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Het levensreddende kastje
April

Telkens weer merk ik, Irv, dat ik mijn vingers over de linkerkant van mijn borst laat glijden. Daar zit sinds vorige maand
iets nieuws in, een metalen apparaatje van vijf bij vijf centimeter dat is geïmplanteerd door een chirurg wiens naam en
gezicht ik me niet meer kan herinneren. Het begon allemaal
tijdens een sessie met een fysiotherapeut die me moest helpen met mijn gebrekkige evenwichtsgevoel. Toen ze aan het
begin van de sessie mijn hartslag opnam, draaide ze zich
bruusk naar me om en zei met een geschokte blik: ‘We gaan
regelrecht naar de eerste hulp! Je hebt een hartslag van 30.’
Ik probeerde haar gerust te stellen. ‘Die is al maanden
traag en ik heb verder geen symptomen.’
Mijn woorden haalden weinig uit. Ze weigerde onze fysiosessie voort te zetten en liet me beloven dat ik onmiddellijk contact zou opnemen met mijn internist, dokter W., om
de kwestie te bespreken.
Drie maanden eerder had dokter W. bij mijn jaarlijkse
controle al opgemerkt dat mijn hartslag traag en bij vlagen
onregelmatig was en had hij me doorgestuurd naar de aritmiekliniek van het Stanford-ziekenhuis. Daar plakten ze een
Holter-monitor op mijn borst die twee weken lang mijn
hartslag bijhield. Uit dat onderzoek bleek dat ik een consequent trage hartslag had, afgewisseld met korte momenten
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van boezemfibrillatie. Dokter W. schreef het antistollingsmiddel Eliquis voor om te voorkomen dat er een bloedprop
naar mijn hersenen zou gaan. Het middel beschermde me
heel adequaat tegen beroertes, maar het bracht wel een andere zorg met zich mee: ik had al een paar jaar evenwichtsproblemen en een ernstige val zou me vanaf nu fataal kunnen
worden, omdat de werking van het antistollingsmiddel onomkeerbaar is en een eventuele bloeding dus niet gestelpt
zou kunnen worden.
Toen dokter W. me twee uur na mijn doorverwijzing door
die fysiotherapeut onderzocht, zag hij ook dat mijn hartslag
nog trager was geworden en moest ik weer twee weken aan
een Holter-monitor om mijn hartactiviteit in de gaten te
houden.
Twee weken later, toen de medewerker van de kliniek
mijn monitor had afgedaan en de gegevens over mijn hartslag naar het laboratorium had gestuurd voor onderzoek, gebeurde er weer iets om van te schrikken, dit keer met Marilyn: we zaten met elkaar te praten en ineens kon ze geen
woord meer uitbrengen. Dat duurde vijf minuten. Daarna
kostte het haar nog een paar minuten om stukje bij beetje
haar spraakvermogen terug te krijgen. Ik wist bijna zeker dat
ze een beroerte had gehad. Er was twee maanden eerder multipel myeloom bij Marilyn vastgesteld en ze was begonnen
met chemotherapie. Een beroerte zou heel goed een bijwerking kunnen zijn van de Revlimid die ze al twee weken
kreeg. Ik belde meteen Marilyns internist, die toevallig in de
buurt was en meteen naar ons toe kwam. Na een kort onderzoek belde ze een ambulance om Marilyn naar de eerste hulp
te brengen.
De paar uur daarna in de wachtkamer van het ziekenhuis
waren de ergste uren die Marilyn en ik ooit hadden meegemaakt. De dienstdoende artsen lieten een hersenscan maken
waaruit bleek dat ze inderdaad een beroerte had gehad, die
14
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was veroorzaakt door een bloedprop. Ze dienden een middel
toe, een weefselplasminogeenactivator, om de bloedprop op
te lossen. Een heel klein percentage van de patiënten is allergisch voor dat middel; helaas was Marilyn een van hen en ze
stierf bijna ter plekke op de eerste hulp. Langzaam herstelde
ze, zonder blijvende schade van de beroerte, en na vier dagen
mocht ze weer naar huis.
Het noodlot was echter nog niet klaar met ons. Luttele
uren nadat ik Marilyn naar huis had gebracht vanuit het ziekenhuis, belde mijn arts met de boodschap dat de resultaten
van mijn hartonderzoek net binnen waren en dat ik absoluut
een pacemaker moest hebben, die operatief in mijn borstkas
geplaatst zou worden. Ik antwoordde dat Marilyn net uit het
ziekenhuis was en dat ik nu vooral even bezig was met haar
verzorgen. Ik verzekerde hem dat ik me begin volgende week
zou melden voor de operatie.
‘Nee, nee, Irv,’ antwoordde mijn arts, ‘luister nou even,
dit is op geen enkele manier optioneel. Je moet serieus binnen het uur in het ziekenhuis zijn voor een spoedoperatie. In
de twee weken dat je hart is gemonitord heb je 3291 atriaal-
ventriculaire ritmestoornissen gehad die bij elkaar een dag
en zes uur hebben geduurd.’
