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Het mooiste boek dat ik vorig jaar, op aanraden van mijn 15-jarige dochter, heb gelezen, is het in 2012 verschenen boek van John Green Een weeffout in onze sterren. Hierin
worden we meegenomen in de wereld van jonge kankerpatiënten. Hazel, de 16-jarige
hoofdpersoon, had er eigenlijk al niet meer moeten zijn, maar dankzij een nieuw medicijn en haar zuurstoftank, genaamd Philip, wint ze het voorlopig van de kanker. Met het
kleine beetje energie dat overblijft, kijkt ze America’s Next Top Model, leest ze keer op
keer Een vorstelijke beproeving en sleept ze zich naar lotgenotenbijeenkomsten. Daar ontmoet ze haar grote liefde Augustus, of Gus, een veelbelovende basketballer die anderhalf
jaar geleden ‘wat last had van botkanker’ en nu met een been minder door het leven gaat.
Het is een boek vol aangrijpende momenten. De dood en de lichamelijke afbraak
liggen daarbij voortdurend op de loer. Toch raken de jongeren die we tegenkomen nergens in de greep van de angst. De levensbronnen waar zij uit putten zijn origineel en
veelzijdig: bizarre games, literatuur, liefde en vriendschap, harde en geestige grappen
over hun eigen ellende, en vooral de aanvaarding van het levenslot. ‘Het leven is geen
wensmachine.’
De dialoog die me het meest heeft geraakt, staat aan het eind van het boek. Hazel
treft Gus in zijn kamer aan, drijfnat van zijn eigen urine. Wanneer hij is verschoond,
spelen ze een van hun lievelingsgames, maar het wil niet zo lukken.
‘Weet je,’ zei Gus na een poosje, ‘het is kinderachtig, maar ik heb altijd gedacht dat
mijn necrologie in alle kranten zou staan, dat mijn verhaal de moeite waard zou zijn. Ik
heb stiekem altijd gedacht ik bijzonder was.’
‘Dat ben je ook,’ zei Hazel.
‘Maar je snapt wat ik bedoel,’ zei hij.
Ik denk dat we allemaal heel goed snappen wat Gus bedoelt. Wie herkent niet de angst
om vergeten te worden en de drang om in deze wereld iets na te laten wat ertoe doet:
in de ogen van jezelf, maar ook zeker in de ogen van anderen? Dit is een boek dat ons
uitdaagt om te aanvaarden dat het leven je lang niet altijd geeft wat jij ervan verwacht.
Je moet en mag het doen met datgene wat er is, en daarin is vaak meer waardevols te
vinden dan we zo op het eerste gezicht hadden gedacht.
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