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Na ‘De geruchten’ (Claus), ‘De pest’ (Camus) en ‘Liefde in tijden van cholera’ (Marquez) nu de vierde roman gelezen
waar een epidemie een belangrijke rol speelt. Het gaat om ‘De stad der blinden’ van José Saramago. In dit boek is
sprake van een epidemie van besmettelijke blindheid. Het wordt heel duidelijk welke puinhoop ontstaat als iedereen
blind is. Gelukkig is er één persoon die blijft zien: de vrouw van de oogarts. Zoals we bij de Corona-epidemie afstand
van elkaar moeten houden – de anderhalvemetersamenleving – zo besluit de overheid in De stad der blinden ook tot
social distancing. Maar wel op een ruigere manier: alle blinden en personen die contact met blinden gehad hebben,
worden opgesloten in een voormalig gekkenhuis en ze worden bewaakt door bewapende militairen.

Met de volgende aankondiging laat een functionaris weten wat nodig is om de epidemie te bestrijden:
‘De regering betreurt het dat zij gedwongen is om energiek uit te voeren wat zij als haar recht en haar plicht beschouwt,
met alle middelen die haar ter beschikking staan de bevolking te beschermen tegen wat zich laat aanzien als een
blindheidsepidemie, provisorisch aangeduid als de witte ziekte, en zij hoopt te kunnen rekenen op de burgerzin en
medewerking van alle inwoners om het besmettingsgevaar in te dammen, ervan uitgaande dat het om een
besmettelijke ziekte gaat en dat we hier niet enkel voor een reeks voorlopig nog onverklaarbare toevalligheden staan.
De beslissing om de besmette personen in één ruimte onder te brengen samen met, ofschoon strikt gescheiden,
degenen die op enigerlei wijze met hen in contact hebben gestaan, werd niet genomen zonder ampel beraad vooraf.
De regering is zich volledig bewust van haar verantwoordelijkheid en hoopt dat degenen tot wie deze boodschap is
gericht eveneens als plichtsbewuste burgers de verantwoordelijkheid op zich nemen die hun toekomt, het feit indachtig
dat de afzondering waarin zij zich thans bevinden meer dan alle persoonlijke overwegingen een daad van solidariteit
met de rest van de gemeenschap is.’

Romans over epidemieën lijken - al gaat het ten koste van veel doden - allemaal goed af te lopen: ofwel de epidemie
verdwijnt ofwel de geliefden krijgen elkaar op hoge leeftijd. Het is nog een grote vraag wanneer we kunnen zeggen dat
de Corona-epidemie afgelopen is. Ik hoorde gisteren een virologe zeggen dat we er nog wel een tot twee jaar mee
bezig zullen zijn.


