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Een wat ouder boek dit keer, en waarom ook niet?. Deze rubriek signaleert boeken die een link met 
ziekte hebben en die voor de lezer van Emergo! interessant zouden kunnen zijn. Soms is dat een 
boek dat al jaren geleden is verschenen, soms is het net uit. Soms heeft het boek direct met ziekte te 
maken, soms indirect. De ziekte kan in het boek een prominente rol spelen, of meer een aanleiding 
zijn voor filosofische bespiegelingen, zoals in het geval van Mijn dinsdagen met Morrie van Mitch 
Albom, dat al in 1998 in Nederland uitkwam.  

De ondertitel belooft een boek vol levenslessen. Die lees je uiteindelijk wel, maar de auteur heeft er 
een lange aanloop voor nodig. Het waargebeurde verhaal begint met een uitvoerige beschrijving  hoe 
Mitch na 20 jaar weer in contact komt met zijn oude professor Morrie Schwartz. Deze laatste is met 
de ziekte ALS ten dode opgeschreven, en Mitch maakt met hem de afspraak wekelijks op bezoek te 
komen, altijd op dinsdag, om gesprekken met hem te voeren over de tocht die de verzwakte man 
maakt over de brug tussen leven en dood.  De inmiddels door zijn eigen leven jachtig en cynisch 
geworden Mitch verandert door de ontmoetingen al gauw in een meelevende en zorgzame figuur, 
die zijn ervaringen met de professor zoals met hem afgesproken vastlegt in het voorliggende boek. 
Die metamorfose is te danken aan de wijsheid en het inzicht van de stervende patiënt. Morrie is 
aangewezen op hulp bij al zijn handelingen, van eten tot billen afvegen, maar hij laat Mitch door 
middel van een blik door zijn raam zien hoe relatief het leven kan zijn. Waar Mitch zich in de wereld 
buiten het raam kan uitleven, is het voor Morrie een blik op de veranderende natuur en op het 
verstrijken van de tijd. Hij houdt een pleidooi voor het maken van ruimte voor spirituele zaken, in 
plaats van het najagen van ambities en materiële zaken  die ons uiteindelijk toch niet bevredigen. 

De gesprekken gaan over spijt, zelfmedelijden, familie, de dood, emoties, vergiffenis, afscheid en veel 
meer. Overal klinkt de stem door van de man die aanvaard heeft dat hij elk moment dood kan gaan, 
en zich concentreert op wat werkelijk belangrijk is. 'Leer te sterven en je leert te leven'  is de kernzin 
van zijn filosofie. De ziekte heeft hem geleerd dat het belangrijkste in het leven is hoe je liefde moet 
geven en hoe je liefde moet ontvangen.  

Het boek leest vlot weg, maar nadat je het terzijde hebt gelegd blijft er nog veel om over na te 
denken. 
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