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Heupfractuur, Ziekenhuisopname, Humor; Perspectief Patiënt 

 

Over het boek: 
‘Dit boek ontstond na een val met een gebroken heup. Van het ene moment op het 
andere was ik een slachtoffer, een vrouw op leeftijd, lopend met krukken, een zielige 
patiënt. En dit was dit al mijn vijfde val in relatief korte tijd. 
Bewegingen, verrichtingen gingen tergend langzaam. Ik moest me aanpassen, slow 
down. 
In die langzame staat reflecteerde ik over wat er was gebeurd 
en krabbelde wat notities op papier. Een toevallig gevonden leeg schilderdoek 
veranderde de penibele situatie: het bood 
de kans weer (vrij) te gaan schilderen. Het doorbrak de pijnlijke toestand. 
Daarna volgde spontaan een serie schilderijtjes op A5 papier. Ze vormen de leidraad 
voor dit persoonlijke verhaal, dat begint met de laatste val, de gevolgen ervan en de 
reflecties op alles dat te maken heeft met vallen en breken. 
Op het moment dat ik net weer gewoon rondliep, ontstond de crisis corona. Met 
miljoenen andere mensen op aarde leefde ik noodgedwongen weer in een isolement. 
Nu draait het om solidariteit met vele anderen. En opnieuw bezinnen tot een nieuwe tijd 
aanbreekt’ (uit de inleiding Vallen). 
 
Over de auteur: 
Sandra van Beek is journaliste, vertaalster en filmresearcher. Met filmmaker Kees Hin 
maakte zij veel documentaires, waarvan recent De Fietser (2018) en De beslissing van 
Wim Maljaars (2011). In 2014 publiceerde zij de biografieschets Ik een nieuwe 
Mondriaan? Ik ben een ouwe Schoonhoven!, ‘een voortreffelijke biografie’, aldus Wim 
Brands destijds in de VPRO Gids. In het Engels verscheen dit boek onder de titel: Zero 
Man Jan Schoonhoven, artist and civil servant. 
Zij is secretaris van de Stichting Marius van Beek, die de beeldhouwwerken van haar 
vader beheert. In 2011 publiceerde zij De vogel een onderzoek naar de staat van zijn 
beelden in de openbare ruimte. 
Vallen is te bestellen via www.boekscout.nl - Bol.com - www.sandravanbeek.nl 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien.  
 
 
Extra en recensies: 
Lees hier (Cultuurblogger.nl) een recensie van het boeken ‘’Vallen’’. 

http://www.sandravanbeek.nl/
https://www.sandravanbeek.nl/wp-content/uploads/2020/07/Vallen-17-juni-spreads-met-titelpag-credits.pdf
https://www.cultuurblogger.nl/2020/08/06/ketamine/

