
33

voor zover dat mogelijk is. Bij een plotse dood wordt dan 
wel al het akelige voorwerk geschrapt, maar ik stel me zo 
voor dat daardoor een vreselijke spijt ontstaat om alles 
wat voorgoed onbesproken blijft . Een langzame dood, 
zoals de mijne, heeft  één voordeel. Je hebt alle tijd om te 
praten, anderen te vertellen wat je vindt, te proberen de 
zin te zien van de hele zaak, van het leven dat zijn einde 
nadert, zowel voor jezelf als voor de achterblijvers.

°

Een paar maanden geleden kreeg ik de uitnodiging om 
deel te nemen aan het programma van abc-televisie You 
Can’t Ask Th at. Het idee van de show is dat bepaalde on-
derwerpen taboe zijn, zoals de dood, en dat het moeilijk 
is daar open en eerlijk over te praten. De producer legde 
uit dat ik dan voor de camera een aantal vragen moest 
beantwoorden. Ze vertelde dat er uit het hele land vragen 
waren ingestuurd en dat de tien meest gestelde vragen 
waren geselecteerd. Ik zou ze pas te horen krijgen op de 
dag dat ik de studio in ging voor de opnames.

‘Ze staan op kaarten die omgekeerd op tafel liggen,’ 
zei ze. ‘U kiest één kaart per keer, leest de vraag voor en 
geeft  antwoord.’

‘Ik zal mijn best doen,’ zei ik, maar al te bereid om mee 
te werken. Ik durf niet goed in het openbaar te spreken. 
Ik word altijd gehinderd door het onbehaaglijke gevoel 
dat ik me alleen maar voordoe als deskundige. Maar in 
dit geval was er geen twijfel mogelijk. Ik wist alles van 
doodgaan. Als mijn medische dossier nog niet voldoende 
bewijs was hoefde je maar naar mijn geteisterde gezicht 
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te kijken. En ik was het helemaal eens met het idee er-
achter. Het thema dood is taboe, tot in het absurde. In 
ziekenhuizen wordt het netjes uit het zicht gehouden, 
het blijft  het geheime domein van zorgverleners die in de 
regel liever niet spreken over dat wat er aan het ziekbed 
van de natie echt gebeurt.

De producer van het programma bleek zelf de behoeft e 
te hebben om over de dood te praten, omdat haar vader 
kort daarvoor aan kanker was overleden en zij er veel 
moeite mee had. Dat is vaak het geval met de mensen 
met wie ik over mijn situatie praat: ze luisteren een tijdje, 
en dan vertellen ze hun eigen verhaal over de dood, maar 
altijd met het vage gevoel dat het om iets schandelijks 
gaat, dat die hele trieste toestand ergens hun schuld is. 
Door mijn deelname aan You Can’t Ask Th at wilde ik 
mijn steentje bijdragen om daar verandering in te bren-
gen, om voor de stervenden enige waardigheid terug te 
krijgen, omdat zwijgen naar mijn mening in niemands 
belang is.

Het waren uiteindelijk geen verrassende vragen. Of ik 
een bucketlist had, of ik zelfmoord had overwogen, of ik 
gelovig was geworden, of ik bang was, of er iets goeds was 
aan doodgaan, of ik ergens spijt van had, of ik in een le-
ven na de dood geloofde, of mijn prioriteiten in het leven 
waren veranderd, of ik ongelukkig of depressief was, of ik 
nu ik toch doodging eerder grote risico’s zou nemen, wat 
ik het meest zou missen, hoe ik herinnerd wilde worden. 
Het waren de dingen die ik me zelf ook al afvroeg sinds er 
in 2005 kanker was geconstateerd. En mijn antwoorden 
zijn sindsdien niet veranderd. Dit zijn ze.

Nee, ik heb geen bucketlist. Vanaf mijn vijft iende heb ik 
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eigenlijk geen ander ideaal gehad dan schrijver worden. 
Ik begon met het schrijven van schoolmeisjesgedichten, 
zwaar beïnvloed door Robert Lowell, die we destijds in 
de klas lazen. Ik was stapelverliefd op Geoff  Page, mijn 
leraar Engels, die met zijn laconieke intonatie Lowell in 
de klas voordroeg. Mijn hart sprong op als ik naar hem 
luisterde en ik kwam in een soort roes die me dwong 
tot diep in de nacht mijn eigen Lowellesque creaties te 
schrijven in de overtuiging dat ik in het ordenen van 
woorden mijn ware roeping had gevonden. Later scha-
kelde ik van poëzie over op scenario’s, nog weer later 
op kinderboeken en ten slotte op romans. Er zijn twee 
romans en een handjevol korte verhalen van mij versche-
nen. Het was geen schitterende carrière, al heb ik in de 
tussentijd wel een aantal bijzonder goede mentoren en 
vrienden weten te vergaren, plus enkele trouwe bewon-
deraars. In die zin mag ik me dus gelukkig prijzen. Maar 
het echte geluk school in het feit dat ik al zo jong heb 
ontdekt wat ik het liefste deed. Dit, het schrijven, is een 
zegen voor mij, al sinds mijn schooljaren. De betovering 
zit ’m niet louter in het schrijven zelf, maar in alles er-
omheen, de hele manier van denken.

