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Hoe overleef ik de Zombie Apocalyps?
Fictie over epidemieën
De pandemie van Covid-19 afgelopen jaar doet denken aan een slechte
film: onwerkelijke lege straten, angst om besmet te worden met het
virus, ziekenhuizen die moeite hebben om de stroom zieke mensen zorg
te kunnen blijven verlenen, wereldwijde paniek en demonstraties. Soms is
de werkelijkheid echt nog vreemder dan fictie. Als One Health enthousiasteling
en fervent lezer en filmkijker voelde deze situatie zowel vreemd als bekend aan.
De lege straten tijdens de eerste quarantaine periode waren vreemd, maar deden
ook denken aan de lege straten van “28 days later”. De twijfels over de te nemen
maatregelen en de demonstraties deden me denken aan “De Pest” van Albert
Camus, en de zucht om te verdwijnen in verhalen deed me denken aan “Station
Eleven”. Al deze boeken en films zijn verhalen over epidemieën en pandemieën
en hoewel het fictie is, zijn er soms veel overeenkomsten te vinden met de situatie
waar we nu helaas nog steeds in zitten. De verhalen beschrijven vaak meer dan
alleen een uitbraak; de auteurs willen er veelal ook iets mee zeggen over ons als
mens of over de tijd waarin we leven. Voor dit artikel heb ik een lange lijst met
boeken gelezen en films gekeken over epidemieën om te kijken wat zij ons kunnen
vertellen over onszelf en de tijd waarin we nu leven.
De pest en influenza

Veel verhalen definiëren niet welk
pathogeen de veroorzaker is van de
pandemie. In een zombie verhaal is dit
wellicht logisch want er is immers geen
enkel pathogeen dat ons in vleesetende
half-dode monsters verandert. Rabiës
komt hier wellicht het dichtst bij in de
buurt, aangezien deze infectieziekte kan
leiden tot een onbedwingbare drang tot
bijten. De infectie vindt meestal plaats
via een bijtwond: net als in de meeste
zombiefilms. Maar gelukkig zal rabiës
niet leiden tot een grote horde zombies
die ‘brains’ kreunen.
Een aantal boeken zoals “The Last
Man” van Mary Shelly, “Journal of the
Plague Year” van Jonathan Defoe,
“The Masque of the Red Dead” van
Edgar Allen Poe en “Decamerone” van
Giovanni Boccaccio zijn te oud om een
specifiek pathogeen te noemen bij de
(fictionele) ziekte, die ze beschrijven1-4.

In die tijd geloofde men nog in de
“miasma theorie”: deze theorie
stelde dat het vuile lucht was die een
ziekte verspreidde. Dat was dan ook
de reden dat pest-doktoren in de
middeleeuwen kruiden zakjes in de
snavels van de pest-maskers droegen
en paus Clemens VI zich liet omringen
door vuren en wierook om niet besmet
te worden met de pest5. Pas relatief
recent is bevestigd dat het de Yersina
Pestis bacterie was die de beruchte
Zwarte Dood veroorzaakte in de
Middeleeuwen waarbij ongeveer 60%
van de Europese bevolking omkwam6,7.
Drie van de vier eerder
genoemde boeken
lijken met de
kennis van nu
te gaan over
de pest.
Mary Shelly
gebruikt
in haar
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werk fictieve elementen voor een ziekte
lijkend op de pest, die uiteindelijk bijna
de gehele mensheid weet uit te roeien1.
“The Masque of the Red Dead” is een
uitzondering: mensen overlijden aan een
ziekte die mensen overal doet bloeden
en die duizeligheid, pijn en een acute
dood veroorzaakt3. Dit doet uiteraard
meer denken aan Ebola of het Marburg
virus. Omdat deze ziekten in die tijd nog
niet bekend waren, is de in dit verhaal
beschreven ziekte waarschijnlijk geheel
fictief8. Ook modernere werken als “De
Pest” van Albert Camus, “The Stand”
van Stephen King en zelfs de videogame
“Plague Tale: Innocence” put inspiratie uit
de pest9-11.
Veel modernere boeken lijken met name
geïnspireerd te zijn door influenza of
respiratoire virussen. Stephen King schrijft

in “The Stand” - een deurstopper van
een boek - over een dodelijk influenza
virus, maar een aantal verschijnselen
doen, zoals eerder genoemd, meer
denken aan Yersinia pestis. Hij schrijft
bijvoorbeeld over de enorm gezwollen
lymfeknopen over het gehele lichaam
van een geïnfecteerd persoon10. Dit
doet sterk denken aan een vorm van de
pest, namelijk de builenpest, waarbij
lymfeknopen over het gehele lichaam
gezwollen raken12.
Ook in “The Pull of the Stars” van
Emma Donoghue, “Not forgetting the
Whale” van John Ironmonger, “Pale
Horse, Pale Rider” van Katherine Anne
Porter, de enorm schattige film “Isle of
Dogs” en nog vele anderen speelt een
influenzavirus de hoofdrol 13-16. In andere
verhalen wordt vaak vager gesproken

