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Had Gabriel Garcia Marquez nog geleefd dan had het boek Liefde in tijden van corona geheten. Maar de Colombiaanse
schrijver stierf in 2014 en het boek heet Liefde in tijden van cholera. Cholera speelt niet zo’n grote rol als de pest in het
boek van Camus. De epidemie is de achtergrond voor een brandende liefde: Florentino Ariza wachtte eenenvijftig jaar,
negen maanden en vier dagen voor hij zijn liefde kon delen met de aanbeden Fermina Daza. Hij had in die wachttijd
zeshonderdtweeëntwintig affaires zonder zijn kuisheid te verliezen.

Het boek gaat over de liefde, hoop, trouw, en ouderdom. Waarom liefde en cholera? De moeder van Florentino: ’Het
enige waar mijn zoon ziek van is geweest is van de cholera.’ Zij haalde de cholera en de liefde natuurlijk door elkaar, al
lang voordat haar geheugen in de war was geraakt.’ Bovendien, als Florentino zijn eerste date heeft met Fermina sinds
eenenvijftig jaar, negen maanden en vier dagen krijgt hij een explosie van schuim in zijn ingewanden, ijskoud zweet en
geborrel in zijn maag. De chauffeur die hem wegbrengt zegt: ‘U moet oppassen, don Floro, dat lijkt wel cholera’.

De doden van de epidemie waren ook toen een probleem: ‘In de eerste twee weken van de cholera stroomde het
kerkhof over en was er geen enkele plaats meer in de kerken, ondanks het feit dat de door de wormen aangevreten
resten van talloze anonieme aanzienlijken naar het massaknekelhuis waren overgebracht. De lucht in de kathedraal werd
ijl door dampen uit de slecht verzegelde crypten en haar deuren gingen pas na drie jaar weer open. Het claustrum van
het klooster van Santa Clara lag in de derde week tot en met de paden vol en de boomgaard van de gemeenschap, die
tweemaal zo groot was, moest als begraafplaats worden ingericht. Daar groeven ze diepe kuilen om op drie niveaus te
begraven, haastig en zonder kisten, maar men moest ermee ophouden, omdat de overblijvende grond net een spons
werd waar een misselijk makend rood vocht uitsijpelde als men eroverheen liep.’ Ik moest na lezing van deze passage
erg denken aan die hooggewelfde Italiaanse kerk waar de doodskisten in lange rijen waren opgesteld in het schip van
de kerk omdat er geen mogelijkheden waren om de mensen te begraven. Een zwartgerokte priester zegende de kisten
met wijwater en wierook. Gelukkig geen sijpelend vocht.

Het einde van Liefde in tijden van cholera beschrijft op zeer tedere en ontroerende wijze de schoonheid van de liefde
van de twee oude mensen.