Door het schrijven, ook al speelt zich dat grotendeels 
in je hoofd af, geef je de wereld vorm, maak je haar 
draaglijker. Als schoolmeisje stond ik al versteld van het 
vermogen van de poëzie om alles, behalve het gedicht 
zelf, buiten te sluiten en met een paar regels een hele we-
reld op te roepen. Voor fi lms schrijven is net zo. Emma 
Th ompson heeft  eens gezegd dat het schrijven van een 
scenario wel lijkt op het rangschikken van een berg los 
ijzervijlsel. Je moet een magnetisch veld maken dat sterk 



36

genoeg is om zijn eigen ordening af te dwingen en de 
wereld van het scenario in een strakke spanningsboog 
vast te houden. Bij een roman kun je soms wat losser en 
minder precies te werk gaan, maar meestal ben je bezig 
om alles uit je fi ctionele wereld te zift en wat eruit moet 
om de chaos buiten te houden. Dat doe ik nu ook in dit 
laatste boek: ik geef vorm aan mijn dood zodat anderen 
en ikzelf mijn dood goed kunnen zien. En ik maak het 
sterven draaglijk voor mezelf.

Ik weet niet waar ik zou blijven als ik dit vreemde werk 
niet kon doen. Het heeft  me meerdere keren in de af-
gelopen jaren het leven gered, en dat is nog steeds het 
geval. Want terwijl mijn lichaam op het onvermijdelijke 
af raast is mijn verstand elders, geconcentreerd op die 
andere, vitale taak om anderen nog iets zinvols te vertel-
len voordat ik ga. Omdat ik het allergelukkigst ben als ik 
schrijf of over schrijven nadenk of de wereld als schrijver 
observeer, en zo is het altijd geweest.

Als ik in mijn jeugd nog een ander ideaal had, dan was 
het wel reizen. Dat heb ik dan ook veel gedaan, te begin-
nen met de expedities uit mijn kindertijd onder leiding 
van mijn dolende vader, en later alleen en nog weer la-
ter samen met mijn man die met dezelfde wanderlust 
is besmet als ik. Ik heb eerder te veel rondgezworven, 
zodat ik soms zelfs jaloers ben op mensen die hun hele 
leven op één plaats zijn gebleven en daar diep zijn gewor-
teld. Ik wijt mijn ongedurigheid aan mijn vader. Hij was 
luchtvaartpiloot en was het gelukkigst als hij in de lucht 
zat, aan geen enkele plaats gebonden. Zodra hij landde 
voelde hij zich beklemd. Zijn onstandvastigheid was be-
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palend voor mijn jeugd. Hij was altijd in beweging, ging 
van de ene baan naar de andere, van de ene stad naar de 
andere, van het ene land naar het andere. Ik vond dat een 
natuurlijke manier van leven. Ik genoot van de constante 
veranderingen, de opwinding, de uitdaging me aan te 
passen aan nieuwe situaties. Ik ben er veerkrachtig en 
fl exibel van geworden. Mocht het zijn prijs hebben ge-
had, dan deed me dat niet al te veel, althans niet voordat 
het huwelijk van mijn ouders onder de druk bezweek.

Zodra ik kon begon ik zelf te reizen. Ik had niet echt 
een doel voor ogen; ik wilde gewoon zien wat er in de 
wereld was. Ik herinner me de groene canvas tas nog die 
ik voor mijn eerste solotrip had gekocht. Die compacte, 
stevige tas was in overeenstemming met het vaak her-
haalde advies van mijn vader om weinig mee te nemen. 
Mijn reisdoel was Engeland, zoals voor veel generatiege-
noten die zich aangetrokken voelden tot een land dat we 
meenden te kennen uit alles wat we hadden gelezen en op 
tv hadden gezien. Maar reizen is behalve opwindend ook 
een proces van ontgoocheling, van je verwachtingen af-
zetten tegen een heel andere realiteit. Toen ik in de trein 
van Heathrow naar London zat zag ik een landschap dat 
allesbehalve betoverend was, dat amper ademde onder 
een loden lucht, en de moed zakte me in de schoenen. 
Het was niet echt een teleurstelling, meer de erkenning 
dat ik door van huis weg te gaan het ene raadsel voor het 
andere had ingewisseld.

Het allermeest heb ik genoten van mijn reizen naar 
plaatsen waar ik niets van afwist. Met name van mijn 
eerste reis naar Japan in 1982. Behalve visioenen van 
de kersenbloesems en de supersnelle treinen van reis-
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reclameposters had ik geen enkele voorstelling van het 
land. Ik kwam in het holst van de nacht aan op luchtha-
ven Narita, die op dat moment door boze boeren uit de 
omgeving werd belegerd uit protest tegen uitbreiding. 
Maar dat wist ik niet en ik begreep dan ook niet waarom 
de terminal met prikkeldraad was afgezet en door op-
roerpolitie in samoeraiachtige gevechtsuitrusting werd 
bewaakt. Perplex staarde ik uit het busraam om het ta-
fereel in al zijn fascinerende bijzonderheden in me op te 
nemen en te proberen te achterhalen wat er aan de hand 
was. Het was gissen, puur gissen, en dat bleef zo in de 
dagen en weken daarop toen ik dit volstrekt onbekende 
land trachtte te doorgronden, dit rijk der tekenen, zoals 
Roland Barthes het zo toepasselijk noemde. Las ik de 
tekenen goed of zag ik alles hopeloos verkeerd? Dat wa-
ren reële vragen wanneer ik voor de opgave stond op het 
juiste treinstation uit te stappen of de juiste uitgang van 
een metrohalte te vinden.

De verwondering over Japan heeft  me nooit verlaten. 
Sinds die eerste reis ben ik nog heel wat keren door het 
land getrokken en nog steeds ben ik weg van de beel-
den, de klanken, de geuren: de suikerige wolk houtskool-
rook die uit het winkeltje met gegrilde paling walmt, de 
soeplucht van de damp die je met je ramen inademt, de 
geur van pas gemaaid stro van nieuwe tatamimatten.

