel te veel 
mensen in benauwde ruimtes 
bijeenzaten. Officier-artsen 

klaagden dat ondanks hun rapporten de hoeveelheid 
soldaten op de schepen alleen maar werd opgehoogd. Op 
het hoogtepunt van de epidemie vermeed de marine wel 
dubbele stapelbedden, maar de in slecht geventileerde 
binnenruimten dicht opeengepakte massa’s bleven de 
realiteit.19 Om de vijand niet in de kaart te spelen werd, 
ondanks medisch advies, de troepenverplaatsing naar 
Europa niet onderbroken. Vice-admiraal Albert Gleaves, 
bevelhebber van de US Navy, berekende dat 8,8% van 
de mannen ziek werd op zee en 5,9% overleed tijdens de 
overtocht.20

Aan de Duitse kant klonken eveneens dramatische gelui-
den. In zijn Kriegserinnerungen schreef opperbevelhebber 

 ‘Op 3 oktober 1918 was duidelijk dat de 
oorlog verloren was en Ludendorff somde 
de oorzaken van de mislukking nog eens 

op: het massale gebruik van tanks door de 
geallieerden, voedselgebrek en… de griep’
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Rode Kruis steunpunt in Washington D.C. tijdens de uitbraak van de griep 

in 1918 (National Photo Company, Library of Congres)
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Erich Ludendorff in juni 1918 dat het voor hem iedere 
morgen een weinig vrolijke aangelegenheid was van de 
legerleiding de grote aantallen griepgevallen te horen en 
hen te horen klagen over de zwakte van de troepen als de 
Britten nu toch zouden aanvallen.21 Op 3 oktober 1918 
was duidelijk dat de oorlog verloren was en Ludendorff 
somde de oorzaken van de mislukking nog eens op: het 
massale gebruik van tanks door de geallieerden, voedsel-
gebrek en… de griep.22 De onverwacht heftige griep had 
beide kanten van het front getroffen. Met de verrassing 
over de heftigheid van de epidemie bleek ook de onmacht 
van medici de ziekte in toom te houden. Naast algemene 
maatregelen als tijdig isoleren van patiënten (wat in de 
krijgsmachten geen sinecure was), was er weinig wat de 
artsen en verpleegkundigen konden doen om haar een 
halt toe te roepen.

Uitval van militairen voorkomen in Indonesië
Dat gedegen kennis van goede behandeling en preven-
tieve maatregelen toch niet altijd garanties zijn voor de 
preventie van uitval van militairen door besmettelijke ziek-
ten, zo bleek bij het Nederlandse leger tijdens de dekoloni-
satieoorlog in 1947. Medici van de MGD (Medisch Genees-
kundige Dienst voor Land- en Zeemacht) werden bij het 
voorkomen van allerlei tropische aandoeningen geplaagd 
door tekorten, van malariaprofylaxe tot goed geoutilleerde 
hospitalen. Maar zelfs het relatief eenvoudige en goed-
kope voorkomen van geslachtsziekten (venerische ziekten) 
was een groot probleem. Naast schimmelinfecties, tropen-
zweren, tyfus en malaria waren ook zij schering en inslag 
met veel verloren mandagen tot gevolg. A.P.M. Boland 
en F. Doeleman, beiden arts in dienst van de Nederlandse 
krijgsmacht, waren overtuigd van het onvermijdelijke op-
treden van geslachtsziekten, als primaire gonorroe, syfilis 
en ulcus molle tijdens de uitzending. 

De middelen om besmetting te voorkomen waren helder 
en bewezen. Het advies aan de militairen was om af te 
zien van seksueel contact. Kampongs (met veel ‘gewillige‘ 
vrouwen) werden tot verboden gebied verklaard en ‘alter-
natief vermaak’ als sportwedstrijden werd aangeboden. 
Heel belangrijk was de medische profylaxe. Het tweemaal 
15 ml van een protargoloplossing in de urethra spuiten 
was al jaren gangbaar als profylaxe. Het gebied van de 
geslachtsorganen diende ook gereinigd met speciale 
zalven en desinfecterende middelen. De profylaxe moest 
wel binnen 6 uur post coïtus plaatsvinden. Deze behande-
ling was medisch gezien effectief, maar alles hing af van 
de medewerking van de militairen in kwestie. Hoezeer de 
medici ook hun best deden de risico’s onder de aandacht 
te brengen bij de soldaten en de voorzieningen zo in te 
richten dat mogelijkheden aanwezig waren, in de meeste 
gevallen maakten de militairen geen gebruik van de profy-
laxe. Er bestond een kloof tussen het technisch mogelijke 
en het sociaal uitvoerbare.23 Geslachtsziekten werden 
door de krijgsmachtleiding niet puur medisch benaderd, 
zoals de medici graag hadden gezien. Zij zag het oplopen 
van een geslachtsziekte als een ‘teken van verminderde 
geestelijke stabiliteit.’ Medici daarentegen bepleitten 
‘zakelijke’ voorlichting om de emotionele belasting van 
de term geslachtsziekten weg te nemen en verplichtten 

