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Zo’n epidemie die we nu meemaken is voor ons allemaal nieuw. Het brengt onzekerheid, angst en een ander ritme. Je
moet zoeken hoe je de dag invult. Deze situatie werpt mensen terug op zichzelf. Soms zijn er boeken over gelijksoortige
gebeurtenissen in het verleden. Zo kwam in De Wereld Draait Door (dat helaas nog maar twee keer wordt uitgezonden)
naar voren dat Albert Camus in 1947 een roman had geschreven over een pestepidemie in Oran, een stad in Algerije,
toen nog een Franse kolonie. Ik heb dat boek vroeger gelezen. Het stond nog in mijn boekenkast. De hoofdpersoon in
dit boek – De pest – is dr Rieux, iemand die heel begaan is met de pestlijders. Overigens lijkt mij die pest nog wel een
paar graadjes erger dan corona. Al lezend in het boek viel me op dat Camus passages schreef die je zo kunt toepassen
op onze coronasituatie. Dat is overigens ook de kracht van goede romans. Hieronder een citaat.

‘Slechts gaandeweg, toen men constateerde dat het sterftecijfer steeg, begon de waarheid tot allen door te dringen. De
vijfde week bracht namelijk driehonderdeenentwintig doden en de zesde driehonderdvijfenveertig. Deze toeneming
was tenminste vanzelfsprekend. Maar ze was niet sterk genoeg om onze medeburgers, in weerwil van hun onrust, het
gevoel te ontnemen dat het hier ging om een zonder twijfel onaangenaam incident, dat echter tenslotte van tijdelijke
aard was. Dus wandelden zij verder door de straten en zaten op de terrassen. Over het algemeen waren zij niet laf,
uitten meer grapjes dan klachten en namen de houding aan, welgemoed een onaangename, maar zeker voorbijgaande
toestand te verdragen. Zo was de schijn gered.’

Dit deed me erg denken aan afgelopen weekend met al die mensen in milieustraten en kluswinkels. Gelukkig hebben
de boven ons gestelden hier adequate maatregelen tegen genomen en is het op die plaatsen een stuk rustiger
geworden, al is het nog niet perfect: de beroemde Haagse markt was gisteren nog veel te druk en moest dus vanaf
vandaag gesloten worden.


