
ULTIEME VRAAG BIJ HET AFDALEN VAN DE BERG DES LEVENS 
 
 
“Alstublieft niet meer dan één A4’tje,” was het verzoek van één van onze gewaar-
deerde leesclubleden. Ik zie er een uitdaging in om mijn reactie op ‘De Schopen-
hauer-kuur’ van Irvin D. Yalom, een roman van bijna vierhonderd bladzijden, samen 
te persen op dit éne blad. Dus begin ik niet met een resumé: wie weten wil waar het 
boek over gaat, komt op Google en met het zoekwoord ‘Schopenhauer-kuur’ volop 
aan zijn trekken. i 
 

Yalom heeft een leesbaar en redelijk spannend boek geschreven. 
Maar is het een literair hoogstandje? Neen! De auteur schrijft als 
psychiater: tamelijk vlak verslaat hij een proces in de therapie-
groep van Julius Herzfeld, de hoofdpersoon van het boek. Om de 
paar hoofdstukken onderbreekt hij het verhaal met een stukje 
‘biografie’ van Arthur Schopenhauer, voor mij de lekkerste laag-
jes in deze geschreven sandwich. Ik draag deze nurkse, chagrij-

nige, maar uiterst scherpzinnige filosoof op handen: hij zegt waar het op staat en 
veegt met allerlei illusies de vloer aan! Zijn mensvisie vind ik eerder realistisch dan 
somber. Arthur zou therapiegroepen de grond ingeboord hebben. Ik heb er ook de pest 
aan: als reuen en teven dribbelen de deelnemers in de enge tredmolen van zo’n 
kunstmatig samengesteld groepje rond, besnuffelen elkaar onophoudelijk en blaffen 
bij tijd en wijle uitzinnig geëmotioneerd in elkaar richting. 
 
Laat ik meteen ter zake komen: de kernvraag van dit boek lijkt mij “Hoe verhoud ik 
mij tot mijn dood als die in zicht is?” Ik schrijf met opzet ‘mijn’, omdat ‘de dood’ bij-
na altijd die van anderen is. Met ‘in zicht’ bedoel ik, dat artsen mij verteld hebben: 
“Meneer, u heeft nog .....”.  
De auteur schrijft op pagina 14 over Julius het volgende: “..... hij voelde een golf van 
mededogen in zich opkomen voor haar (een jonge mediterende vrouw – red.) en voor 
al zijn medestervelingen die het slachtoffer zijn van die wonderlijke kronkel in de 
evolutie die hun zelfbewustzijn schenkt, maar niet de noodzakelijke psychologische 
middelen om te kunnen omgaan met de pijn van het vergankelijke bestaan.” Echt van 
deze tijd: theodicee is evolucee ii geworden: “Evolutie, waarom heb je zo’n hybride 
wezen laten ontstaan, dat eeuwigheid en onsterfelijkheid kan denken én verlangen, dat 
zijn eindigheid kan doorgronden en overpeinzen, maar nauwelijks kan accepteren?” 
Met kosmologische ogen gezien is dit een non-issue, maar in antropologisch perspec-
tief is het een regelrechte ramp. Godsdiensten en overige levensbeschouwelijke illu-
sies dienen als pleister op deze evolutionaire wonde. De wond zélf is ongeneeslijk. Op 
pagina 275 van het boek wordt dat treffend uitgedrukt. Daar komt ‘Geheugen, 
spreek!’ van Nabokov ter sprake. Het leven omschrijft hij als een vonk tussen twee 
identieke polen van duisternis: de duisternis van voor onze geboorte en de duisternis 
van na onze dood. Mijn huidige opvatting over het leven wordt er heel precies mee 
verbeeld. Onze geest is in staat om diepzinnig over het bestaan van alles te reflecte-
ren, alsof hij een buitenpositie kan innemen om het geheel in ogenschouw nemen en 
te peilen, terwijl hij in ieder van ons niet meer is dan die vonk van Nabokov. Scho-
penhauer schrijft: “De vrolijkheid en veerkracht in onze jeugd is gedeeltelijk toe te 
schrijven aan het feit dat we bezig zijn de berg des levens te beklimmen, terwijl we 
niet zien dat de dood aan de voet van de andere kant van de berg ligt.” Ik ben inmid-
dels aan de andere kant van die berg aangekomen en zie bij vele afdalers lichaam én 
geest aftakelen. Als de olie op is, zal het vonkje doven. Het boek van Irving D. Yalom 
resulteert voor mij daarom in deze vraag: “Wat kan het vonkje in de tijd die rest nog 
doen om zinvol te vuren?”  



