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Gezond zijn? Dat, zeggen de Nederlanders, 
betekent vooral dat je op de fiets boodschap-
pen kunt doen. Het blijft aardig om te zien 
hoe buitenlanders die hier kort of lang hebben 
gewoond, Nederland en de Nederlanders type-
ren. Zoals de Amerikaanse antropoloog Frances 
Norwood, van wie bovenstaande observatie 
afkomstig is. In de zomer van 2000 kwam zij 
naar Nederland om in vijftien maanden een 
grondige studie te doen naar euthanasie in de 
huisartspraktijk. Niet alleen sprak zij tientallen 
experts, ook liep zij mee met tien huisartsen en 
sprak zij lang met 25 van hun patiënten. Het 
beeld dat zij van ‘ons’ schetst in The Maintenance 
of Life mag af en toe wat al te traditioneel ‘gezel-
lig’ zijn, haar boek – dat leest als een trein – is 
buitengewoon relevant.
Hebben veel Amerikanen de neiging om zonder 
veel kennis van zaken gehakt te maken van het 
Nederlandse euthanasiebeleid, Norwood slaagt 
erin een herkenbaar beeld te schetsen van de 
praktijk, compleet met indringende casuïstiek, 
én duidelijk te maken waar het in essentie om 
gaat. Bij euthanasie, is haar stelling, is de weg 
waarlangs – de euthanasia talk tussen huisarts, 
patiënt en naaste familie – belangrijker dan 
het uiteindelijk resultaat. In die gesprekken 
wordt de patiënt zich ervan bewust hoe hij 
eigenlijk wil sterven, ervaart de huisarts het 

belang van zijn begeleidende rol en raakt de 
familie actief betrokken. Anders dan veel van 
haar landgenoten denken, bestaat euthanasie 
niet door afwezigheid van palliatieve zorg. Nee, 
zegt Norwood, het euthanasiegesprek is zélf een 
vorm van palliatieve zorg: het geeft de stervende 
patiënt identiteit en eigenwaarde. En vaak kómt 
het dan helemaal niet meer tot euthanasie. 
Het euthanasiegesprek past volgens Norwood 
bij een cultuur van ‘overleg’, waarin mensen – 
zegt zij, ik hoop niet dat het altíjd waar is – niet 
bij elkaar zitten om een besluit te nemen maar 
om informatie uit te wisselen. Bovendien staat 
of valt het euthanasiebeleid met ons soort van 
huisartsgeneeskunde en met het bestaan van 
een breed scala aan – ook financieel – toeganke-
lijke voorzieningen: dat maakt een vrije keuze 
mogelijk. 
Het Nederlandse euthanasiebeleid kan dan ook 
niet zomaar naar Amerika worden overgeplant, 
is haar waarschuwing. Niet alleen past ‘overleg’ 
niet bij de individualistische Amerikaanse 
cultuur, ook zouden gezondheidszorg- en 
thuiszorgvoorzieningen eerst voor iedereen 
toegankelijk gemaakt moeten worden. De 
hervormingsplannen van Obama zijn laatst een 
stap dichterbij gekomen. Nu maar hopen dat de 
senatoren straks dit boek lezen voordat zij hun 
stem uitbrengen. JV
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Euthanasie door Amerikaanse ogen 
boek

‘Ja, ik ben arts en ik ben tegen de dood, maar 
als hij aanklopt dan kun je hem maar beter 
binnenlaten’, zegt Karel van de Graaf in een 
nagenoeg uitverkochte schouwburg Orpheus 
in Apeldoorn. Hij leest de monoloog ‘Arts’ van 
verpleeghuisarts en MC-columnist Bert Keizer 
voor. Van de Graaf is één van de gastacteurs van 
De Afscheidsmonologen. Deze theatervoorstel-
ling bevat tien voordrachten gespeeld door een 
professionele actrice (Rian Gerritsen) en twee 
gastacteurs, in dit geval Karel van de Graaf en 
Marga van Praag. 
De Afscheidsmonologen – geschreven door ver-
schillende auteurs – gaat over de achterkant van 
lijdensverhalen: over datgene wat de aan-
staande overledene en zijn omgeving in kleine 
kring beweegt. Het geeft intieme inkijkjes in 
het leven van mensen die met de dood te maken 
krijgen. Zo maakt Marga van Praag indruk 
met haar monoloog over de dilemma’s van een 

vrouw die zojuist te horen kreeg dat ze moet 
accepteren dat ze niet meer te helpen is. Wie 
belt ze als eerste zonder dat familieleden zich 
gepasseerd voelen? Waarom maakt zij zich daar 
zo druk om terwijl ze het 
liefst gewoon op de bank 
wil liggen bijkomen? 
Het theaterstuk is vol 
met invoelbare passages, 
soms rauw, dan grappig 
of triest. De invalshoe-
ken zijn, evenals de sub-
jecten, divers: variërend 
van moord tot ziekte en 
van patiënt tot goede 
vriend. En juist die vari-
atie in combinatie met 
goed geschreven stukken 
maakt de voorstelling tot 
een aanrader. ILS

De Afscheidsmonologen 
theater

De Afscheidsmonologen is 

tot half februari 2010 te zien. 