‘Wat houdt dat precies in?’ vroeg ik. Mijn laatste college
cardiologie was bijna zestig jaar geleden en ik kan niet zeggen dat ik de medische ontwikkelingen sindsdien op de voet
heb gevolgd.
‘Dat houdt in,’ zei hij, ‘dat het in die twee weken meer dan
drieduizend keer is voorgekomen dat de elektrische prikkel
uit je linker hartboezem die het kloppen van je hart aanstuurt niet doordrong tot de hartkamer daaronder. Dat leidde tot een pauze, die duurde tot de hartkamer op een gegeven moment alsnog lukraak reageerde en het hart samentrok.
Dat is een levensgevaarlijke toestand en er moet onmiddellijk iets aan gedaan worden.’
15
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Ik ging linea recta naar het ziekenhuis, waar ik onderzocht
werd door een cardioloog. Drie uur later werd ik de operatiekamer in gereden en werd er een pacemaker geplaatst. Vierentwintig uur later werd ik ontslagen uit het ziekenhuis.
Het verband is eraf en het metalen kastje zit in mijn borst,
net onder mijn linker sleutelbeen. Zeventig keer per minuut
geeft dit apparaatje mijn hart de opdracht om zich samen te
trekken en dat zal het de komende twaalf jaar blijven doen
zonder dat er nieuwe batterijtjes in hoeven. Het is totaal
anders dan alle andere mechaniekjes die ik ooit heb gezien.
Anders dan bij een zaklantaarn die geen licht geeft, een afstandsbediening die dienstweigert of een navigatie-app die
de weg niet wijst, staat bij de werking van dit kleine dingetje
alles op het spel: als het faalt, is mijn leven binnen een paar
minuten voorbij. Ik sta versteld van de kwetsbaarheid van
mijn voortbestaan.
Dus dat is hoe ik er nu voorsta: mijn lieve vrouw Marilyn,
de belangrijkste persoon in mijn leven sinds ik vijftien was,
lijdt aan een ernstige ziekte en mijn eigen leven voelt gevaarlijk broos aan.
Toch ben ik vreemd genoeg heel rustig, bijna sereen.
Waarom ben ik niet doodsbang? Ik blijf mezelf die vreemde
vraag maar stellen. Ik ben een groot deel van mijn leven
kerngezond geweest, maar ergens heb ik altijd geleden aan
angst voor de dood. Ik geloof dat mijn onderzoek naar en
mijn boeken over doodsangst, net als mijn voortdurende inspanningen om patiënten die de dood in de ogen keken te
helpen, gedreven werden door mijn eigen angsten. Waar is
die angst nu gebleven? Vanwaar die kalmte, nu de dood zó
dichtbij is gekomen?
De dagen verstrijken en onze ellende verdwijnt wat meer
naar de achtergrond. Marilyn en ik zitten in de ochtend
naast elkaar in onze achtertuin. We kijken naar de bomen en
16
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houden elkaars hand vast, terwijl we herinneringen ophalen
aan ons leven samen. We denken terug aan onze vele reizen:
onze twee jaar in Hawaï toen ik in het leger zat en we op een
schitterend strand bij Kailua woonden, onze sabbatical in
Londen, nog een halfjaar in de buurt van Oxford, enkele
maanden in Parijs, andere lange verblijven op de Seychellen,
Bali, in Frankrijk, Oostenrijk en Italië.
We gaan helemaal op in die heerlijke herinneringen,
waarna Marilyn in mijn hand knijpt en zegt: ‘Irv, er is niets
wat ik anders had willen doen.’
Ik ben het helemaal met haar eens.
We hebben allebei het gevoel dat we alles uit ons leven
hebben gehaald. Van alle ideeën die ik heb gebruikt om pa
tiënten met doodsangst te helpen is het beste en sterkste dat
van een leven zonder spijt. Marilyn en ik hebben allebei nergens spijt van. We hebben er alles uitgehaald wat erin zat.
We hebben nooit nagelaten om nieuwe dingen te onderzoeken en nu hebben we nog maar heel weinig ongeleefd leven
over.
Marilyn gaat naar binnen voor een middagslaapje. De
chemo trekt alle energie uit haar en vaak slaapt ze een groot
deel van de dag. Ik leun achterover in mijn chaise longue en
denk aan mijn vele patiënten die overmand werden door
hun angst voor de dood – en aan de vele filosofen die de
dood recht in de ogen hebben gekeken. Tweeduizend jaar
geleden zei Seneca: ‘Een mens kan niet voorbereid zijn op de
dood als hij nog maar net is begonnen te leven. We moeten
ons ten doel stellen om genoeg geleefd te hebben.’ Nietzsche, de meester van de pakkende frase, zei: ‘Veilig leven is
gevaarlijk.’ En er komt nog een ander Nietzsche-citaat bij
me op: ‘Velen sterven te laat, sommigen sterven te vroeg.