Triumph of Death door Peter Bruegel, de
‘Danse macabre’ (Dans van de dood) werd
een populair thema in de kunst na de uitbraak van Zwarte Dood in de 14de eeuw. Het
stond symbool voor “de dood komt voor ons
allen"(49)
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over een respiratoir griepvirus:
zoals bijvoorbeeld de ‘Georgia
flu’ in “Station Eleven”, ‘MEV-1’ in
“Contagion” en ‘Kalavirus’ in “Twelve
Monkeys”17-19. Deze moderne interesse
in respiratoire ziektes in fictie zouden
geïnspireerd kunnen zijn door de meer
recente uitbraken van SARS in 2003 en
(aviaire) influenza. Daarnaast schreef
in 1974 Alfred W. Crosby “America’s
forgotten Plague” over de influenza
pandemie in 1919. Het is nu moeilijk
voor te stellen maar deze pandemie
was door de eerste wereldoorlog,
het opkomende communistische
Rusland en economische tegenslag
bijna geheel vergeten in de Verenigde
Staten20. Cosby’s historische werk
friste het collectieve geheugen op
en inspireerde wellicht een aantal
schrijvers, waardoor er sindsdien meer
boeken over respiratoire pandemieën
geschreven zijn. Interessant om te
noemen is dat in H.G. Wells science
fiction boek “War of the Worlds”
de aliens die de aarde verwoesten
uiteindelijk uitgeroeid worden door
een simpele griep. Hij schrijft de
legendarische woorden:
“After all that men could do had
failed, the Martians were destroyed
and humanity was saved by the littlest
things which God and His wisdom had
put upon this Earth”21

Ebola, Marburg en AIDS

Andere epidemieën die schrijvers
en regisseurs hebben beïnvloed zijn
Ebola, Marburg virus en HIV-AIDS.
HIV-AIDS wordt uitgebreid besproken
in de film “Dallas Buyers Club” en
TV series als “Pose”, “Dear White
People” en “Sense8”22-25. Verder wordt
door Guerro (1990) gesuggereerd
dat de horrorfilm “The Thing” een
allegorie zou kunnen zijn voor de
HIV-Aids pandemie, aangezien het het
wantrouwen jegens elkaar reflecteert:
Niemand weet wie de “imposter” of
de “geïnfecteerde” is26. Een allegorie
die ook gedurende de coronapandemie weer relevant is en wellicht
herontdekt is in populaire games als
“Among Us”27.
Ook in films als “The Fly” en “Life
Force” ziet Guerrero een allogorie
voor AIDS 26. Interessant is dat Guerro
(1990) ook stelt dat de Aids epidemie
ook een ander soort films gemaakt
werden. Voorafgaand aan de Aids
epidemie was er volgens hem vooral
angst voor communisme, dus gevaar
van buitenaf, terwijl tijdens de paniek
rondom Aids de focus van films zich
verplaatste naar het gevaar binnenin26.
Ebola en Marburg kregen ook
een rol in verhalen na uitbraken in
respectievelijk 1976 en 196728,29.
William T. Close schreef een semibiografisch boek toepasselijk
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genaamd “Ebola: Het verhaal van
de alleerste epidemie” over de eerst
vastgelegde uitbraak in 1976 in een
kleine missiepost in het toenmalige
Zaïre30. David Quammen en Richard
Preston publiceerden respectievelijk de
non-fictie boeken “Spillover” en “The
Hot Zone”, waarbij “Spillover” ook
ingaat op andere zoönotische ziekten
zoals Nipah virus (het virus waar de film
Contagion zich ook voor een deel op
baseerde)8,31.
Een ziekte die symptomen van
hemorragische koorts veroorzaakt
is natuurlijk voor veel schrijvers en
filmmakers spannend om te gebruiken
in hun verhalen. Het Motaba virus in de
bekende Hollywood film “Outbreak”
is bijvoorbeeld gebaseerd op het
Ebola virus en ook het virus in de
onbekendere film “Virus: A formula
for Death”32-34. Recenter is ook door
National Geographic de serie “The
Hot Zone” uitgebracht over het Ebola
virus35.
Een aantal andere originele
benaderingen van epidemieën zijn
onder andere “Graan” van Ruben van
Dijk en “Death of Grass” van John

