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In het begin is het wat merkwaardig dat je in dit boek als lezer 
voortdurend met 'jij' wordt aangesproken. Want jij kan als lezer 
patiënt zijn, of naaste, of zorgverlener. Het is vreemd om als naaste 
in de jij-vorm aangesproken te worden op je gevoelens en 
gedachten bij je naderende dood, want jij bent in dat geval niet 
degene die in het hospice verblijft waar veel van de verhalen in dit 
boek zich afspelen.  En toch is deze aanspreekvorm uiteindelijk niet 
vreemd. Sterker: het laat je juist meer invoelen wat er in de patiënt 
omgaat die gaat sterven, al zal je dat nooit helemaal kunnen 
begrijpen als je niet zelf voor deze gebeurtenis staat.  

 
De dood wordt hier voorgesteld als reis, waarbij de mensen om de stervende heen sherpa's zijn, die 
de reiziger vergezellen en zo goed als mogelijk de last mee helpen dragen. Een ander mooi beeld 
wordt opgeroepen waar het over eenzaamheid gaat. Of je nu patiënt bent of niet, elk mens is in 
wezen eenzaam en is daarin met elkaar verbonden. Dat je daar ook kracht uit kan halen, geeft de 
auteur treffend weer met het beeld van schepen op een donkere zee. De aanwezigheid van andere 
lichtjes geeft troost, en maken ons bewust van anderen die hetzelfde eenzame lot dragen. Zo staat 
het boek vol fraaie illustraties van emoties die je beleeft en gedachten die je hebt wanneer jij zelf, 
een naaste of een patiënt die reis gaat maken. 
 
Het boek staat vol ervaringsverhalen en praktische handreikingen voor iedereen die met de 
palliatieve fase te maken heeft. Ook de naaste of de professional wordt in zijn of haar eigen rol met 
'jij' aangesproken. Wat gebeurt er met je als je sterft, eenzaamheid, angst, pijn: het komt allemaal 
zorgvuldig aan bod. Mooie hoofdstukken zijn gewijd aan de rol van taal, de tijd en de veranderende 
werkelijkheid. Op enkele plekken wordt de soms zware tekst verluchtigd met een gedicht, een 
liedtekst of een verhaal, zoals de aangrijpende fabel van Toon Tellegen, waarin de eekhoorn op reis 
gaat en afscheid moet nemen van de mier. Na de laatste bladzijde is het voor de lezer ook moeilijk 
om los te komen van dit indringende boek. 
 
 
 