Ik wil maar zeggen dat ik genoeg heb gereisd, genoeg 
dierbare herinneringen heb opgeslagen om tevreden te 
zijn. Je kunt toch niet overal komen en alles zien. En dan 
nog vermoed ik dat er een moment komt waarop je bent 
verzadigd en naar huis verlangt. Want het genot van je 
eigen huis kan net zo groot zijn als het genot van het rei-
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zen, en het verlangen overal en nergens te zijn, zoals mijn 
vader had, heeft  zijn prijs. Toen hij niet meer kon vliegen 
was mijn vader verloren. Hij had geen andere interesses, 
niets dat hem vaste grond bood. Ik heb gehoord dat hij 
in zijn laatste verwarde dagen verwoed zocht naar de 
logboeken die hij allang niet meer had. Af en toe werd 
hij er zo onrustig van dat hij kalmeringsmiddelen kreeg.

Een bucketlist duidt op een tekort, een hele voorraad 
onvervulde verlangens of idealen, de angst dat je niet 
genoeg hebt gedaan met je leven. Hoe meer ervaringen 
hoe beter, lijkt zo’n lijst te zeggen, terwijl het tegenover-
gestelde misschien wel net zo goed waar is. Ik heb geen 
bucketlist, want ik put troost uit mijn herinneringen aan 
de dingen die ik heb gedaan zonder te smachten naar de 
dingen die ik niet heb gedaan. Wat die ook zijn, ze wa-
ren niet voor mij bestemd, denk ik dan, en dat geeft  een 
gevoel van tevredenheid, een soort stabiliteit nu ik aan 
mijn allerlaatste reis begin.

Ja, ik heb zelfmoord overwogen en om de reden die ik 
uiteen heb gezet is zelfmoord een voortdurende verlei-
ding. Als hulp bij zelfdoding volgens de Australische wet 
was toegestaan zou ik op dit moment voorbereidingen 
treff en om uit het leven te stappen. Als het zover was zou 
ik mijn familie en naaste vrienden uitnodigen voor een 
afscheidsdrankje. Ik zou ze allemaal bedanken voor alles 
wat ze voor me hadden gedaan. Ik zou zeggen hoeveel 
ik van ze hield. Ik stel me voor dat de tranen rijkelijk 
zouden vloeien. Ik zou hopen dat er ook iets te lachen 
viel. Op de achtergrond zou muziek spelen, nummers 
uit mijn jeugd. En dan zou ik, als het juiste moment was 
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gekomen, afscheid nemen en mijn medicijn innemen in 
de wetenschap dat het feest zonder mij zou doorgaan, 
dat ze allemaal nog een tijdje zouden blijven, nog wat 
zouden praten en elkaar net zo lang zouden steunen als 
ze wilden. Als iemand die weet dat zijn einde nadert kan 
ik geen betere manier bedenken om het leven te verlaten. 
Ook vind ik het onbegrijpelijk waarom een dergelijke 
humane en waardige dood bij wet verboden is.

Nee, het zou niet tegen de wet zijn om het op eigen 
houtje te doen. De kranten staan vol mogelijkheden – me 
verhangen, van grote hoogte vallen, voor een rijdende 
trein springen, me verdrinken, me opblazen, mezelf ver-
branden – maar dat trekt me allemaal niet. Ook daarbij 
word ik weerhouden door de gedachte aan de nevenef-
fecten, de schok die het voor mijn gezin is, het trauma 
voor degene die de vlammen moet doven, het lijk moet 
opdreggen, de hersenen van het trottoir moet opvegen. 
Geen enkel zelfmoordscenario is fraai als je er goed over 
nadenkt. Daarom steun ik ook alle argumenten voor 
hulp bij zelfdoding omdat die oplossing, om Churchill 
verkeerd te citeren, de slechtste manier van sterven is 
afgezien van alle andere. 

Nee, ik ben niet gelovig geworden, dat wil zeggen dat ik 
me niet alsnog tot een bepaald geloof heb bekeerd. Het 
is niet anders, ook als het betekent dat ik na mijn dood 
regelrecht naar de hel ga. Een van mijn bezwaren tegen 
godsdienst was altijd het idee dat de rechtvaardigen wor-
den gered en alle anderen naar de hel moeten. Dat is 
immers het logische gevolg van het beeld van ‘wij’ en ‘zij’ 
in elke godsdienst?
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Misschien is het hierbij wel zo dat je niet mist wat je 
nooit hebt gekend. Ik heb geen godsdienstige opvoeding 
gehad. Ik ken wel een paar Bijbelverhalen van de korte 
tijd dat ik op zondagsschool heb gezeten, maar die leken 
zich op één lijn te bevinden met sprookjes, alleen min-
der boeiend. De schijnheiligheid ervan stond me tegen. 
Ik had liever de meer sinistere toon van de gebroeders 
Grimm, die een wereld schetsten zonder verlossing, waar 
nare dingen zonder reden gebeurden en niemand werd 
gestraft . Nu nog is dat wereldbeeld me liever. Ik geloof 
niet dat God een plan voor ons heeft . Ik geloof dat wij een 
soort zijn met goddelijke pretenties maar een dierlijke 
inborst, en dat wij de gevaarlijkste zijn van alle dieren 
die ooit op aarde hebben geleefd.

Kanker slaat lukraak toe. Als je niet aan kanker over-
lijdt overlijd je wel aan iets anders, want doodgaan is de 
regel in de natuur. De overleving van de soort berust op 
voortdurende vernieuwing, waarbij elke generatie plaats-
maakt voor de volgende, niet met de intentie van verbe-
tering, maar puur in het belang van het voortbestaan. Als 
dat de betekenis van eeuwig leven is dan ben ik een gelo-
vige. Ik heb alleen nooit geloofd dat God over ons waakt 
of persoonlijk belang stelt in elke afzonderlijke ziel. Als 
God al bestaat denk ik eigenlijk dat hij/zij/het een god-
heid moet zijn die vasthoudt aan een onbeschrijfelijke 
onverschilligheid, want waarom zou die anders, zoals 
Stephen Fry zegt, botkanker voor kinderen verzinnen?