Christopher over ziekten die wereldwijd
graan of zelfs alle grassen doden36,37.
Ook “Tender is the Flesh” van
Augustina Bazterrica heeft een unieke
benadering. Dit boek gaat namelijk
over een ziekte die zorgt dat vlees niet
meer te eten valt, waardoor de overheid
besluit cannibalisme legaal te maken38.
De Wes Anderson film “Isle of Dogs”
gaat niet over mensen, maar honden die
worden geïsoleerd op een onbewoond
eiland uit angst dat ze ‘canine influenza’
verspreiden naar mensen16.

Mens versus natuur

Met het vergrote algemene bewustzijn
over klimaatverandering neemt de
focus van ons effect op het milieu toe
en dit valt ook te zien in de verhalen
die we lezen. Toen de serie “Sweet
Tooth” werd uitgebracht viel een ding
onmiddellijk op: de grote nadruk op de
mens versus de natuur. In “Sweet Tooth”
veranderen kinderen op onverklaarbare
wijze in dieren terwijl er een mysterieus
virus heerst dat een groot deel van de
mensheid heeft gedood. Alleen de
‘dierlijke’ kinderen lijken immuun te
zijn. Daarnaast richt deze serie vaak zijn
camera op uitgebreide landschappen,
waarbij de natuur het van de mens heeft
overgenomen39. In “When the Floods
Came” wordt naast een epidemie in
infertiliteit ook beschreven hoe zowel
delen van Nederland als Engeland zijn
verdwenen onder de zee en er wijn
kan worden verbouwd in Zweden. Ook
heerst er op een punt in het boek een
discussie over het gebruik van techniek
tegenover het zelfvoorzienend leven
in de natuur: moet de dystopische
samenleving in het boek zich richten
op het in stand houden van techniek,

Edward Munch’s “Zelfportret met de
Spaanse Griep” uit 1919. Edward Munch
is de schilder ook wel bekend van “De
Schreeuw”(51)
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Een gravureuit
1656 van een
pestdokter in vol
gewaad (50)

die uiteindelijk wellicht kapot zal
kunnen gaan, of juist op het bittere
overleven in de natuur met middelen
die makkelijk zelf gemaakt kunnen
worden40?
In het young adult boek “The Quiet
for Death” en “Contagion” een
waarschuwing mee dat ontbossing
kan leiden tot uitbraken18,34. Een
waarschuwing die recent vanwege
de corona pandemie weer relevant
is geworden42. In “Contagion” blijkt
immers uiteindelijk dat het dodelijke
virus zich in de menselijke populatie
heeft kunnen verspreiden door het
kappen van bos. Hierdoor werden
vleermuizen namelijk gedwongen
dichter bij landbouwhuisdieren
en mensen te schuilen en werd
het contact daartussen vergroot18.
Pathogenen zijn op zeer diverse
manieren met onze (schijnbare)
tegenstelling tot de natuur verweven.
“Twelve Monkeys” gaat met
bovenstaande juist aan de loop als
hoofdpersonage James Cole terug
wordt gestuurd in de tijd om een
bioterrorist te identificeren die om
het milieu te redden wellicht een
dodelijk virus zal loslaten op de
wereldbevolking 19. Ook in “Inferno”
is er een antagonist die een plaag
wil loslaten op de mensheid om

overpopulatie op te lossen43. In
“Virus: A Formula for Death” (1995)
eindigt de film met de tekst:
“Ebola is a real virus.
No one knows when it might
reappear...
as it did in Zaire.
Scientists think thousands
of these viruses wait,
hidden in the deep forests
throughout the world.
They are simply the earth’s defense
systems against the most dangerous
of invaders...
Man 34.”
Boeken die geschreven zijn voordat
de klimaatverandering ontdekt
werd, bieden ook een interessant
op het perspectief op de relatie
van de mens ten opzichte van
de natuur. Zo staat Mary Shelly’s
roman “The Last Man” bol van de
beschrijvingen van landschappen.
Interessant is dat, ondanks dat Mary
Shelly in 1826 geen enkel idee