Speellijst is te vinden op: 

www.bostheaterproducties.nl
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Aids en ouderdom 
boek

Nederland vergrijst en dat geldt ook voor de 
mensen die leven met hiv. Over tien jaar is zo’n 
30 procent van de hiv-geïnfecteerden ouder dan 
zestig jaar. Zij zullen ook te maken krijgen met 
ouderdomsziekten. Bovendien zijn er aanwij-
zingen dat hiv-patiënten sneller verouderen 
dan mensen zonder hiv. De huidige zorg is daar 
onvoldoende voor toegerust.  In de bundel Oud 

worden met hiv worden de medische en psy-
chosociale problematiek van ouder wordende 
hiv-patiënten in kaart gebracht en een beleids- 
en onderzoeksagenda opgesteld. Deskundigen 
noteren daartoe hun ervaringen met en visie op 
de ouder wordende hiv-patiënt. Het resultaat is 
een breed overzicht, aangevuld met interviews 
met patiënten. HM

Cees Smit e.a. (red.), Oud 

worden met hiv. Verkrijgbaar 

via: www.aidsfonds.nl

Das Weisse Band draait nu 

in de bioscoop. Zie: www.

filmladder.nl

 Ooit vertegenwoordigde de dokter samen met 
andere hooggeplaatste heren een ogenschijnlijk 
onwrikbare maatschappelijke orde. In het verre 
verleden, dat ‘vreemde land, waar ze de dingen 
anders doen’. In Das Weisse Band, de nieuwe, 
schitterende film van de Oostenrijkse groot-
meester Michael Haneke, maken we kennis 
met de inwoners van een klein protestants dorp 
in Duitsland, aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog. 
Aan de top: de baron, de dokter, de rentmeester, 
de dominee. Helemaal onderaan: de boeren, die 
voor hun bestaan afhankelijk zijn van de heren 
aan de top. We betreden werkelijk ‘een vreemd 
land’. Een land waar repressie, starre regels, ver-
nedering, huichelachtigheid en kruiperigheid 
aan de orde van de dag zijn. En waar kinderen 
worden opgevoed met een dodelijk schuld- en 
zondebesef. 
Er doet zich een reeks angstaanjagende gebeur-
tenissen voor in het dorp. Zo maakt de dokter, 

een bekwame ruiter, een val met zijn paard en 
raakt ernstig gewond; de zoon van de baron 
wordt ernstig mishandeld; de vrouw van de 
boer zakt door de zoldervloer en komt om; de 
verstandelijk gehandicapte zoon van de vroed-
vrouw wordt gefolterd. Niemand weet wie 
daar achter zitten. Maar Haneke suggereert dat 
dorpskinderen deze duivelse daden pleegden. 
Zijn in fenomenaal zwart-wit gedraaide film (ga 
hem daarom vooral zien in de bioscoop!) gaat 
over de stilte voor de storm: de oorlog waarmee 
een hele maatschappelijke orde ten onder zou 
gaan. En over een cultuur die de kiemen van het 
nazisme in zich draagt. 
In een aangrijpende scène verbindt de dokter 
het gezicht van het zoontje van de vroedvrouw. 
Hij laat een ijzingwekkend, hartverscheurend 
gehuil horen. Het is een oerschreeuw om hulp, 
die in de gegeven omstandigheden niet te 
geven is. De dokter wendt zich af. Het komt wel 
goed, zegt hij. Wij weten wel beter. HM 

Voor de ondergang 
film

Q-koorts epidemie 
tv

 Terwijl de Mexicaanse griep alle aandacht 
krijgt, maken artsen in het zuiden van Neder-
land zich zorgen over een heel andere epidemie 
die daar al sinds 2007 woedt: De Q koorts. De 
ziekte is afkomstig van geiten en wordt via de 
lucht overgedragen op de mens. Duizenden Ne-

derlanders zijn er ziek van geworden, zes zijn 
overleden. Pas sinds kort probeert de overheid 
de Q koorts te beteugelen. Maar dat is te laat, 
zeggen deskundigen in Zembla. Zij vrezen in 
het voorjaar van 2010 weer een enorme toename 
van Q-koortspatiënten. HM

Zembla, zo 6 december, 

21.50 uur, Ned 2.  