Ja, ik ben bang, maar niet de hele tijd. Toen ik net wist 
dat ik kanker had was ik doodsbenauwd. Ik had nooit 
gedacht dat het lichaam zich tegen zichzelf zou keren en 
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zijn eigen vijand zou uitbroeden. Ik was nog nooit ern-
stig ziek geweest; en nu stond ik opeens oog in oog met 
mijn eigen sterfelijkheid. Er was een moment waarop ik 
mijn lichaam als voor het eerst in de spiegel zag. Van 
de ene op de andere dag was mijn eigen lijf een vreem-
de geworden, de saboteur van al mijn verwachtingen en 
dromen. Het was onbevattelijk en zo angstaanjagend dat 
ik moest huilen.

‘Ik mag niet doodgaan,’ jammerde ik. ‘Ik niet. Niet nu.’
Maar nu ben ik eraan gewend. Doodgaan is iets ge-

woons en onopmerkelijks geworden, iets dat met ieder-
een, niemand uitgezonderd, op een gegeven moment 
gebeurt. Als ik ergens bang voor ben dan is het om een 
ellendige dood te sterven, om in een proces verstrikt te 
raken waardoor mijn leven onnodig wordt verlengd. Ik 
heb alle voorzorgen genomen. Ik heb een levenstesta-
ment opgesteld en een kopie ervan aan mijn specialist 
voor palliatieve zorg gegeven. Ik heb in gesprekken, zo-
wel met hem als met mijn familie, duidelijk aangegeven 
dat ik aan het eind geen levensreddende behandelingen 
meer wil, niets dat bedoeld is als uitstel van executie. 
Mijn arts heeft  beloofd mijn wensen te respecteren, maar 
ik maak me toch zorgen. Ik ben nog nooit gestorven en 
daarom heb ik af en toe erg last van beginnerszenuwen, 
maar die gaan snel over.

Nee, er is niets goeds aan doodgaan. Het is ongeloofl ijk 
triest. Maar het hoort bij het leven, er valt niet aan te ont-
komen. Als je dat eenmaal inziet kunnen er mooie din-
gen gebeuren. Het grootste deel van mijn leven geloofde 
ik dat de dood iets was dat anderen overkwam. Ik leefde 



43

in de waan dat ik alle tijd van de wereld had, waardoor 
ik vrij ontspannen in het leven stond en nergens haast 
mee had. Dat is althans één verklaring voor het feit dat 
het zo lang duurde voordat ik mijn eerste roman schreef. 
Er waren ook andere. Jarenlang heb ik geprobeerd het 
levensverhaal van mijn ouders te schrijven en ik schetste 
karakters, zette plotlijnen uit en maakte de ene valse start 
na de andere. Het lukte maar niet om het verhaal leven in 
te blazen, geremd als ik werd door het feit dat mijn ou-
ders nog leefden en konden lezen wat ik had geschreven.

Toen mijn ouders eenmaal dood waren hoefde ik niet 
meer zo bezorgd te zijn. Ik kon over hen zeggen wat ik 
wilde zonder hen te kwetsen. En toen ik eenmaal wist 
dat mijn eigen einde naderde had ik geen enkel excuus 
meer. Het was nu of nooit. Ik wil niet zeggen dat dit het 
schrijven van mijn roman Me and Mr Booker vergemak-
kelijkte, maar het was wel een stimulans. Dit was mijn 
enige kans om iets na te laten dat helemaal mijn eigen 
werk was. Ik heb jarenlang aan scenario’s gewerkt, maar 
dat waren altijd samenwerkingsprojecten. Scenario’s ver-
dwijnen meestal in de onderste la en worden nooit meer 
gelezen. Ik weet dat romans ook verdwijnen, maar die 
blijven tenminste stoff elijk of digitaal als geheel bestaan, 
als object, en dat heeft  me er altijd in aangetrokken. Een 
boek staat op zichzelf. Een scenario is zuiver een voorstel 
voor een verhaal, maar een roman is het verhaal zelf.

Het was een heel bijzonder gevoel toen ik eind 2011 een 
exemplaar van mijn eerste roman in mijn handen hield. 
Toen Patricia Highsmith haar exemplaren van haar eer-
ste roman, Strangers on a Train, van haar uitgever kreeg 
toegestuurd verbaasde het haar hoeveel ruimte ze inna-
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men. Het leek zo brutaal om iets te maken dat ruimte in 
de wereld innam. Ik begreep wat Highsmith bedoelde. 
Ik had eindelijk mijn nek uitgestoken, het recht opgeëist 
om als schrijver serieus te worden genomen, en nu had 
ik het bewijs daarvan in mijn handen. Nu, dacht ik, kan 
ik gelukkig sterven.

Ja, ik heb wel spijt van bepaalde dingen, maar zodra je je 
verleden begint te herschrijven besef je dat juist je fouten 
en mislukkingen bepalen wie je bent. Neem je ze weg 
dan ben je niets meer. Maar ik vraag me wel af hoe alles 
zou zijn gelopen als ik andere keuzes had gemaakt, als 
ik moediger of slimmer was geweest, als ik beter had 
geweten wat ik wilde en hoe ik dat moest bereiken. Nu 
leek het eerder of ik maar had aangerommeld, mijn leven 
had genomen zoals het kwam. Achteraf zie ik er wel een 
zekere lijn in, maar op het moment zelf leefde ik vooral 
op de tast en improviserend, meer op goed geluk dan met 
een plan of bedoeling.