Het kunstwerk “Game Changer” van
straatkunstenaar Banksy uit 2020. Het
kunstwerk werd gemaakt op de muren van
Southampton General Hospital in Engeland in 2020 naar aanleiding van de corona
epidemie. Banksy schreef er een notitie bij:
“Thanks for all you’re doing. I hope this
brightens the place up a bit, even if its only
black and white.” (52)
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kon hebben van klimaatverandering,
een veranderd klimaat in het boek
een grote rol speelt: het weer wordt
extremer en stormachtiger met alle
gevolgen van dien1. De bekende
Amerikaanse schrijver Jack London
heeft een heel ander perspectief in
zijn boek “The Scarlet Plague”. De
kinderen van de overlevenden van de
epidemie zijn primitiever geworden
door het wegvallen van ‘beschaving’. Ze
beheersen nauwelijks nog taal en maken
simpele grappen. London beschrijft dus
hoe in zijn ogen de mens dierlijker wordt
(of ‘dichter bij de natuur komt te staan’)
als de beschaving wegvalt44.

De meeste mensen deugen of niet?

Wat enorm fascineert aan verhalen
over epidemieën, is hoe de schrijver
de reactie van mensen inbeeldt. Haalt
een epidemie het beste of juist het
slechtste in mensen naar boven? Gaan
we elkaar wantrouwen, omdat we niet
weten wie wel ziek is of wie niet, of
trekken we juist naar elkaar toe? Veel
verhalen beschrijven dat het slechtste
in mensen naar boven komt. De zombie
film is daar denk ik het duidelijkste
voorbeeld van: zombie-mensen eten
elkaar letterlijk op en er wordt zonder
veel nadenken massaal op deze zombiemensen geschoten. Toch kan er binnen
die verhalen juist ook vaak veel nuance
zijn. In “Zombieland” brengt de zombieapocalyps een groep juist samen45.
Ook in “Shaun of the Dead” zorgt de
zombie-apocalyps ervoor dat ruzies
en problemen die er spelen tussen de
personages worden opgelost46.
Een van de grimmigste verhalen
binnen het zombie-genre is het boek
“I am legend”. Officieel gaat dit
boek over vampiers, maar het heeft
het uiteindelijke zombie-genre sterk
geïnspireerd. Het boek verschilt erg van
de gelijknamige film met Will Smith en
is veel grimmiger47,48. De hoofdpersoon
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is de laatste man die is overgebleven
op aarde. ‘S nachts wordt zijn huis
omringt door bekenden veranderd in
vampier-zombies die hem zijn huis uit
proberen uit te lokken. Geplaagd door
eenzaamheid wordt hij langzaam gek
en ziet hij het als zijn taak om overdag
zoveel mogelijk vampiers te doden op
het moment dat ze slapen. Dit leidt
uiteindelijk tot een vreselijke plottwist
aan het einde47.
Ook horrorschrijver Stephen King blinkt
erin uit de meest duistere kanten van
de mens bloot te leggen. In zijn boek
“The Stand” leidt de uitbraak van het
“Captain Trips virus” ertoe dat het
slechtste in een aantal mensen naar
boven gehaald wordt. Er is geen enkel
hoofdpersonage dat met schone handen
eindigt. Daarnaast ziet King vooral een
kwaadwillend leger en een groot aantal
criminelen die in geval van een uitbraak
zijn kans schoon zien zeer veel burgers
te doden of martelen10.
In tegenstelling tot “The Stand” is “Not
forgetting the Whale” een van de meest
positieve boeken die ik gelezen heb.
“Not Forgetting the Whale” gaat vooral
over gemeenschapszin en empathie
voor elkaar en over hoe een klein dorpje
weet te overleven in een mondiale
influenza pandemie. Een verfrissende
blik op een pandemie tussen de films en
boeken over dood en verderf14.

Conclusie

Dit artikel heeft slechts een tipje van
de sluier kunnen oplichten als het
gaat om analyses van verhalen over
epidemieën. In veel wetenschappelijke
artikelen gaat men dieper in op hoe
verhalen over zombies en epidemieën
reflecties zijn op onze maatschappelijke
omgang met thema’s zoals onder andere
racisme, immigratie en economische
ongelijkheid. Zo’n diepgaande analyse
vereist dat per artikel een enkel boek of
film wordt uitgepluisd.
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Mocht je geënthousiasmeerd zijn
geraakt om een boek op te pakken
over een pandemie dan zijn mijn
absolute aanraders: “De Pest” van
Albert Camus, “Spillover” van David
Quammen, “Station Eleven” van Emily
St. John Mandel en “I am Legend” van
Richard Matheson. Goede films zijn:
“Contagion”, de Netflix documentaire
“Pandemic”, “Twelve Monkeys” en
“Children of Men”.
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