                                                                                                                                      
i In deze eindnoot geef ik tóch de korte inhoud weer (maar ik beschouw het niet als tweede A4’tje, om-
dat noten door lezers meestal worden overgeslagen). De hoofdpersoon van deze roman is Julius Hertz-
feld, een succesvolle psychiater. Op een dag krijgt hij te horen, dat hij nog maar een ‘goed’ jaar te le-
ven heeft vanwege kanker. Na een periode van paniek weet hij de draad  van het hem nog resterende 
deel van zijn leven op te pakken. Hij neemt het besluit gewoon verder te leven zo lang dat mogelijk is. 
Extra aandacht besteedt hij een therapiegroep die al enige tijd loopt. Als hij terugblikt op zijn beroeps-
verleden met de vraag in het achterhoofd “Welke van mijn therapieën zijn mislukt?”, stuit hij op een 
zeker Philip Slate. Drie jaar lang heeft hij deze intelligente chemicus met zijn seksverslaving behan-
deld, drie jaar lang sloeg de patiënt geen sessie over, maar plotseling stopte hij ermee, van de ene op de 
andere dag. Juist déze man intrigeert Julius. Hij neemt contact met hem op. Philip blijkt inmiddels ge-
promoveerd te zijn in de filosofie en volgt nu een opleiding tot therapeut. Julius is verbijsterd: hoe kan 
déze man, die met niemand normaal kon communiceren, relatietherapie gaan geven! Om zijn opleiding 
af te ronden moet Philip alleen nog een aantal sessies onder begeleiding doen. Hij vraagt Julius daar-
voor. Deze stemt in onder voorwaarde dat Philip aan zijn eigen therapiegroep deelneemt. Zo wordt hij 
aan de groep toegevoegd. Dat geeft veel spanningen: Philip reageert niet óp en mét emoties. Zijn bij-
drage aan het groepsproces wordt geheel bepaald door de theorieën van Arthur Schopenhauer. Die zou 
hem immers van zijn seksverslaving afgeholpen hebben. Elke vraag in de groep beantwoordt hij met 
een citaat van deze filosoof. Eén van de groepsleden, Pam, blijkt vijftien jaar daarvoor, toen hij als as-
sistent docent filosofie gaf aan haar universiteit, ‘slachtoffer’ van zijn seksverslaving geweest te zijn. 
Binnen de therapiegroep levert dat een enorme spanning op (die uiteraard aan het eind wordt opgelost, 
want het verhaal loopt goed af). 
We lopen even de overige leden van de groep langs: Bonnie ligt overhoop met haar ex en dochter. Ze 
voelt zich steeds de mindere van anderen, vooral van de mooie Rebecca. Deze vrouw is inderdaad 
beeldschoon. Maar ze is nu volkomen van slag, want ‘niet iedereen kijkt meer op, als ze een restaurant 
binnenkomt.’ Stuart is een succesvolle kinderarts. Hij is bang dat zijn vrouw hem zal verlaten: ze heeft 
hem immers een ultimatum gesteld. Ook Gill, financieel directeur van een groot ziekenhuis, heeft het 
moeilijk met zijn vrouw. Deze communiceert niet meer met hem, omdat hij alcoholist is. Tony, tenslot-
te, is buschauffeur. Omdat hij niet geletterd is, moeten moeilijke woorden steeds aan hem worden uit-
gelegd. Hij komt net uit de gevangenis, omdat hij zijn ex-vriendin bepaald niet met gewatteerde hand-
schoenen heeft aangepakt. 
Vrijwel het hele boek gaat over de verwikkelingen in deze bijzondere therapiegroep. Aan het eind 
overlijdt Julius, eigenlijk heel plotseling en onverwacht.  De groep gaat door onder leiding van ..... Phi-
lip! Hij heeft inmiddels leren communiceren. Tony, die zich ‘onder het bewind’ van Julius, tot een be-
kwame begeleider ontwikkelde, assisteert hem. 
Kortom, een zéér Amerikaanse roman: mensen maken ongelooflijke metamorfoses door en er is een 
happy end. 
 
ii Met evolucee bedoel ik, dat we niet Gód maar de evolutie ter verantwoording zouden moeten roepen 
voor de ‘foutjes’ in het wordingsproces van het leven en de mens (het woord staat overigens niet in van 
Dale). ‘Verantwoording’ is een metafoor: de evolutie is geen persoon en kan niet voor het gerecht 
worden gedaagd. Het gaat om het reflecteren over waaróm het gegaan is zoals het gegaan is. Een ant-
woord ligt niet in het verschiet, maar vragen en dóórvragen kunnen helpen om het bestaan als raadsel 
scherper in beeld te krijgen. 