Niettemin worden we allemaal, zoals de Engelse psy-
chotherapeut en publicist Adam Phillips zegt, gekweld 
door het leven dat we niet hebben geleid, door de over-
tuiging dat we iets anders en beters zijn misgelopen. Mijn 
favoriete dagdroom gaat over het leven dat ik in Parijs 
had kunnen leiden als ik had besloten daar te blijven in 
plaats van naar huis terug te gaan. Ik was tweeëntwintig. 
Ik was weggelopen. Ik werd geacht in Oxford geschie-
denis te studeren voor mijn doctoraal, maar na de eer-
ste weken van het najaarstrimester besloot ik ermee te 
stoppen. Ik vond Oxford intimiderend en saai tegelijk. 
Mijn mentor was gespecialiseerd in de constitutionele 
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geschiedenis van New South Wales en wilde graag dat 
ik hem bij zijn onderzoek assisteerde. Hij zag dat ik het 
moeilijk had en bedoelde het goed, maar zijn aanbod 
voelde eerder als een straf dan een helpende hand, en ik 
zocht uitvluchten.

Aangezien ik een open uitnodiging van mijn neef en 
zijn vrouw had om hen in Parijs op te zoeken, haalde ik 
het geld van mijn bankrekening en kocht een kaartje. Ik 
weet nog dat ik op een winderige novembermiddag op 
het dek van de veerboot stond die uit Folkestone vertrok, 
en dacht dat mijn leven net was begonnen, dat dit het be-
gin was van mijn grootse avontuur. Frankrijk had altijd al 
een magische klank voor mij, al sinds de lessen Frans op 
de middelbare school van de uitgebluste meneer Collins. 
We moesten van hem een landkaart tekenen waarop de 
belangrijkste rivieren, geografi sche kenmerken en land-
bouwproducten waren aangegeven. Het leek een land van 
overvloed; ik zwoer dat ik er eens naartoe zou gaan om 
het met eigen ogen te zien. Als een soort voorbereiding 
op de tocht gaf meneer Collins ons allemaal een Franse 
naam. Ik was Jeanne. Ik vatte mijn nieuwe naam op als 
een uitnodiging om een heel ander mens in een nieuwe 
taal te worden, iemand die ontwikkelder en mondainer 
was dan ik, een wereldwijzer meisje. Juist die mogelijk-
heid van een nieuw leven trok me aan – en trekt me nog 
steeds aan. Ik had nog geen voet op Franse bodem gezet 
of ik voelde mijn alter-ego van de middelbare school her-
leven. Jeanne kocht een pakje Gauloises om het te vieren 
en zat in de trein te roken onder het lezen van haar verta-
ling van L’Amant van Marguerite Duras. Meteen vervloog 
de laatste twijfel over het verlaten van de academische 
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wereld en ze dacht: kon ik maar zo schrijven.
Mijn neef haalde me op in de Rue Mouff etard en ik ging 

met hem mee boodschappen doen voor het avondeten. 
Al die kazen, wijnen, pasteien, vleeswaren. Al die vis en 
schaaldieren, zo vers en glanzend. En al die schoonheid, 
in de passerende gezichten, in die sensuele taal, in de 
sprookjeshuizen in de straat die slingerend de heuvel af 
liep. Ik kon mijn geluk niet op. Als ik het echt had gewild 
had ik kunnen blijven. Ik was blut, maar als ik het had 
geprobeerd had ik wel werk kunnen vinden. Mijn neef 
gaf Engelse les, en er zullen wel bureaus voor au pairs 
zijn geweest die ik had kunnen bellen. Mijn Frans was 
slecht maar ik had de taal best kunnen leren. Toch ging ik 
na een paar betoverende dagen terug naar Oxford om te 
zien of ik kon overstappen op een studie Frans en Spaans, 
maar dat bleek met mijn bescheiden middelen niet mo-
gelijk. Ik had mijn moeder wel om een lening kunnen 
vragen maar door de scheiding zat ze al in de schulden. 
Toen zag ik af van Parijs en ging naar huis met het idee 
dat er nog wel eens een kans zou komen om deze stap te 
zetten, om in Jeannes huid te kruipen en mijn verbluf-
fende romans te schrijven op mijn zolderkamertje in het 
vijfde arrondissement. Maar nee. Natuurlijk niet. Alleen 
bleek dat later juist goed uit te pakken, want al snel deden 
zich andere gelegenheden voor, zoals altijd, en andere 
kansen om een nieuw leven te beginnen op een manier 
die ik nooit had kunnen voorzien.

Het probleem met dagdromen is dat je altijd meent 
te weten hoe het ongeleefde leven afl oopt. Het is ook 
altijd een betere versie van het leven dat je in feite leidt. 
Het andere leven heeft  meer betekenis en een duidelijker 
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lijn. Het is onrealistisch vrij van tegenslagen en pech. 
Dat verschil tussen droom en werkelijkheid kan soms de 
oorzaak zijn van diepe onvrede. Maar ik word niet meer 
gekweld door ongedurigheid. Het leven dat ik geleid heb 
zie ik nu als het enige leven, iets unieks, door en door een 
eenheid. Ik vind het pure dwaasheid om jaloers te zijn 
op die andere ik, degene die in Parijs bleef of degene die 
zich specialiseerde in de constitutionele geschiedenis van 
New South Wales. 