Sterf op het juiste moment!’
Hmmm, het juiste moment... Die komt hard aan. Ik ben
bijna 88 en Marilyn is 87. Onze kinderen en kleinkinderen
17
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doen het goed. Ik vrees dat ik geen boeken meer in me heb.
Ik ben bezig mijn psychiatrische praktijk op te geven en
mijn vrouw is ernstig ziek geworden.
‘Sterf op het juiste moment.’ Het valt niet mee om dat uit
mijn hoofd te krijgen. En ineens komt er nog een uitspraak
van Nietzsche bij me boven: ‘Wat volmaakt is geworden, alles wat rijp is, wil sterven. Alles wat onrijp is, wil leven. Alles
wat lijdt, wil leven, opdat het rijp kan worden, en vreugdevol
en verlangend – verlangend naar dat wat verder is, hoger, feller.’
En ja, ook die komt hard binnen. Rijpheid, dat past wel.
Rijpheid is precies waar Marilyn en ik nu zijn.
Mijn gedachten over de dood zijn terug te voeren op mijn
vroege jeugd. Ik herinner me dat ik als jongere weg was van
het gedicht ‘Buffalo Bill is ter ziele’ van e.e. cummings en het
talloze keren bij mezelf opzei als ik op de fiets zat.
Buffalo Bill is
ter ziele
die vroeger reed op een
waterglad-zilveren
			hengst
en eentweedrieviervijf kleiduiven schootalsofhetnietswas
				Jezus
het was een knappe vent
		
en wat ik wil weten is
hoe vind je ’m, met zijn mooie blauwe ogen
Meneer de Dood
Ik was erbij, of er bijna bij, toen mijn ouders overleden. Mijn
vader zat maar een meter van me af toen ik zijn hoofd ineens
opzij zag vallen met zijn ogen strak naar links gericht, naar
mij toe. Ik was net een maand klaar met mijn studie genees18
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kunde en greep een spuit uit de zwarte tas van mijn zwager,
die arts was, om adrenaline in zijn hart te injecteren, maar
het was te laat. Hij was al dood, door een zware beroerte.
Tien jaar later bezochten mijn zus en ik mijn moeder in
het ziekenhuis; ze had haar dijbeen gebroken. We zaten een
paar uur met haar te praten, waarna ze naar de operatie
kamer werd gebracht. We gingen met zijn tweeën naar buiten om een ommetje te maken en toen we terugkwamen,
was haar bed afgehaald. Alleen de kale matras lag er nog.
Geen moeder meer.
Het is zaterdagochtend, half negen. Mijn dag tot dusver: ik
werd om een uur of zeven wakker, waarna ik zoals altijd een
sober ontbijt at en de 35 meter over het tuinpad naar mijn
werkkamer liep, waar ik mijn computer aanzette om mijn
e-mail te checken. De eerste mail luidt:
Mijn naam is M, ik ben een student uit Iran. Ik ben
behandeld voor paniekaanvallen, tot mijn arts me
in contact bracht met uw boeken en me aanraadde
Existential Psychotherapy te lezen. Daarin vond ik naar
mijn gevoel het antwoord op veel vragen die ik al sinds
mijn kindertijd heb en ik voelde u naast me op elke
bladzijde. Angsten en twijfels die u als enige hebt kunnen beantwoorden. Ik lees uw boeken elke dag en ik
heb nu al enkele maanden geen aanval gehad. Wat een
geluk dat ik u heb gevonden, terwijl ik de hoop had
opgegeven om mijn leven voort te zetten. Uw boeken
geven me hoop. Ik weet echt niet hoe ik u moet bedanken.
Ik krijg tranen in mijn ogen. Er komen elke dag zulke brieven – doorgaans tussen de dertig en veertig per dag – en ik
voel me zo’n gezegend mens omdat ik de kans heb gekregen
19

Yalom-Een kwestie-bw-druk(01).indd 19

27-01-21 14:43

om zoveel mensen te helpen. En omdat deze e-mail uit Iran
komt, een van de vijanden van ons land, komt hij nog sterker aan. Ik heb het gevoel dat ik lid ben geworden van het
menselijke verbond van mensen die de mensheid proberen
te helpen.
Ik antwoord de Iraanse student:
Ik ben heel blij dat mijn boeken belangrijk en nuttig
voor je zijn geweest. Laten we hopen dat onze landen
op een dag hun verstand terugkrijgen, en hun compassie voor elkaar.
Met de allerbeste wensen,
Irv Yalom
Ik raak altijd ontroerd door fanmail, hoewel ik er bij vlagen
door word overstelpt. Ik probeer elke brief persoonlijk te beantwoorden, waarbij ik mijn best doe om alle briefschrijvers
bij naam aan te spreken, zodat ze weten dat ik hun brief echt
heb gelezen. Ik sla ze op in een mailmapje met de titel ‘fans’,
dat ik een paar jaar geleden heb aangemaakt en waar nu
duizenden mails in zitten. Ik markeer deze mail met een sterretje. Ik ben van plan de berichten met ster ooit te herlezen
als ik me een keer erg down voel, om mezelf wat op te beuren.
