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Hilversum * Het gezicht van het 
meisje wordt door de donkere ach-

 

tergrond als het ware uitgesneden. 
Het is. een klassieke schoonheid. 
Bruin krullen omlijsten haar 
gelaat. d, slanke nek verdwijnt in 
eenv3`:W ~za-2--Je. Rosanne isschoon 
va ~ tzn van binnen. Dat wil 
zc----  

; L :,c_. I.?icky Hoo-

 

~v ajl n ., _e raet prachtige por-

 

'Schoon Licht'. 

tret dat duet denken aan de schil-
derijen van Rembrandt of aan de 
klassieke portretten van de Itali-
aanse meesters. 
Meer dan vijfdg topfotografer als 
Hoogendijk hebben zich belangc-
accs ingezet voor ecn project van 
de Sti.chdag Kika (kinderen kan-

 

hervr1j), waarbij (ex-)pat!&iten en 
fotografen sapmen aan het were zij n 
gegaan en een onderwerp naar 
keuze hebben vastgelegd. 

Glamourfotagwa,iT 

Hoogendijk boos ervcor om Rosan-
ne to fotograferen, de bekende 

'Eye tot eye. Voor Jary zijn ogen en zien belangrijk. Door zijn ziekte was zijn 
zicht gedeeltelijk weg. FOTO pAYMO,ND PurriNG Ei!3ARr 

'Bily. FOTO AAMR 'APtaSV. FOTO COVERT DE ROOS 
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'Door de ogen van...' is een pro-
ject van Kika in samenwerking 
met Museum Hilversum. De 
fotografen hebben zich belan-
geloos ingezet en samen met 
(ex-)patienten foto's gemaakt 
die vanaf vandaag ter veiling 
worden aangeboden op catawi-
ki.nl. De volledige opbrengst 
komt ten goede aan weten-
schappelijk onderzoek naar 
kinderkanker. Vandaag wordt 
ook een 'award' uitgereikt 
(i6.00 uur) voor de mooiste fo-
to. Een kinderjury kiest de 
winnende prent. Om zo veel 
mogelijk mensen kcnnis to la-
ten maken met deze bijzonde-
re fotocollectie is bezoek aan 
Museum Hilversum van 4 t/m 
7 april gratis. 



FOTO MICKY HOGGENDUK EN ROSANNE 

glamourfotograaf Govert de Roos gericht, ze Hjken overdonderd en door Totograaf des vaderlands' Jan 
werkte in het project samen met met stomheid geslagen. op de foto Dirk.van den Burg. Kay kreeg een 
Amber en nam haar ouders voor van Amber staat het paar lachend, kat van zijn ouders toen hij ziek 
de lens. Ook Amber fotografeerde ontspannen lijkt het. De zogeheten werd. Je zou bijna kunnen zeggen 
Naar vader en moeder. Het leverde 'kanjerketting', die vader en moe- dat Kay zich achter het masker van 
een bijzonder tweeluik op. De foto der op De Roos' foto nog gevangen het poezelirs? ~ ~7--t schuilhoudt. 
van De Roos toont de ouders ver- lijkt to houden, is weg. Want niema_ ;,;'?' zoiets vreselijks 
moeid, hun blik is naar binnen Dat is trouwens een van de Bingen als kanker. Een d wil gewoon 

die de foto's pijnlijk duidelijk kind zijn en ee-- _` 'e'een meisie 
maken; mag een ketting in het in een veilige u.. .: ;:voile omge-

 

algemeen hoe langer hoe leuker ving.vol troost c_ < ~eun; aldus de 
zijn, hoe langer de hating van tekst bij de foto van fotograaf Imke 
kinderen met kan hoe groter van Panhuijzen en Maaike. Zo 
het drama. Imme- -'ice kraal staat eenvoudig, r iaar zo ver weg soms. 'Stean'. JAN e!RI( VAN DEPT 1-U?G EN KAY. 
voor een chemoku=, I- traling, 
prik, scan, lumbaa. ie, haar-  
verlies of andere ell"lde. 

Erasmusziekenhuis ~ _; ~►

 

„Doe of ik de arts ben die het ver- , 
telt", gaf De Roos Ambers ouders OU j + ; 
tijdens de fotoshoot mee. De foto-  
graaf werd trouwens al een paar j t 

+ keer eerder door Kika benaderd. 
„Ben naar het Erasmusziekenhuis r 
geweest, heb daar met artsen ge-

 

praat en er huilend rondgelopen.~  
Ik heb zelf drie kinderen. Ver-

 

schrIltkeWk als je zoiets moet mee-  
maken. Je zit gevangen in de we- ° 

r 

reld van kanker. En dan kinderen 4,  
fotograferen die met van die kale 

4 

koppies een glijbaan afgaan... ik
 { kan het niet:' In dit project kon De 

. 
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Roos zich wel kwijt. „Ik wilde de  
emotie zo eerlijk en puur mogelijk 

'Don't look back. Je moet niet blijven vastleggem" 
hangen in het verleden, maar door- Ouders, dieren, de natuur, het zi)n ~. « 
gaan met je leven, vindt Larissa die allemaal zken waaraan jonge : 
daarom niet in de spiegel kijkt, want kankerpatienten zich tijdens hun  
Ban kijk je naar achter. ziekte vastklampen, zo zien we op 
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FOTO BERTIEN VAN MANEN EN LARISSA. de fOto's. deem het portret van Kay 'Traost'. INIKE PANHUUZEN EN MAAIKE. 
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