Nee, ik geloof niet in een leven na de dood. Stof zijt gij 
en tot stof zult gij wederkeren: daar komt het voor mij 
op neer. We komen uit het niets en wanneer we sterven 
keren we terug naar het niets. Dat is één betekenis van de 
cirkel waar Japanse kalligrafen zoveel van houden, louter 
één grote, vette streek die bij het begin begint en er in 
een ronde boog terugkeert. ‘In mijn oorsprong ligt mijn 
einde,’ zegt T.S. Eliot. ‘Oude vuren tot as, en as tot de 
aarde/Die nu al vlees, pels en drek is/Bot van mens en 
dier, bonenstaak en blad.’

Four Quartets was een openbaring toen ik het gedicht 
op school voor het eerst las. De wereld was precies zoals 
Eliot die beschreef en niet anders, een oord waar schoon-
heid en ontbinding samengaan en vaak niet van elkaar te 
onderscheiden zijn.

Toen de boeddhistische non die me af en toe komt 
opzoeken vroeg of ik in een leven na de dood geloof, 
antwoordde ik dat we volgens mij nog een poosje voort-
leven in de herinnering van de mensen die ons hebben 
gekend, maar in vergetelheid raken zodra vrienden en 
familie er ook niet meer zijn. Ik vertelde over de begraaf-
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plaatsen in het Japanse porseleinstadje Arita, waar mijn 
man en ik een huis hebben gekocht. De stad dateert offi  -
cieel van vier eeuwen geleden, maar vermoedelijk waren 
er al boeren voordat de pottenbakkers er kwamen. Nu, 
lang na zijn glorietijd, is Arita het thuis van veel meer 
dode dan levende inwoners, zodat je altijd, welke route 
je ook kiest door de smalle, bochtige straatjes, algauw 
op begraafplaatsen stuit vol gedenktekens voor de do-
den. Je ziet vanzelf wie nog in de herinnering voortleeft  
doordat sommige graven prachtig zijn onderhouden en 
vaak worden bezocht. Zo zie je ook vanzelf welke doden 
volledig zijn vergeten, want hun graven zijn vervallen en 
met onkruid overwoekerd. In sommige hoekjes vind je 
zelfs gedenkstenen die lukraak op een hoop zijn gegooid, 
zonder plichtplegingen terzijde geschoven om plaats te 
maken voor nieuwkomers.

Ik zei tegen de non dat Shin, die schilder is, had be-
sloten naar Arita te verhuizen omdat het hem een mooi 
idee leek op porselein te schilderen in plaats van op ver-
gankelijk materiaal als papier of doek. Arita ligt bezaaid 
met porseleinscherven, waar je ook kijkt. Rond de oude 
ovens kun je overal stukken van blauwe en witte por-
seleinen borden, kopjes en theepotten oprapen. Op de 
bedding van de rivier die door het stadje stroomt, ligt een 
laag afgedankt porselein, stukken van potten die bij het 
bakken zijn gebarsten of een ander gebrek vertoonden 
en simpelweg uit het raam van een atelier in het water 
zijn gegooid. Shin stelt zich graag voor dat scherven van 
zijn werk misschien over vierhonderd jaar worden op-
gegraven en verzameld door een nieuwsgierige reiziger, 
zoals hij fragmenten van het beschilderde werk van zijn 
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voorgangers opgraaft  en verzamelt. Op die manier zal hij, 
zegt hij, een zekere mate van onsterfelijkheid hebben be-
reikt. Ik zeg dat ik zo ook over mijn werk denk. Ik hoop 
dat iemand ergens lang na mijn dood een boek of essay 
van mij leest in de laatste bibliotheek of in een digitaal 
archief en dat hij op een bepaalde manier geraakt zal zijn.

De non luistert beleefd naar mijn theorieën over een le-
ven na de dood, maar ik merk wel dat ze het niet met me 
eens is. Ik krijg het gevoel dat de situatie voor haar niet 
zo eenvoudig ligt als ik die beschrijf. Ik wil niet bewe-
ren dat ik haar geloof begrijp, maar ik neem aan dat het 
uitgaat van het bestaan van een andere wereld, los van 
deze. Wat kan ze anders bedoelen wanneer ze beschrijft  
hoe de spirituele essentie uit het lichaam naar de ‘ether’ 
gaat? Op dat punt wordt religie voor mij te cryptisch, 
maar misschien komt het doordat de taal niet toereikend 
is om het onbeschrijfl ijke te beschrijven. 

Ik voel me veel meer aangetrokken tot alle normale 
manieren waarop we de dood voor de gek houden. Dat 
kan door de suggestieve kracht van de voorwerpen die 
we achterlaten, of in de vorm van woorden, van een 
hoofdbeweging, een manier van lachen. Ik zat laatst met 
een paar heel oude vrienden van ons te eten. Ze hadden 
mijn moeder vaak ontmoet toen ze nog zichzelf was, 
voordat ze ziek werd. De vrouw keek me een tijdje on-
derzoekend aan.

‘Je gaat steeds meer op haar lijken,’ zei ze.
Een moment lang had ik het gevoel dat mijn moeder 

erbij was gekomen, dat we haar aanwezigheid aan tafel 
hadden opgeroepen door bij elkaar te zitten. Het was 
maar een vluchtig moment. Maar ik kan me ook geen 
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leven na de dood voorstellen dat uit meer bestaat dan dit 
soort korte, incidentele bezoekjes aan de levenden, deze 
herinneringen die ongevraagd uit het niets opduiken en 
dan weer in vergetelheid verdwijnen.