Het is inmiddels tien uur en ik stap mijn werkkamer uit.
Voor de deur heb ik uitzicht op ons slaapkamerraam en ik
kijk omhoog. Ik zie dat Marilyn wakker is en de gordijnen
heeft geopend. Ze is nog heel zwak van haar chemobehandeling van drie dagen geleden en ik haast me terug om ontbijt
voor haar te maken, maar ze heeft al wat appelsap genomen
en verder heeft ze nergens trek in. Ze ligt op de bank in de
woonkamer naar de eikenbomen in onze tuin te kijken.
Zoals altijd vraag ik hoe ze zich voelt.
Zoals altijd geeft ze eerlijk antwoord: ‘Ik voel me waarde20
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loos. Ik kan het niet omschrijven. Alles voelt zo ver weg... Er
gaan afgrijselijke gevoelens door mijn lichaam. Als jij er niet
was, zou ik niet blijven leven... Ik wil niet meer leven... Het
spijt me dat ik dit maar tegen je blijf zeggen. Ik weet dat ik
het veel te vaak zeg.’
Ik hoor haar al een paar weken elke dag zo praten. Ik voel
me gedeprimeerd en hulpeloos. Niets bezorgt me zoveel pijn
als haar pijn: elke week krijgt ze een chemobehandeling die
misselijkheid, hoofdpijn en een enorme vermoeidheid veroorzaakt. Ze voelt zich op een onzegbare manier mijlenver
verwijderd van haar eigen lichaam en van alles en iedereen.
Veel patiënten die chemotherapie ondergaan noemen dit effect hun ‘chemohoofd’. Ik moedig haar aan om een stukje te
lopen, al is het maar dertig meter naar de brievenbus, maar
zoals gewoonlijk is dat tevergeefs. Ik houd haar hand vast en
probeer haar op alle manieren die ik maar kan verzinnen gerust te stellen.
Vandaag, nu ze weer uitspreekt dat ze zo niet wil doorgaan
met leven, reageer ik anders. ‘Marilyn, we hebben het al vaak
gehad over de Californische wet die artsen het recht geeft om
patiënten te helpen hun leven te beëindigen als ze ondraaglijk lijden aan een onbehandelbare terminale ziekte. Weet je
nog dat Alexandra dat destijds heeft gedaan? Je hebt de laatste maanden al zo vaak gezegd dat je alleen voor mij blijft leven en je zorgen maakt hoe het verder met mij moet zonder
jou. Ik heb daar heel veel over nagedacht. Gisteravond in
bed heb ik uren wakker gelegen en daaraan gedacht. Ik wil
dat je dit hoort. Luister: ik overleef jouw dood wel. Ik kan
verder leven, al is het waarschijnlijk niet al te lang, met dat
metalen kastje in mijn borst. Ik kan niet ontkennen dat ik je
elke dag zal missen... maar ik kan heus wel verder. Ik ben niet
meer zo doodsbang voor de dood... niet zoals vroeger. Weet
je nog hoe ik me voelde na mijn knieoperatie, toen ik een
beroerte kreeg die me een blijvende evenwichtsstoornis heeft
21
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bezorgd en me dwong te lopen met een stok of rollator?
Weet je nog hoe ellendig en gedeprimeerd ik me toen voelde? Erg genoeg om weer in therapie te gaan. Je weet ook dat
dat is voorbijgegaan. Ik ben nu een stuk rustiger. Ik word er
niet meer door gekweld. Ik slaap zelfs vrij goed. Wat je moet
weten is dit: ik zal je dood wel overleven. Wat ik niet kan verdragen, is de gedachte dat je omwille van mij moet leven met
zoveel pijn en ellende.’
Marilyn kijkt diep in mijn ogen. Mijn woorden hebben
haar geraakt. We blijven heel lang zo zitten, hand in hand. Er
gaat een zinnetje van Nietzsche door mijn hoofd: ‘De gedachte aan zelfmoord is een grote troost, die een mens door
vele inktzwarte nachten heen kan helpen.’ Ik houd het voor
me.
Marilyn doet een tijdje haar ogen dicht en knikt dan.
‘Dank je wel dat je dat zegt. Dit heb je nog niet eerder
gezegd. Het is een opluchting... Ik weet dat de afgelopen
maanden een nachtmerrie voor je zijn geweest. Je moest alles
doen – boodschappen doen, koken, mij naar de dokter en de
kliniek brengen en daar uren op me wachten, mij aankleden,
al mijn vrienden bellen. Ik weet dat ik je heb uitgeput. Toch
lijk je je op dit moment goed te voelen. Je ziet er zo evenwichtig uit, zo stabiel. Je hebt al een paar keer gezegd dat je
mijn ziekte zou overnemen als dat kon en ik weet dat je het
nog zou doen ook. Je hebt altijd voor me gezorgd, altijd liefdevol, maar de laatste tijd ben je anders.’
