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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

‘Je hoort het van zovelen: ik leef nu anders, ik leef nu veel bewuster, ik besef nu pas 
mijn geluk. Natuurlijk had ieder dat liever gehad zonder kanker te krijgen. 
Zo moet ieder in zijn ongeluk zijn geluk weer vinden. Veel mensen hebben in hun 
ziekteproces een plek waar ze zich fijn voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn, en waar ze 
dus voor even, middenin die pech, een beetje gelukkig kunnen zijn.’ 
Aldus Josje Hamel en René Alberts. 
 
René Alberts en Josje Hamel hebben een aantal mensen en ‘ hun’ plek op een 
erepodium gezet, in woord en beeld. 
De foto’s vertellen hun verhaal, de teksten maken het beeld. 
 
Geluksvogels is een serie foto’s met teksten door Josje Hamel en René Alberts. Het 
bijzondere is dat beiden in hun leven ook geconfronteerd zijn met kanker, waardoor zij 
al bij voorbaat dichtbije gesprekspartners waren voor alle mensen in het boek. 
In eenendertig ontmoetingen zijn foto’s gemaakt en verhalen verteld. Foto’s en teksten 
die elkaar versterken, die persoonlijke verhalen vertellen, en die wellicht ook iets 
gemeen hebben, of waar anderen zich in herkennen. 
 
Josje en René op de achterflap van het boek: 
‘Als je kanker hebt of hebt gehad, denk je in mijlpalen. Het voltooien van dit boek is er 
weer een.’ 
 
Over de auteurs: 
Josje Hamel is een veelzijdig auteur. Zij heeft schoolboeken, poëzie, columns en blogs 
op haar 
naam staan. Zij probeert in eenvoudige taal weer te geven wat er in haarzelf en in 
anderen leeft. 
Daarnaast is Josje oprichtster van Hamelhuys in Groningen. 
(https://twitter.com/josjehamel)  
 
René Alberts is dichter in woord en beeld. In zijn foto’s tracht hij met liefdevolle blik 
vast te leggen 
wat hij ziet. Vaak met oog voor het kleine, en graag met een twist. René exposeert 
regelmatig en treedt ook op als dichter. Daarnaast is hij werkzaam als specialist 
fotografie op kunstacademie ABK Minerva in Groningen. 
 
Geert Broertjes, die zelf fotograaf is, schreef het voorwoord: 
‘Toen mij gevraagd werd een voorwoord te schrijven voor dit boek, twijfelde ik. Ten 
eerste omdat ik niet voor niks fotograaf ben geworden: ik ben nu eenmaal beter met 
beeld. Ten tweede omdat ik er eigenlijk niet weer mee geconfronteerd wilde worden, nu 
mijn eigen gezondheid gelukkig wat beter gaat. Weer die kankerzooi, dacht ik. 

https://twitter.com/josjehamel


Maar terwijl ik de foto’s bekeek, besefte ik dat het belangrijk is om dit verhaal te 
vertellen. Het is iets wat iedereen aangaat en wat iedereen kan overkomen. Want deze 
ziekte discrimineert niet. Deze plaag maakt het niet uit wat je geloof, herkomst, leeftijd, 
gender of seksuele voorkeur is. Het is gewoon domme pech. Deze factor is bij iedereen 
aanwezig en dat moet iedereen beseffen.’ 
 
Inzien: 
https://www.philipelchers.nl/wordpress/product/josje-hamel-rene-alberts-
geluksvogels-nu-is-het-enige-dat-ik-heb-met-een-voorwoord-van-geert-broertjes/  
 
Extra/Recensies: 
 
https://hamelhuys.nl/geluksvogels/  
 
https://harenerweekblad.nl/artikel/1082949/beeldverhalen-geluksvogels-van-josje-
hamel-en-rene-alberts-bij-noorderlicht-studio.html  
 
https://www.dvhn.nl/groningen/Dit-boek-met-31-geluksvogels-laat-het-zien-kanker-
is-m%C3%A9%C3%A9r-dan-alleen-kommer-en-kwel-25314604.html  
 
https://www.glasnostici.nl/2020/02/14/josje-hamel-doordat-we-ziek-werden-kregen-
we-de-drang-om-er-artistiek-iets-mee-te-doen/  
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