In Memoriam:
Paul Musarella, arts
L’amour ne disparait jamais
La mort n’est rien
Je suis seulement passé
dans la pièce d’à côté *)
Op dinsdag 6 december 2016 is nogal plotseling onze zeer gewaardeerde collega en vriend
Paul Musarella overleden. Veel te jong en nog vol in het leven staand, 60 jaar jong.
Paul was geboren in Marseille (20-11-1956) en ging daar naar school. Hij studeerde cum
laude af aan het lyceum in Marseille. Studeerde vervolgens Geneeskunde en haalde in 1982
zijn artsendiploma. Het zelfde jaar behaalde hij ook zijn homeopathie diploma en een
diploma mesotherapie. Hij bleef studeren en schoolde zich in neuro-acupunctuur, medische
hydrologie en klimatologie, aeronautische geneeskunde, sportgeneeskunde, manuele
therapie, podologie en fytotherapie en aromatherapie en naturopathie/natuurgeneeskunde.
(alle 9 laatst genoemde
vakken waren universitaire
studies o.a. van de
universiteit van Marseille en
Parijs).
Hij had een privékliniek in
Parijs tussen 1984 en 1997
en vanaf 1988 in Nederland.
Het woord dokter komt van
het Latijnse woord dócere =
onderwijzen, uitleggen. Paul
kon dat als geen ander. Als
hij iets nieuws geleerd had
(en zijn hobby was studeren),
wilde hij dat delen, door les
te geven of door er over te
schrijven.
Paul heeft vier boeken in het
Nederlands geschreven en
tien boeken in het Frans. Om zijn eerste Nederlandse boek moest ik lachen. Het heette:
“Wat is nieuw dokter Musarella?” en hij omschreef zichzelf als de fameuze dokter Musarella.
Ik was net komen werken op het PMC-Rotterdam, waar Paul werkte als cosmetisch arts.

Ondanks de gekke titel was het een leuk boek en die fameuze dokter bleek reuze mee te
vallen. Hij kon soms nogal tekeer gaan tegen zijn assistentes, maar als hij tijd had en hij ging
even voor je zitten, dan kon Paul heel goed luisteren, begrip tonen en ondersteunen.
Ik herinner me een keer op PMC-Rotterdam dat Paul snipverkouden was en toch moest
werken. Hij liep naar onze koffiekamer en daar stonden allerlei potten
voedingssupplementen en hij nam uit diverse potjes enkele tabletten. Een kwartier later
stond hij met een vuurrood hoofd, lichtelijk in paniek weer in de koffiekamer en wist zich
geen raad. Bleek hij een handvol niacine tabletten te hebben genomen. Ondanks deze iets
nare ervaring heeft hij zich uiteindelijk ook in de orthomoleculaire geneeskunde geschoold,
volgde bij Thierry Hertoghe de Anti-Aging opleidingen en verdiepte zich verder in
Functionele Geneeskunde.
Sommige dokters nodigen uit tot knuffelen, Paul was zo’n dokter met ook nog eens een
charmante Frans-Nederlandse stem en twinkel-ogen. Onze gedachten gaan uit naar zijn
vrouw Nathalie en zijn dochters Melissa en Fiona. We wensen ze heel veel sterkte.
Namens de collega’s van de NGOO,
Johan Bolhuis, arts
secretaris NGOO
www.ngoo.nl

*) De regels boven zijn rouwkaart: La mort n’est rien… zijn afkomstig van een gedicht van
St. Augustinus (filosoof, theoloog, kerkvader) voordat hij in 430 de dood in de ogen zag.
Vrij vertaald staat er:
Liefde zal nooit verdwijnen.
De dood is niets.
Ik ben maar aan de andere kant.
Ik ben mezelf, jij bent jezelf.
Wat we waren voor elkaar, zijn we nog altijd.
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.
Spreek tegen mij zoals weleer, op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest....
Lach zoals we altijd lachten om de kleine, deugddoende dingen.
Speel, glimlach, denk aan mij. Bid voor mij. Spreek mijn naam uit thuis zoals je altijd gedaan hebt,
zonder een zweem van wanhoop erin.
Het leven is wat het altijd geweest is, de draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten verdwijnen, nu je me niet meer ziet?
Ik wacht op je. Ik ben dichtbij, slechts aan de andere kant van de weg.
Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid van terugvinden, zuiverder
dan ooit. Dus, droog je tranen en blijf niet wenen als je van me houdt.