‘Hoe dan?’
‘Moeilijk te omschrijven. Soms lijk je vrede met alles te
hebben. Zoveel kalmte. Hoe komt dat? Hoe heb je dat voor
elkaar gekregen?’
‘Dat is de grote vraag. Ik weet het zelf niet eens. Maar
ik heb wel een idee en dat hangt niet samen met mijn liefde
voor jou. Je weet dat ik al van je houd sinds we elkaar ontmoetten als tieners. Het gaat om iets anders.’
22
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‘Vertel.’ Marilyn gaat rechtop zitten en kijkt me aandachtig aan.
‘Ik denk dat het dit is.’ Ik klop op het metalen kastje in
mijn borst.
‘Je hart, bedoel je? Maar vanwaar die kalmte?’
‘Dit kastje waar ik continu aan zit herinnert me er constant aan dat ik zal sterven aan mijn hartkwaal, waarschijnlijk heel plotseling en snel. Ik zal niet sterven zoals John of al
die andere demente patiënten die we op zijn afdeling hebben
gezien.’
Marilyn knikt; ze begrijpt het. John was een goede vriend
met ernstige dementie, die onlangs was overleden in een
verpleegtehuis hier in de buurt. De laatste keer dat ik hem
bezocht herkende hij me niet. Hij herkende niemand. Hij
stond daar maar te schreeuwen en te schreeuwen, urenlang.
Ik krijg dat beeld niet uit mijn hoofd. Het is mijn absolute
nachtmerrie-einde.
‘Dus dankzij wat er gaande is in mijn borstkas,’ zeg ik, terwijl ik mijn metalen kastje aanraak, ‘geloof ik dat ik binnen
een oogwenk zal sterven – net als mijn vader.’

23
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2
Hoe het is om hulpbehoevend
te worden
Mei

Elke dag lig ik, Marilyn, op de bank in onze woonkamer en
kijk ik door de glazen wand naar de eiken en naaldbomen op
ons terrein. Het is lente geworden en ik heb de groene blaadjes zien terugkomen aan onze schitterende eikenboom. Eerder op de dag zag ik een uil in de spar tussen de voorkant van
ons huis en Irvs kantoortje. Ik zie een deel van de moestuin
die onze zoon Reid heeft aangelegd, met tomaten, sperziebonen, komkommers en pompoenen. Hij wil dat ik denk
aan de groenten die rijp zullen worden in de zomer, wanneer
ik volgens hem weer ‘beter’ zal zijn.
De afgelopen maanden, sinds er multipel myeloom bij me
werd vastgesteld, waarna ik zware medicijnen kreeg en naar
het ziekenhuis moest door een beroerte, heb ik me voor
namelijk ellendig gevoeld. Mijn wekelijkse chemotherapie
wordt onveranderlijk gevolgd door dagen van misselijkheid
en andere vormen van lichamelijk ongemak die ik de lezer
verder zal besparen. Meestal ben ik doodmoe. Het voelt alsof
er watten om mijn hersenen heen zitten of alsof er een sluier
van mist tussen mij en de rest van de wereld hangt.
Ik heb verschillende vriendinnen gehad met borstkanker
en pas nu kan ik een beetje begrijpen wat zij hebben moeten
doorstaan in hun strijd tegen die ziekte. Chemotherapie, bestraling, operaties en patiëntengroepen waren allemaal on24
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derdeel van hun dagelijks leven als borstkankerpatiënt. Vijfentwintig jaar geleden, toen ik mijn Geschiedenis van de
borst schreef, werd borstkanker nog als een terminale ziekte
beschouwd. Nu noemen artsen het een chronische ziekte die
behandeld en afgeremd kan worden. Ik ben jaloers op borstkankerpatiënten, want als zij in remissie gaan, kunnen ze
stoppen met hun chemotherapie. Mensen met multipel
myeloom moeten doorgaans doorgaan met hun behandeling, zij het minder frequent dan de wekelijkse injecties die
ik moet ondergaan. Ik blijf me maar afvragen of het wel de
moeite waard is.
Ik ben 87 jaar oud. Zevenentachtig is een rijpe leeftijd om
te sterven. Als ik naar de overlijdensberichten in de San
Francisco Chronicle en The New York Times kijk, zie ik dat de
meeste sterfgevallen optreden bij mensen die in de tachtig of
jonger zijn. De leeftijd waarop mensen gemiddeld sterven
ligt in de vs op 79 jaar. Zelfs in Japan, de absolute recordhouder op het gebied van hoge ouderdom, ligt het gemiddelde bij vrouwen op 87,32 jaar. Waarom zou ik, na het uiterst bevredigende leven dat ik met Irv heb gedeeld en de
goede gezondheid waarin ik het grootste deel van mijn leven
heb verkeerd, nu willen leven met dagelijkse ellende en wanhoop?