Nee, mijn prioriteiten zijn hetzelfde gebleven. Werk en 
gezin. Dat zijn de enige dingen die ooit echt belangrijk 
voor me zijn geweest. Het klinkt misschien gek als een 
schrijver met zo’n bescheiden productie beweert dat ze 
zich haar hele leven met haar werk heeft  beziggehouden, 
maar het is wel zo. Wanneer ik niet schreef was ik bezig 
me voor te bereiden, met ideeën te spelen, te lezen, het 
leven en personen te observeren, van andere schrijvers 
te leren. Alles is kopij, zei Nora Ephron. Het mag mij dan 
langer dan anderen hebben gekost om succes te krijgen, 
maar ik probeerde het wel. Ik probeerde het telkens weer, 
maar het lukte niet. Ik probeer het nu weer en ik hoop dat 
het nu minder slecht lukt. Ik heb lang gewacht voordat 
ik mijn dood als onderwerp nam, voornamelijk omdat 
ik de juiste toon niet kon vinden. Ik weet niet of ik die 
nu wel heb gevonden.

Het is een understatement dat mijn gezin mijn andere 
prioriteit in het leven is. Het huwelijk, kinderen, de hele 
ramp, zoals Zorba het noemde. In een bepaald essenti-
eel opzicht sterft  iedereen die moeder wordt voor zich-
zelf. Toen ik eenmaal kinderen had was ik geen individu 
meer, los van andere individuen. Ik stroomde over in alle 
anderen. Ik weet nog dat ik na de geboorte van Nat naar 
een fi lm ging en bij het eerste spoor van geweld wegliep. 
Ik kon de gedachte aan de aangerichte ellende niet aan. 
Ik was vroeger nooit zo teergevoelig, maar opeens stond 
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er veel meer op het spel. Ik had een kind op de wereld ge-
zet. Van nu af aan had ik alleen nog tot taak dat jongetje 
te beschermen en tot volwassenheid te laten opgroeien, 
wat het me ook mocht kosten. Het was geen keuze. Het 
was een wet.

Zo geformuleerd lijkt het een altruïstische opgave, 
maar dat was het niet. Ik kreeg er veel voor terug, zo niet 
veel meer. Er worden weinig woorden vuilgemaakt aan 
de gewone genoegens van het opvoeden van kinderen 
omdat die weinig opzienbarend zijn en geen blijvende 
sporen nalaten, maar ze hebben me jarenlang kracht ge-
geven toen onze zoons opgroeiden en zich ontplooiden, 
en ze geven me nog steeds kracht. Onwillekeurig put ik 
plezier uit het feit dat het goed met hen gaat nu ik achter-
uit ga. Het heeft  iets toepasselijks, een duidelijk teken dat 
mijn werk in de wereld is voltooid. Het is zoiets als de dag 
dat Dan toen hij in groep zes zat, zich twintig meter voor 
het schoolhek naar me omdraaide en zei: ‘Je mag nu naar 
huis, mama.’ Toen wist ik dat de tijd van onze gezellige 
wandelingetjes voorbij was en dat in de toekomst steeds 
meer tekenen, net zo schrijnend en noodzakelijk als dit, 
zouden aangeven dat ik overbodig was geworden.

Nee, ik ben niet ongelukkig of depressief, maar wel af en 
toe boos. Waarom ik? Waarom nu? Domme vragen, en 
toch stel ik ze steeds weer. Door pure wilskracht had ik 
de voorspellingen moeten logenstraff en en deze ziekte 
moeten verslaan. Ik zou nog eens tien jaar krijgen waarin 
ik mijn beste werk zou schrijven. Ik was bestolen!

Waanzin. Alsof iemand ook maar ergens vat op heeft . 
Ik kan veel beter accepteren dat ik machteloos sta tegen-



52

over mijn lot en dat ik nu eindelijk verlost ben van de 
tirannie van het kiezen. Dan verspil ik veel minder tijd 
aan het gevoel een uitzondering te zijn of tekort te zijn 
gedaan.

Zoals ik al tegen die jonge psychologe zei, vertrouw ik 
erop dat mijn vrienden me van mijn sombere gedachten 
afh ouden. Ik heb er niet veel, maar de vrienden die ik 
heb zijn zo goed voor me, zo teder en attent, dat het on-
dankbaar zou zijn als ik zou wegzinken in ongelukkige 
gevoelens en depressiviteit. En Shin is er ook nog – zon-
der hem was ik nergens. Hij is altijd zo opgewekt en lief; 
dat ik niet gek ben geworden heb ik aan hem te danken. 
Als ik wel eens depressief of ongelukkig ben houd ik dat 
zo goed mogelijk voor hem verborgen. Dat is het minste 
wat ik kan doen.

Nee, nu ik weet dat ik doodga neem ik geen grotere risi-
co’s in het leven. Ik ben niet van plan om te gaan skydiven 
of paragliden. Ik ben altijd voorzichtig geweest met mijn 
lichaam, me uitzonderlijk sterk bewust van alles wat er 
mis kan gaan als je gevaarlijke activiteiten onderneemt. 
Ironisch genoeg was mijn vader degene die me voor-
zichtigheid heeft  bijgebracht. Ik geloof niet dat hij het 
geschikte karakter had om te vliegen; de risico’s maalden 
door zijn hoofd en maakten hem angstig, prikkelbaar, 
depressief. Tegelijkertijd was hij verslaafd aan de roes en 
kon hij er niet mee stoppen.

