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De meeste mensen gaan hier dood begint sterk, met een krachtig beeld van 
mevrouw Van Uuden. Je wordt als lezer meteen gegrepen door de persoonlijke 
invalshoek. Je ziet haar praten en praten: ze is een mevrouw die je meteen lijkt te 
kennen en van wie je meer te weten hoopt te komen. Tot één bladzijde verder, waar 
je er achter komt dat zij de enige persoon in het boek zal zijn van wie je een stukje 
van haar verhaal hebt meegekregen. Dan, we zijn nog in het voorwoord, legt 
schrijfster Katja Meertens uit dat omwille van de leesbaarheid en privacy zij de 
verhalen van vele mensen in het hospice waar zij een jaar lang de gasten volgde 
heeft samengevoegd en geanonimiseerd.  
 
Die privacy valt te begrijpen, maar dat één personage in het boek gevormd wordt 
door de verhalen van twee of meerdere anderen maakt dat zo’n personage een stuk 
onpersoonlijker wordt, hoe aangrijpend leven en dood van dat personage ook verder 
in het boek zullen zijn. Weliswaar wordt de laatste fase in het leven van verschillende 
mensen indringend beschreven, je weet dat je bedot wordt omdat het een 
kunstgreep van de auteur is om een verhaal neer te zetten, en dat is een beetje 
jammer. Onnodig ook misschien, want waren de individuele verhalen soms niet 
treffend genoeg? Hadden de gebeurtenissen van één stervend individu niet 
roerender kunnen zijn dan de wetenswaardigheden van velen in één personage 
verenigd? 
 
Gelukkig zijn de verhalen boeiend genoeg om het boek stuk te lezen. Gaandeweg 
vergeet je als lezer wel weer wat de auteur in de inleiding over de personages heeft 
gezegd. Ook de eerste hoofdstukken, met de geschiedenis van hospices en van het 
palliatief centrum Cadenza in Rotterdam, zijn vlot geschreven en interessant om te 
lezen. Gebeurtenissen en gedachten van de patiënten worden afgewisseld met die 
van artsen, verzorgenden, familieleden, een geestelijk verzorger en de teamleider 
van het hospice. De auteur mocht bij vele gesprekken tussen al deze personen 
aanwezig zijn, en heeft daar op indringende wijze verslag van gedaan. Wanneer een 
gast van het hospice sterft, na een kort of langer verblijf in het centrum, is dat telkens 
een aangrijpende gebeurtenis, voor alle betrokkenen in het boek, maar ook voor de 
lezer die daar gevoelig voor is. Je weet van tevoren dat de gast die de ene dag nog 
relatief tevreden in Cadenza in de koffieruimte zit, de andere dag sterk achteruit kan 
gaan, en nooit meer uit de diepe slaap zal komen waarin hij of zij bij te veel lijden 
gebracht wordt. Helder wordt tussen de persoonlijke verhalen door uiteengezet wat 
het verschil is tussen deze palliatieve sedatie en de zelden in het centrum 
uitgevoerde euthanasie, en wat de artsen beweegt om bepaalde keuzes te maken.  
 
De geest van Elisabeth Kübler-Ross waart overal in het boek rond. Deze bekende 
psychiater schreef in 1969 het standaardwerk On death and dying (in 1972 bij Anbo 
verschenen als Lessen voor levenden. Gesprekken met stervenden), waarin zij de 
fasen beschrijft die vrijwel alle terminale patiënten doormaken: ontkenning, woede, 
marchanderen, depressie, en uiteindelijk aanvaarding. Ook onderscheidt Kübler-
Ross vergelijkbare fasen bij de rouwenden, waarbij inlevend wordt gemaakt welke 
weg veelal wordt afgelegd voordat men de geliefde los kan laten. Deze fasen worden 
aan de hand van de verhalen van de gasten en van hun naasten duidelijk 
geïllustreerd. Gaandeweg laat schrijfster Katja Meertens treffend zien, waar het zo 



uitkomt ook niet zonder humor, hoe het pad van welkom naar wennen en het 
meedoen aan activiteiten uiteindelijk naar het afscheid leidt. 
 
In Cadenza is er veel aandacht voor de patiënt, maar zeker ook voor de familie. 
Sinds 1988 zijn er steeds meer van dergelijke centra gekomen, verschillend in 
omvang en professionaliteit. Het valt te hopen dat daar met net zo veel aandacht 
voor de gasten en hun familie wordt gezorgd als in Rotterdam. Na lezing van het 
boek gun je iedereen aan het eind van een zware ziekte een verzorging zoals die in 
Cadenza plaatsvindt. In het boek wordt ook toegelicht wie en wanneer in een hospice 
terecht komt, en dat dergelijke centra er niet zijn vanwege een falende thuiszorg, 
maar inmiddels een uitvloeisel zijn van een cultuur waarin sterven een normale fase 
is. 
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