
Recensie: Anne De Smet 

Marianne Lamers & Jerry van der Weert: ‘Als je leven in één keer stilstaat’ Uitgever 

Rafel VOF, 2011. ISBN:9789081811903. ( Fotoboek/ HIV/ 

Hartafwijking/Epilepsie/PO/1) Zie ook: www.RAFEL.nl 

Soort boek/ ziekte/ stijl: Een cassette met daarin een driedelig fotoboek voorzien 

van weinig woorden met aangrijpende foto’s, een serie over doorzetters. De 

lezerkijker volgt drie mensen. Hun leven staat op een dag stil door een besmetting, 

een falend hart, een zware epilepsie. Desondanks vinden allen een manier om zich 

met het verlies te verzoenen en verder te leven.  

De eerste man is besmet door HIV (human immunodeficiency virus), het virus dat 

aids veroorzaakt. In de dagelijkse omgang is er nauwelijks risico op infectie. Door 

onveilige handelingen met bloed en sperma loopt iemand wel risico om HIV op te 

lopen en over te dragen. Eenmaal in het lichaam begint het virus het afweersysteem 

af te breken. Een gezond lichaam verdedigt zich tegen schadelijke bacteriën en 

virussen. Wanneer het afweersysteem is verzwakt kunnen ernstige ziekten ontstaan 

en in dit geval spreken we van aids. De tweede persoon draagt een ernstige 

hartafwijking met zich mee die op een dag manifest wordt. Wachtend op een nieuw 

hart ‘verbiedt hij zichzelf om te denken’. Hoe lang iemand op een donorhart zal 

wachten is niet te voorspellen. De wachttijd hangt af van de gezondheidstoestand, de 

beschikbaarheid van een donorhart en de overeenkomst tussen de weefseltypen van 

donor en ontvanger. De vraag naar donorharten is meestal groter dan het aanbod.  

In het derde boek krijgt de ene helft van een tweeling op eenjarige leeftijd de diagnose 

ziekte van Dravet. Het is een zeldzaam epileptisch syndroom wat zich kenmerkt door 

moeilijk behandelbare aanvallen en het stoppen of achteruitgaan van de 

ontwikkeling. Dit kind zal het tegendeel bewijzen.  

Over de schrijvers: Fotograaf Jerry van der Weert (1969) en journaliste Marianne 

Lamers (1980) namen achttien maanden de tijd om deze drie verhalen vorm te geven. 

De boekuitgave en de oprichting van het beeld- en tekstbureau Rafel zijn het begin 

van een verdere serie in de maak. Het is een pleidooi voor langzame journalistiek met 

rust, aandacht en bevlogenheid als onmisbare ingrediënten. Van der Weert en 

Lamers werken voor media als NRC Handelsblad, Ode, Trouw en Parool. 

Korte beschrijving: Er zijn weinig woorden gebruikt in dit boek en een 

beschrijving kan weinig toevoegen. De kern is dat het leven voor alle drie in een keer 

stilstaat en dat zij desondanks een ander bestaan hervinden met hoop en plezier. We 

‘kijken’ naar een passage uit het leven van de verpleger die zijn eigen 

onzorgvuldigheid aan de kaak stelt en zonder geheimen verder wil leven, van de 

hartpatiënt die aandacht vraagt voor een onmenselijk donorsysteem en op een dag 

weer auto zal rijden, van ouders die hun kind omringen met liefde waardoor het zich 

ondanks de ernstige epilepsie verder weet te ontwikkelen. 

http://www.rafel.nl/


Wat viel op: Het valt op dat de makers in de derde persoon blijven schrijven. ‘Hij’ of 

‘zij’ geeft met summiere tekst een geheim prijs. De makers scheppen zo een omweg 

om vervolgens de lezerkijker met foto’s te confronteren. Die blik van dat hoopje mens 

ìs aangrijpend. Er ontstaat een dubbele kijk in dat specifieke leven, dat interieur van 

een woon- of ziekenkamer, dat mentale binnenste: de kijk van de makers en de inkijk 

van onszelf. 

Citaten (paginanummering ontbreekt): “Het ergste was de schaamte. Met kanker 

ben je zielig, maar bij HIV denken negen van de tien mensen toch al snel: het is je 

eigen schuld. Dat voelt hij twee jaar later nog steeds zo. ‘Je ziet het ze denken. Homo, 

seks, HIV, eigen schuld. Had je maar op moeten passen.’ En ze hebben gelijk, zegt hij. 

Het is ook zijn eigen schuld.”(…) Het tentoonstellen van zijn foto’s, zijn leven, zijn 

verhaal, hij ziet het als zijn tweede coming out. Hij wil niet meer verstoppen of 

ontkennen, weg met dat taboe. Hij voelt zich verantwoordelijk, ook als 

verpleegkundige, om de wereld te laten zien hoe het echt zit, wie hij werkelijk is.(…) 

Het heeft hem doen belanden in de laatste fase van acceptatie, al valt hij op 

momenten dat hij even niet oplet zo weer terug naar de voorlaatste, die van de 

depressie. Die donkere momenten kenmerken zich door eenzaamheid. Zijn omgeving 

snapt het niet en hij zelf eigenlijk nog minder.” 

“De dag dat de cardioloog in het ziekenhuis tegen hem zei: ‘Gaat u maar even zitten, 

we moeten even praten.’ Het moment dat hij te horen kreeg dat hij een ernstige 

hartafwijking had waar niets aan te doen viel. De dag dat hij van een ‘levenslustige 

kwajongen’ zoals hij het zelf graag omschrijft, veranderde in een man die hij nu soms 

nog nauwelijks herkent. Want twee en een half jaar wachten op een nieuw hart (…) 

dat doet wat met een mens. (…) Maar de sleet begint er na twee en een half jaar 

wachten een beetje in te raken. De humor raakt op. Er komen steeds meer momenten 

dat hij het heeft gehad, dat hij het geen doen meer vindt, zo leven, dat constante 

vreselijke afhankelijk zijn van iedereen. Het maakt hem woest en machteloos 

tegelijk.(…) Op goede dagen heeft hij wat meer ruimte in zijn hoofd. Dan durft hij te 

fantaseren over het verlossende telefoontje, over een hart dat past, over een leven 

waarin hij weer tussen de mensen staat in plaats van er van een afstandje naar te 

kijken. ” 

“Het gebrek aan keuzevrijheid voor de ouders, dat is waar Sjouke zich aan stoort in de 

medische wereld. Doktoren, autismedeskundigen, pedagogen en andere ouders die 

zeggen dat het je toch niet gaat lukken, dat je dat als ouder helemaal niet moet willen, 

omdat dat alleen maar teleurstellingen oplevert, dat het te zwaar is. Onzin, vindt 

Sjouke. Je hebt als ouder toch zeker zelf de keuze om die beslissing te maken? Ieder 

kind, hoe zwaar gehandicapt ook, heeft recht op ontwikkeling. Ook al ben je vijftien 

jaar lang bezig om je kind zindelijk te maken, dat blijft jouw keuze. Als dat lukt, is het 

zo waardevol. De basis van alles is de acceptatie van je kind zoals hij is. (…) Alleen 

dan heeft een ontwikkeling kans van slagen.” 

Extra:Zie ook: 

http://nl.odemagazine.com/exchange/134078/als_je_leven_in_een_keer_stilstaat  

http://nl.odemagazine.com/exchange/134078/als_je_leven_in_een_keer_stilstaat


en http://www.rafel.nl/Media/recensies.php  

http://www.stnu.nl/blog/detail/als-je-leven-in-een-keer-stilstaat/ 
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