profylaxe voor of ontsmetting na de coïtus.24 Het was 
vechten tegen de bierkaai. Tussen 1947 en 1949 liepen de 
opnamecijfers voor venerische ziekten alleen maar op, van 
3,5% tot 10,9%. Zelfs als er medische mogelijkheden zijn 
om een infectieziekte te stoppen, is het de vraag of ge-
durende een conflict medici hun stem voldoende kunnen 
laten horen om die mogelijkheden ten volle te benutten. 

Lessen uit het verleden?
Het medisch-historische perspectief op oorlog en epide-
mieën kan de ogen en oren van militairen openen voor 
de gevolgen die ziekten voor militaire expedities kunnen 
hebben. Vaak wordt in militaire geschriften en memoi-
res nauwelijks geschreven over ziekten. Zij zijn tijdens 
oorlogen onzichtbaar gemaakt, omdat zij eenvoudig niet 
goed in een heldhaftig narratief passen.25 De beschreven 
epidemieën in dit artikel tonen aan dat ernstige besmet-
telijke ziekten wel degelijk invloed kunnen hebben op de 
uitkomst van een militaire missie. En dat het zinvol is de 
medische perspectieven een goede plaats te geven in de 
organisatie van het militaire bedrijf. De huidige coronacri-
sis lijkt een mooi startpunt om voorbeelden uit de ge-
schiedenis serieus te nemen.

Astrid Fintelman MSc MA is arts np, freelance 
medisch historisch researcher in opdracht o.a. voor 
het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en 
webredacteur van de Nederlandse Vereniging voor 
Medische Geschiedenis (NVMG). 

Noten
1  https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2021/02/09/marine-

neemt-aanvullende-maatregelen-na-nieuwe-covid-besmettingen 
(bezocht op 12 december 2021)

2  C.R. Byerly, Fever of war. The influenza Epidemic in the U.S. Army 
during World War I (New York 2005), 55.

3  https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uit-
gaven/1918/1950/1950-0162-01-0038.PDF (bezocht op 14 januari 
2022)

4  B.G. van der Hegge Zijnen, Aanteekeningen over den Duitschen 
oorlog van 1866. (Ned Tijdschr Geneeskd.) 1868;12:481-5.

5  F. M. Snowden, Epidemics and Society. From the black death to 
the present. (New Haven 2020), 225.

6  Byerly, Fever of War, 21-22.
7  Ibidem 22.
8  Deze medisch catastrofe is uitgebreid beschreven door militair 

artsen als JRL von Kirchhoff.
9  Frank W. Snowden beschrijft Epidemics and Society. From the 

black death to the present het verhaal van de pokken in Amerika 
na de komst van Columbus. (pp.101ev.). John R McNeill koppelde 
in Mosquito Empires: Ecology and war in the greater Caribbean, 
1620-1914, de uitbraken van gele koorts en malaria aan de geo-
politieke situatie van het Caribisch gebied tussen de 17e en 20e 
eeuw.

10  Snowden, Epidemics and Society, 123.
11  Ibidem 126.
12  Ibidem 128.
13  J.R. McNeill, Mosquito Empires: Ecology and war in the greater 

Caribbean, 1620-1914, (New York 2010), 68.
14  Byerly, Fever of War, 88.
15  M. Vasold, Die Spanische Grippe. Die Seuche und der Erste Welt-

krieg (Darmstadt 2009) 26.
16  Byerly, Fever of War, 15.
17  Ibidem 99.
18  Vasold, Die Spanische Grippe, 30.
19  Byerly, Fever of War, 100.
20  Ibidem 106.
21  Vasold, Die Spanische Grippe, 49.
22  Ibidem 58.
23  Vasold, Die Spanische Grippe, 268.
24  Ibidem 266.
25  Byerly, Fever of War, 11.