Het simpele antwoord is dat er geen gemakkelijke manier
is om te sterven. Als ik de behandeling weiger, kan ik al vrij
snel een pijnlijke dood tegemoetzien door mijn multipel
myeloom. In Californië mogen artsen een patiënt helpen
sterven. Tegen het einde zou ik een arts om euthanasie kunnen vragen.
Maar er is nog een ander, veel ingewikkelder antwoord op
de vraag of ik in leven moet blijven. In deze ondraaglijke
periode ben ik me bewuster geworden van de mate waarin
mijn leven samenhangt met het leven van anderen – niet alleen dat van mijn man en kinderen, maar ook van de vele
25
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vrienden die me blijven steunen nu ik hun steun zo hard nodig heb. Die vrienden hebben vele bemoedigende berichtjes
gestuurd, ze hebben eten gebracht en bloemen en planten
gestuurd. Een oude studievriendin stuurde me een knuffelzachte ochtendjas en een ander heeft een wollen omslagdoek
voor me gebreid. Telkens weer besef ik hoe gezegend ik ben
dat ik zulke vrienden heb, naast mijn familie. Uiteindelijk
ben ik gaan inzien dat je niet alleen in leven blijft voor jezelf,
maar ook voor anderen. Misschien is dat inzicht te logisch
voor woorden, maar ik besef het nu pas echt.
Door mijn banden met het Stanford Institute for Re
search on Women (waar ik tussen 1976 en 1987 bestuurder
was) heb ik een netwerk van vrouwelijke wetenschappers
en medestanders opgebouwd en met velen van hen ben ik
goed bevriend geraakt. Ik heb vijftien jaar lang – van 2004
tot 2019 – een literaire salon georganiseerd in mijn huis in
Palo Alto en mijn appartement in San Francisco, met optredens van schrijfsters uit de Bay Area, waardoor mijn vriendenkring nog eens flink werd uitgebreid. Bovendien heb ik
als voormalig hoogleraar Frans zo veel mogelijk tijd doorgebracht in Frankrijk en andere Europese landen. Ja, ik verkeerde in een benijdenswaardige positie, die me de kans
gaf om dat soort vriendschappen te sluiten. Ik vind het een
troostende gedachte dat mijn leven én mijn dood ertoe doen
voor vrienden over de hele wereld – in Frankrijk, Cambridge, New York, Dallas, op Hawaï, Griekenland, Zwitserland en Californië.
Gelukkig voor ons wonen onze vier kinderen – Eve, Reid,
Victor en Ben – allemaal in Californië, drie van hen in de
Bay Area en nummer vier in San Diego. Ze zijn de laatste
maanden heel aanwezig geweest in ons leven. Ze hebben dagen en nachten in ons huis doorgebracht om te koken en ons
op te vrolijken. Eve, die arts is, bracht medicinale marihuanasnoepjes voor me mee en voor het eten neem ik een halfje
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tegen de misselijkheid en om wat eetlust te krijgen. Ze lijken
beter te werken dan de andere medicijnen en ze hebben geen
merkbare bijwerkingen.
Lenore, onze kleindochter uit Japan, heeft dit jaar bij ons
gewoond toen ze werkte bij een biotech-start-up in Silicon
Valley. In het begin kon ik haar helpen met haar inburgering
in het Amerikaanse leven, nu is zij degene die voor mij zorgt.
Ze helpt ons met computer- en televisieproblemen en voegt
de Japanse keuken toe aan ons voedingspatroon. We zullen
haar enorm missen als ze over een paar maanden aan haar
masterstudie aan de Northwestern University gaat beginnen.
Toch is het vooral Irv die me op de been houdt. Hij is
een uiterst liefdevolle verzorger – geduldig, begripvol en hij
doet alles om mijn leed te verzachten. Ik heb onze auto al vijf
maanden niet bestuurd en los van de dagen waarop onze
kinderen er zijn, doet Irv alle boodschappen en kookt hij
altijd. Hij rijdt me naar doktersafspraken en blijft bij me
tijdens mijn urenlange chemobehandelingen. Hij zoekt uit
wat er ’s avonds op tv komt en kijkt ook programma’s met
me die bij lange na niet zijn eerste keus zijn. Ik schrijf dit niet
om zijn ego te strelen of hem als een heilige voor te stellen
voor mijn lezers. Het is gewoon de onopgesmukte waarheid
zoals ik die heb ervaren.