Zijn ambivalente houding tegenover gevaar bracht 
me toen ik jong was in verwarring. Hij ontmoedigde 
me nooit als ik riskante activiteiten wilde ondernemen, 
maar maakte me wel bang voor eventuele gevolgen, met 
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als resultaat dat ik er niet goed in werd. Toen hij me 
leerde autorijden benadrukte hij bewust de feilbaarheid 
van motoren, iets wat hij in de oorlog op de vliegschool 
moest hebben geleerd, toen elke fout fataal kon zijn. 
Voordat we wegreden trok hij altijd de motorkap open 
om samen met mij een soort fl ight-check uit te voeren 
en te zien of alles wel goed vastzat. Het was een goede 
les, waar ik veel aan heb gehad, maar ik vraag me nu wel 
af of ik door zijn lesmethode een zekere voorliefde voor 
risico’s ben kwijtgeraakt en of dat ook zijn bedoeling was. 
Ik heb het idee dat ik misschien iemand anders was ge-
worden als hij me eens had meegenomen op een vlucht 
met een van de Tiger Moths waar hij zoveel van hield, 
als hij had laten zien waarom hij zich op het vliegen had 
gestort, en het onstuimige plezier meer had benadrukt 
dan het gevaar.

Het ironische is dat ik nu evengoed doodga, ook al 
ben ik nooit een waaghals geweest die het noodlot tartte. 
Misschien is het een vergissing zo voorzichtig te zijn. Ik 
denk wel eens dat dit de echte reden is waarom ik erte-
gen opzie er een eind aan te maken. Omdat zelfmoord 
zo gevaarlijk is.

Ik zal jullie allemaal zo erg missen als ik dood ben: dat zei 
Harold Pinter, stervend aan kanker, tegen zijn vrouw. Ik 
begrijp precies wat hij bedoelt.

Het korte antwoord op de vraag wat ik het meest zal 
missen is Shin, de man met wie ik eenendertig jaar ben 
getrouwd, en de gezichten van mijn kinderen.

Het lange antwoord is de wereld en alles wat erbij hoort: 
de wind, de zon, de regen, de sneeuw en alles eromheen.
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Ook zal ik het missen dat ik er niet ben om te zien wat 
er komen gaat, hoe de dingen verder gaan, of het leven 
van mijn kinderen net zo gelukkig zal zijn als het mijne.

Maar het sterven zal ik niet missen. Dat is verreweg 
het zwaarste wat ik ooit heb gedaan, en ik zal blij zijn als 
het voorbij is.

Ik hoop dat anderen zich mij zullen herinneren door wat 
ik heb geschreven. Als je zelf je verhaal niet vertelt doet 
een ander het wel, heeft  iemand eens waarschuwend ge-
zegd.

Maar ik weet dat ik eigenlijk niet kan bepalen hoe 
anderen zich mij zullen herinneren. Het kenmerken-
de van herinneringen is nu eenmaal dat verschillende 
mensen zich verschillende dingen zullen herinneren en 
dat de dingen die ze zich herinneren nooit verifi eerbaar 
of waar zijn. Dat geldt ook voor mijn eigen herinnerin-
gen aan mijn leven, die poreus en veranderlijk zijn en 
tegenstrijdige interpretaties toelaten. Als ik ze in mijn 
werk gebruik, wat vaak gebeurt, dan is het om ze in een 
bepaald verhaal in te bedden, om ze aan een doel aan 
te passen, want zo gaat dat bij fi ctie. Al doende raak ik 
ervan overtuigd dat de fi ctieve versie van mijn herinne-
ring de echte is, of althans de meest verkieslijke. Het is 
puur eigenbelang, dat weet ik, maar dat is ook een van 
de aantrekkelijke kanten ervan.

Uiteindelijk is het al een zegen dat iemand zich ons 
herinnert en moeten we ons niet al te druk maken over 
hoe of waarom. Mijn grootmoeder van moederskant 
overleed voordat ik haar kon leren kennen. Maar ik her-
inner me haar als een getalenteerde vrouw met literai-
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re aspiraties, die te jong overleed om al haar talenten 
te benutten – omdat ik mijn moeder dat zo vaak heb 
horen zeggen. De moraal van het verhaal ontging me 
niet. Het was een waarschuwing en ik werd erdoor ach-
tervolgd, net als mijn moeder. Maar in mijn ogen was 
het ook een romantische geschiedenis, vooral in de de-
tails. Mijn grootmoeder was een plattelandsmeisje uit 
Longreach, in de binnenlanden van Queensland. Ze was 
net van school toen ze met een twaalf jaar oudere scha-
penfokker trouwde. Ze schreef gedichten over de bush 
die in het Bulletin verschenen, maar eigenlijk wilde ze 
weg, naar de stad, om andere schrijvers te ontmoeten en 
zich in literaire kringen te bewegen. Pas op haar zestigste 
kon ze haar kans grijpen. Ze was net weduwe en kocht 
een appartement in het Macleay Regis in Kings Cross, 
in het hart van artistiek Sydney. Ongeveer een week na 
de verhuizing overleed ze in haar slaap. Een triest ein-
de natuurlijk, maar wat indruk op me maakte was haar 
onwrikbare ambitie – die ze al die tijd had gekoesterd, 
tegen de klippen op. Ook het feit dat ze schrijven serieus 
nam wekte mijn bewondering, zodat ik me geoorloofd 
voelde hetzelfde te doen, mijn eigen vonkje van ambitie 
te beschermen zodra het op de middelbare school in me 
opvlamde. 

Wie weet wat er van me was geworden zonder het voor-
beeld van mijn grootmoeder? Misschien had ik  poëzie 
dan wel tijdverspilling gevonden en had ik me op de bè-
tavakken gericht. Ik heb daarentegen altijd geloofd dat 
ik door het schrijversvak te kiezen eer bewees aan de na-
gedachtenis van mijn grootmoeder, dat ik iets afmaakte 
waar zij aan was begonnen, of althans het  estafettestokje 
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overnam. Ik weet dat zij er niets van merkt, maar ik ben 
er nog steeds van overtuigd dat ze het een prettig idee 
zou vinden dat ze op die manier in de herinnering voort-
leeft . Ook in die zin is ze een pionier, is ze me voorgegaan 
in de grote artistieke ether.


