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Soort boek/ziekte stijl:  
Tachtig procent van de mensen overlijdt ‘aangekondigd’. Op een dag hoor je de arts 
zeggen dat je ongeneeslijk ziek bent. Dat je nog maar een beperkte tijd te leven hebt. 
Misschien nog een paar jaar, of een paar maanden of in het ergste geval nog maar 
enkele weken. Over die fase gaat dit boek: van het moment dat de dood is 
aangezegd tot het moment dat je je laatste adem uitblaast. Hoe gedragen mensen 
zich als ze weten dat ze doodgaan en welke keuzes maken ze? (pag.11) 
 
Boek van 206 pagina’s waarin de schrijfster deskundigen en (vaak bekende) 
nabestaanden laat spreken over hoe zij in verschillende situaties met de dood van een 
geliefd persoon zijn omgegaan. Daarbij bespreekt zij hoe iemand gestorven is, in wat 
voor omstandigheden, via euthanasie of een natuurlijke dood, soms met sedatie. 
Deskundigen zoals bijvoorbeeld Bert Keizer en Constance de Vries leveren hun visie 
op het gebeuren. Zo komen verschillende standpunten aan bod. Dat alles wordt vaak 
vooraf gegaan door een eigen ervaring van de schrijfster.  
 
Over de schrijfster:  
Barbara van Beukering (1966) is journalist en was ruim twintig jaar hoofdredacteur, 
onder andere van Het Parool en Volkskrant Magazine. In 2018 verscheen haar eerste 
boek.  
 
Korte bespreking: 
http://www.unieboekspectrum.nl/boek/9789000372133/Je-kunt-het-maar-n-keer-
doen:  ‘We weten maar één ding zeker in ons leven en dat is dat we op een dag 
doodgaan. Toch stoppen we de gedachte hieraan bij voorkeur zo ver mogelijk weg. 
Toen de ouders van Barbara van Beukering ongeneeslijk ziek waren, wilde haar vader 
er niet over praten, terwijl haar moeder heel bewust alle tijd nam om afscheid te 
nemen van haar dierbaren. Hierdoor realiseerde Van Beukering zich dat de manier 
waarop je afscheid neemt van het leven grote impact heeft op je nabestaanden. Ze 
combineerde haar eigen ervaringen met openhartige verhalen van nabestaanden over 
de dood van hun dierbare en sprak ook met diverse deskundigen: oncologen, 
euthanasieartsen, rouwdeskundigen en stervensbegeleiders. 

Je kunt het maar één keer doen is een persoonlijke zoektocht waarin Van Beukering 
op haar bekende luchtige en integere toon aanzet tot nadenken over de manier 
waarop we sterven. Er bestaat geen blauwdruk voor een goed sterfbed, maar je kunt 
je er wel degelijk op voorbereiden. 

Met verhalen van: 
Angela Groothuizen over haar vriendin Ria Brieffies 
Babs van den Bergh over haar man René Gude 
Ernst Daniël Smid over zijn vrouw Roos Giesen van der Sluis 
Frank Sanders over zijn man Jos Brink 
Frenk Reemer over zijn zus Sandra Reemer 
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Jet Steinz over haar vader Pieter Steinz 
Maarten de Boer over zijn vrouw Renate Dorrestein 
Mienke Schaberg over haar man Frans Swarttouw 
Natascha van Weezel over haar vader Max van Weezel 
Veerle Claus over haar man Hugo Claus’ 

Wat viel op:  
Een mooi, goed leesbaar, waardevol boek waarin vele verschillende manieren om met 
de dood om te gaan, worden beschreven. Het geeft veel stof om bij stil te staan en 
over na te denken. Nabestaanden vertellen hoe ze het hebben ervaren, wat ze fijn en 
minder fijn vonden, deskundigen leveren informatie en commentaren. 
Hoe wil je afscheid nemen, is dat duidelijk voor achterblijvers, laat je een kans liggen 
als je geen gesprek over de manier waarop je dood wil gaan aangaat? Het zijn maar 
een paar van de vragen waar dit boek je over laat nadenken. Blij dat ik het gelezen 
heb. 