Vaak vergelijk ik mijn situatie met die van patiënten die
geen liefhebbende partner of vrienden hebben en die de behandeling in hun eentje moeten ondergaan. Toen ik laatst
in het ziekenhuis zat te wachten op mijn chemokuur zei de
vrouw naast me dat ze alleen in het leven stond, maar steun
had aan haar christelijke geloof. Ze moet alleen naar haar
ziekenhuisafspraken, zonder iemand aan haar zijde, maar ze
voelt de nabijheid van God altijd. Ik geloof zelf niet, maar ik
was toch blij voor haar. En ik word op een vergelijkbare manier blij van vrienden die zeggen dat ze voor me bidden.
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Mijn vriendin Vida, die het bahai-geloof aanhangt, bidt elke
dag voor me en als er een god is, moeten haar vurige gebeden
wel gehoord zijn. Andere vrienden – katholieken, protestanten, joden en moslims – hebben me ook geschreven dat ze
voor me bidden. Ik kreeg tranen in mijn ogen toen de
schrijfster Gail Sheehy me schreef: ‘Ik zal voor je bidden en
ik zal me voorstellen hoe God je in zijn hand houdt. Je bent
klein genoeg om daarin te passen.’
Irv en ik zijn opgegroeid in de joodse cultuur, maar we geloven niet in een bewustzijn na de dood. Toch vind ik steun
in de woorden van de joodse Bijbel: ‘Al ging ik ook in een dal
der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen’ (Psalm
23). Die woorden zingen door mijn hoofd, samen met andere uitspraken uit religieuze en niet-religieuze bronnen die ik
lang geleden in mijn geheugen heb opgeslagen.
‘Dood, waar is uw prikkel?’(I Korinthiërs)
‘Het ergste is de dood, en de dood zal zijn dag hebben.’
(Shakespeare, Richard 11)
En dan is er nog ‘De drukte in een huis’, een prachtig gedichtje van Emily Dickinson:
Het opvegen van het Hart
En het opbergen van de liefde
Die we niet meer zullen willen gebruiken
Tot de Eeuwigheid.
Al die vertrouwde strofen krijgen een nieuwe betekenis in
mijn nieuwe toestand, nu ik op de bank lig en alles overdenk. Het advies van Dylan Thomas – ‘Raas en tier tegen het
sterven van het licht’ – kan ik in elk geval niet opvolgen.
Daarvoor heb ik niet genoeg levenskracht meer over. Ik voel
me meer op mijn gemak bij sommige van de meer prozaïsche inscripties die mijn zoon Reid en ik vonden toen we
grafstenen fotografeerden voor ons boek The American Res28
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ting Place uit 2008. Eentje heb ik nog heel goed in mijn
hoofd zitten: ‘Doorleven in de harten die we achterlaten betekent dat we niet sterven’. Doorleven in de harten die we
achterlaten – of, zoals Irv het zo vaak zegt, ‘rimpelingen’ veroorzaken in de levens van de mensen die ons kennen, persoonlijk of via onze boeken, of om de raad van Paulus op te
volgen: ‘Al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen
verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets’ (I Korinthiërs
13).
Paulus’ idee over het grote belang van naastenliefde is altijd de moeite van het herlezen waard, want het herinnert
ons eraan dat liefde, oftewel goedheid jegens anderen en medeleven met hun leed, boven alle andere deugden staat. (De
feministe in mij gaat altijd steigeren als ik lees wat er daarna
komt in Korinthiërs: dat vrouwen in de kerk moeten ‘zwijgen, want het is haar niet toegelaten te spreken’ en ‘zo zij iets
willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen;
want het staat lelijk voor de vrouwen dat zij in de Gemeente
spreken’. Als ik dat lees, grinnik ik bij mezelf, denkend aan
de vele schitterende preken van eerwaarde Jane Shaw in de
kapel van Stanford.)
Henry James heeft de woorden van Paulus over naastenliefde omgezet in een puntige formule:
Er zijn drie dingen belangrijk in een mensenleven. Het
eerste is naastenliefde. Het tweede is naastenliefde. En
het derde is naastenliefde.
Ik hoop dat ik daaraan voldoe, ook als ik gekweld word door
mijn persoonlijke situatie.
Ik ken veel vrouwen die dapper hun dood of de dood van
hun echtgenoot tegemoet zijn getreden. In februari 1954,
toen ik van het Wellesley College naar Washington dc reisde
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voor mijn vaders begrafenis, waren de eerste woorden die
mijn verweduwde moeder tegen me zei: ‘Je moet nu heel
dapper zijn.’ Ze was altijd al een schoolvoorbeeld van naastenliefde en haar zorg om haar dochters ging voor haar eigen
verdriet toen ze haar man begroef, met wie ze 27 jaar getrouwd was geweest. Pap was nog maar 54 en overleed heel
plotseling aan een hartaanval toen hij aan het zeevissen was
in Florida.
Jaren later hertrouwde mijn moeder en uiteindelijk heeft
ze vier echtgenoten moeten begraven! Ze leefde lang genoeg
om haar kleinkinderen en zelfs een paar achterkleinkinderen te leren kennen. Na haar verhuizing naar Californië, om
dichter bij ons te zijn, is ze vredig ingeslapen op de leeftijd
van 92½. Ik dacht altijd dat ik op dezelfde leeftijd zou sterven als zij, maar ik weet nu dat ik de negentig niet zal halen.
