
Maartje Santema (concept en tekst) en Nienke Elenbaas (fotografie): ‘Hink, stap,

sprong en Leef!’ Uitgeverij Orange House, Edam 2010. ISBN 9789490128135

(Ziekte divers/PO/1) Zie ook: www.orangehouse.nl

Soort boek/Stijl/ziekte: Dit boek bevat 11 portretten van mensen tussen de 0 en

honderd die te maken kregen met ziekte en dood. Pagina’s met verhaal worden

afgewisseld met zwart-wit foto’s. Veel ruimte is vrijgehouden voor blanco pagina’s

waarop de lezer zelf kan schrijven hoe de verhalen hem hebben geïnspireerd.

Over de schrijfster: Maartje Santema (concept en tekst) werkte in verschillende

functies in het bedrijfsleven voordat zij in 1997 als zelfstandig communicatieadviseur

ging werken. Fotografe Nienke Elenbaas en Maartje Santema komen veel in contact

met mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Die ontmoetingen zijn inspiratiebron voor dit

boekje. Ze willen de manier waarop ziekte, dood en de zorg die daarbij hoort onder de

aandacht brengen. Nienke Elenbaas wil met haar foto’s emoties pakken en contacten

leggen met mensen uit verschillende lagen van de bevolking. Haar foto’s worden

gekarakteriseerd door het inzoomen op alledaagse dingen waar veel mensen aan

voorbij gaan, maar die vastgelegd opeens ontroerend blijken. Zie ook:

http://www.levensletters.nl/; www.elenbaasfotografie.nl/

Korte beschrijving: ‘Met dit boek willen de samenstelsters laten zien, hoe mensen

die te maken krijgen met ongeneeslijk ziek zijn of de dood, leven. Met behulp van

foto’s en verhalen willen zij deze werelden dichterbij brengen. De geïnterviewde

personen vertellen hoe ze omgaan met ernstig zieke kinderen, hun eigen ernstige

ziekten of zwakke en stervende ouderen. De foto’s zijn sprekend en inspireren om de

lege pagina’s te vullen. De maaksters van het boek willen door fotoportretten en

verhalen taboes en vooroordelen over 'ongeneeslijk ziek’ zijn weghalen en de lezer

laten leren van deze personen. Dat is hen wel gelukt. Een krachtig compact boekje.

Wat viel op: Opmerkingen als dat mensen uit de omgeving niet wisten hoe ze om

moesten gaan met iemand die ernstig ziek werd, of acties die ouders ondernemen om

op school de ziekte van hun kind bespreekbaar te maken. En de wensen van ouderen

onder de foto’s die voor zich spreken.

Citaten: ‘Op school heb ik voor haar het pad vrijgemaakt, zodat zij zo normaal

mogelijk met alles mee kon doen. Kinderen snappen dat trouwens meteen.’

‘O ja, ik heb nog iets ervaren. Heel belangrijk eigenlijk. Als iemand in een rotsituatie

zit, waar jezelf moeite mee hebt. Loop dan niet weg. Toen Rob zo ziek was, waren er

veel mensen om mij heen die niet met zijn ziekte om konden gaan. Zij kozen dus om

niets van zich te laten horen. Ik kon dat niet snappen. Zij moesten er toch niet mee

om kunnen gaan. Wij moesten dat.’



‘Ik wil ’s ochtends niet gestoord worden door allerlei behulpzame mensen met goede

bedoelingen.’

Recensie:

http://www.succesboeken.nl/?media=&ISBN=9789490128135&tags=positiviteit&zo

eken= (…) ‘In Hink Stap Sprong en Leef! delen Maartje Santema en Nienke Elenbaas

die ervaring. Ze interviewden en fotografeerden elf personen, van 0 tot 100, die te

maken kregen met een ziekte. Het resultaat is dit boek, met verhalen en foto’s van

mensen waarvoor tijd niet iets vanzelfsprekend is. Indrukwekkend, gepassioneerd,

bewogen. (…)


