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Na De pest en Liefde in tijden van cholera nu opnieuw een boek waar een epidemie een rol speelt: De geruchten van
Hugo Claus. Een dorpsgenoot uit Alegem, René Catrijsse, komt terug uit Congo waar hij als huurling gewerkt heeft. Na
zijn thuiskomst worden mensen en dieren ziek. Blauw zweet, blauwe spugingen en blauwe lippen zijn de verschijnselen.
Men spreekt van West-Vlaamse pest of de Pest van Alegem. Mensen sterven eraan. De ziekte verdwijnt wanneer René
Catrijsse vermoord is.

De Corona-epidemie is ontstaan op een dierenmarkt in het Chinese Wuhan, een markt met duizend stallen vol kippen,
fazanten, vleermuizen, marmotten, schubdieren, slangen en hertachtigen. De precieze herkomst is niet duidelijk maar
heeft zeker te maken met onhygiënische toestanden bij het verhandelen van deze dieren. De onzekerheid over het
ontstaan van de epidemie en de rol van dieren wordt treffend verwoord in het onderstaande citaat uit De geruchten:

’Voor een grote plaag hebt ge maar een heel klein beestje nodig.’
‘Uit Kongo.’
‘Dat moogt ge niet zeggen, Leon, dat zijn vermoedens, daar zijn geen bewijzen voor, dat zijn geruchten. We moeten
dat overlaten aan de magistratuur. Waar of niet meneer Blaute?’

‘Kongolese vlooien,’ zei Blaute, ‘springen van de negers op de honden van de blanken, meestal Labradors, en van
daaruit springen ze op de blanke meesters van die Labradors en zo hebt ge ’t aan uw kloten. Want die vlooien, althans
dat soort vlooien, ik kan niet op de naam komen, ze behoren tot de vlooi-achtigen, die blijven in uw kruis zitten en als
ge dan een wat te nauwe broek aan hebt en ge zijt wat verdikt dan hebt ge een abnormaal hoge temperatuur waarin
die speciale Kongolese vlooien kweken als zot en als ge d’r een vertrapt op de vloer, dan zijt ge d’r nog niet van af, de
eitjes springen weg en zijn alleen maar gekwetst en vogelen verder.’