 
Citaten:  
Pag.13-14: ‘Mijn moeder heeft haar dood voor mij licht gemaakt. Dat is iets wat ik 
mijn kinderen ook van harte zou gunnen. Maar hoe doe je dat? Is iedereen daartoe 
in staat? Is sterven een kwestie van karakter, of zijn andere factoren bepalend voor 
de manier waarop je omgaat met je naderende einde? De aard van je ziekte, religie, 
levensfase, de behandelende artsen, je familie? 
Om antwoord te krijgen op die vragen heb ik een aantal deskundigen op het gebied 
van sterven gesproken. Daarnaast ben ik op zoek gegaan naar mensen die bereid 
waren te vertellen over het sterfproces van hun dierbare. Lang niet iedereen die ik 
benaderde had zin om hierover te praten, het is een heel gevoelig en intiem 
onderwerp. Ik ben dankbaar dat tien mensen bereid waren hun verhaal met mij te 
delen. Tien lange gesprekken waarbij dikwijls tranen geplengd werden, zowel door de 
geïnterviewde als door mijzelf.’  
 
Pag.14: Toen Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door aan Connie Palmen 
vroeg hoe zij dacht te zullen gaan sterven, antwoordde ze: ‘Ik denk dat het behoort tot 
het gebied van het onvoorstelbare. Je kunt ook niet voorspellen of je goed of fout bent 
in de oorlog. Je hoopt natuurlijk wel dat je zo iemand bent, maar je weet tot het 
moment zelf niet of je behoort tot de dappere of tot de bange mensen.’ … Maar de 
gedachte dat ik moet afwachten hoe ik zal reageren als de dood mij wordt aangezegd, 
maakt me onrustig. En onzeker. Zoals ik niet slordig wil leven, wil ik ook niet slordig 
sterven.…. Je hebt maar één examen, want sterven doe je maar één keer. Hoe kun je 
je erop voorbereiden? En hoe laat je je nabestaanden zo goed mogelijk achter?’ 
 
Pag.69 (stervensdeskundige Ineke Koedam): ‘‘Het is een levenslange oefening om 
iedere keer terug te gaan naar die kern van wie wij ten diepste zijn. En als je dat kunt 
op je sterfbed, kun je in rust blijven. En niet in paniek raken. Dat is een enorme 
uitdaging en levenslange oefening.’’   
 
Pag.77: (Manu Keirse): “Lees erover en sta er bij stil. Zoals je ook een gids raadpleegt 
voor je een reis naar een onbekende bestemming maakt”. ‘ 
 
Pag.113 (Natascha van Weezel over haar vader Max van Weezel): ‘Mijn vader was 
alleen maar bezig met herstel en genezing. Hij sprak niet over doodgaan.’ 



 
Pag.133 (Mienke Schaberg over haar man Frans Swarttouw): ‘Wij zijn nog dichter bij 
elkaar gekomen in die laatste maanden. We hadden een goeie relatie, maar juist door 
die laatste periode die we samen hebben meegemaakt heb ik een extra mooie 
herinnering aan Frans.’ 
 
Pag. 145 (Babs van den Bergh over haar man René Gude): ‘Ik denk dat het fijner was 
geweest als er euthanasie was gepleegd. Of palliatieve sedatie. Eén van de twee. Maar 
ik weet niet of het erin had gezeten dat René op een bepaald moment de handdoek in 
de ring had gegooid.’ 
 
Inzien:  
http://static.unieboekspectrum.nl/chapters/9789000372133.pdf  
 
Recensies/Extra: 
http://www.unieboekspectrum.nl/boek/9789000372133/Je-kunt-het-maar-n-keer-
doen   
Bert Keizer – ‘Een fascinerende en onvergetelijke portrettengalerij waarin Van 
Beukering zowel de vertrekkenden als de achterblijvers beschrijft in hun tragiek, 
onhandigheid, verdriet en humor. Ze slaagt er terloops ook in om een beetje les te 
geven over hoe we onze gedwongen aftocht iets van draaglijkheid en soms zelfs van 
grandeur kunnen geven.’ 
https://www.bnnvara.nl/dewerelddraaitdoor/artikelen/boek-je-kunt-het-maar-n-
keer-doen-barbara-van-beukering  
https://deleesclubvanalles.nl/recensie/je-kunt-het-maar-een-keer-doen/  
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