Een goede vriendin, Susan Bell, is bijna negentig geworden. Susan is meer dan eens aan de dood ontsnapt: ze was in
1939 samen met haar moeder naar Londen gevlucht voor de
nazibezetting van Tsjecho-Slowakije. Haar vader bleef achter en stierf in concentratiekamp Theresienstadt. Zij en haar
ouders waren luthers gedoopt, maar de nazi’s vonden Susans
vier Joodse grootouders reden genoeg om haar leven te bedreigen en haar vader te vermoorden.
Een paar weken voor haar dood gaf Susan me een kostbaar geschenk – haar negentiende-eeuwse Engelse zilveren
theepot. De thee uit die pot had ons jaren eerder fris en wakker gehouden, toen zij en ik werkten aan ons boek Revealing
Lives uit 1990, een bewerkte verzameling artikelen over autobiografie, biografie en gender. Susan was een pionier op het
gebied van vrouwengeschiedschrijving en zette dat werk tot
het eind van haar leven voort, in samenwerking met het
Stanford Clayman Institute. In juli 2015 overleed ze plotseling in het zwembad, op een leeftijd van 89½.
Ik denk echter dat vooral Diane Middlebrook mijn rol30
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model is voor hoe ik me de komende maanden zou willen
gedragen. Diane, die hoogleraar Engels aan Stanford was en
een bejubeld biografe van de dichters Anne Sexton, Sylvia
Plath en Ted Hughes, was meer dan vijfentwintig jaar een
goede vriendin van me, tot haar voortijdige overlijden aan
kanker in 2007. Toen ik haar kort voor haar dood in het ziekenhuis zag, ontving ze Irv en mij uiterst charmant, ze sprak
uit hoeveel ze van ons hield en kuste ons allebei vaarwel. Ik
zag hoe respectvol ze de verpleegkundigen die in- en uitliepen bejegende. Diane was nog maar 68 toen ze ons verliet.
Er is nog iemand wiens ziekte en dood grote indruk op me
hebben gemaakt: de beroemde Franse wetenschapper René
Girard. René was eind jaren vijftig, begin jaren zestig mijn
promotor aan Johns Hopkins, maar ik leerde hem pas tientallen jaren later, toen hij naar Stanford kwam, ook kennen
als een goede collega en vriend. Toen kreeg ik een nieuwe
band met hem en zijn vrouw Martha die duurde tot zijn
dood in 2015.
Die band was vreemd genoeg het sterkst tijdens zijn laatste jaren, toen hij al niet meer kon praten als gevolg van een
reeks beroertes. We praatten dus niet, maar ik ging naast
hem zitten, hield zijn hand vast en keek hem aan. Hij leek
altijd erg te genieten van de potten zelfgemaakte abrikozenjam die ik voor hem meebracht.
De laatste keer dat ik hem trof, zag hij een konijn langs
het raam rennen en toen riep hij in het Frans uit: ‘Un lapin!’
Op de een of andere manier kwamen die woorden boven,
ondanks de hersenschade die zijn spraakvermogen had aangetast. Toen ik een beroerte kreeg en een paar minuten niet
kon spreken, dacht ik meteen aan René. Het was zo’n vreemde gewaarwording om gedachten in je hoofd te hebben die je
simpelweg niet in spraak kunt omzetten.
Ik ben zo dankbaar dat ik zo snel weer kon praten, zonder
duidelijke bijverschijnselen. Ik kan me geen tijd herinneren
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waarin ik niet graag praatte. Toen ik vier of vijf jaar was,
moest ik van mijn moeder op voordrachtles, waar we een
buiging maakten voor Miss Betty en gedichten voordroegen
voor een publiek van andere kinderen en hun trotse moeders. Sindsdien heb ik mijn hele leven plezier gehad in spreken in het openbaar én in gesprekken voeren met mensen.
Nu ben ik echter al snel doodop als ik lang moet praten.
Ik beperk mezelf tot een halfuur met vrienden die langskomen. Zelfs een wat langer telefoongesprek put me uit.
Als ik wanhopig word van mijn toestand, probeer ik alle
redenen te bedenken waarom ik nog altijd dankbaar moet
zijn. Ik kan nog praten, lezen en mijn e-mail beantwoorden.
Ik word omringd door liefdevolle mensen in een mooi, comfortabel huis. Er is hoop dat de chemotherapie afgebouwd
kan worden en dat ik weer een min of meer normaal leven
zal kunnen leiden, hoewel ik op dit moment niet geloof dat
het ooit zover zal komen. Ik probeer me te verzoenen met
het leven van een zieke, of in elk geval het leven van een herstellende zieke, zoals mensen als ik in het verleden heel tactvol werden genoemd.
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