
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark is niet zomaar een chirurg. Hij heeft zich gespecialiseerd in het opereren van kwetsbare baby’tjes en 

jonge kinderen met ingewikkelde hartafwijkingen.  

Daarvoor moet je over een aantal belangrijke eigenschappen beschikken, zoals goede ogen, verfijnde 

motoriek, empathisch, oplossingsgericht, het hebben van geduld, soms improviserend   -    maar altijd 

beslissingen nemend  -  die je naar jezelf en naar de familie van de patiënt toe kunt verantwoorden, goed 

samen kunnen werken in een team en volledig op elkaar vertrouwen, om er maar een paar te noemen... 

Beluister het in de podcast.  

 

Zijn beste tip die hij op jonge 

leeftijd van een beroemde 

hartchirurg kreeg:  
lees het boek Conjectures & 

Refutations van Karl Popper. 

In de podcast hoor je waarom 

deze kennis belangrijk is toe te 

passen in je leven. 
Op YouTube is een interessant 

filmpje te zien van Human, 

een publieke 

omroeporganisatie die 

programma’s maakt vanuit een 
humanistische visie.  

Ken je de filosoof Karl Popper 

nog niet, dan raad ik je aan 

eerst dit filmpje te bekijken.  

Dé podcast over de rol die 

kunst speelt in ons leven. 

MARK HAZEKAMP 

 

 

 

 

Dé gast in deze podcast, levensredder met 

een missie en in zijn spaarzame vrije tijd 

fervent sportvisser en olieverfschilder, 

cardiothoracaal chirurg, met als specialisme 

de kinderhartchirurgie en behandeling van 

aangeboren hartafwijkingen: 

 

 

 

 

 Geschilderd door Mark Hazekamp 

 

 

 

 

 

Schilderij van Mark 

Boeken die in de podcast zijn besproken. 

Popper werd in zijn jeugd geïnspireerd door het boek Farthest North van de Noorse 

ontdekkingsreiziger, humanist en staatsman Fridtjof Nansen. Nansen beschrijft hierin hoever hij gaat 

om bepaalde hypotheses te toetsen en bewees daarmee dat het bekritiseren een basisvoorwaarde is 

voor de wetenschap. Bron: https://www.trouw.nl/nieuws/weten-is-geleerd-van-fouten~b8f67d0b/  

Atelierbezoek 
aan de 
Haarlemse 
schilder Kees 
Verwey in zijn 
atelier aan het 
Spaarne.  
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Goede vangst 

https://mijnschilderkunst.nl/podcast/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
https://www.human.nl/
https://www.human.nl/
https://www.human.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=hCeSXYd3lHk
https://www.youtube.com/watch?v=hCeSXYd3lHk
https://www.youtube.com/watch?v=hCeSXYd3lHk
https://www.linkedin.com/in/mark-hazekamp-74a55826/?originalSubdomain=nl
zijn%20expeditie%20in%201893%20om%20de%20Noordpool%20te%20bereiken.%20https:/en.wikipedia.org/wiki/Farthest_North
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fridtjof_Nansen
https://www.trouw.nl/nieuws/weten-is-geleerd-van-fouten~b8f67d0b/
-%09https:/nl.wikipedia.org/wiki/Kees_Verwey
-%09https:/nl.wikipedia.org/wiki/Kees_Verwey
-%09https:/nl.wikipedia.org/wiki/Kees_Verwey
-%09https:/nl.wikipedia.org/wiki/Kees_Verwey
-%09https:/www.vpro.nl/programmas/van-de-schoonheid-en-de-troost.html


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je ook zo’n exclusieve magische KUNSTaanTAFEL koffiemok? De letters 

worden zichtbaar als de mok warm wordt door hete thee of koffie en 

verdwijnen als de mok afkoelt. € 12,95 exclusief verzendkosten. Klik op de 

beker om te bestellen.  

Bekijk het 3D 

babyhartje van Jasmijn 

in museum Boerhaave 

in Leiden, dat Mark 

aan het museum heeft 

aangeboden en waar 

bovendien t/m 9 jan. 

2022 de tentoon-

stelling “Besmet” te 

zien is. 

De expositie Facelifts & Make-overs 

die vanaf 7 oktober 2021 te zien is in 

het Mauritshuis in Den Haag en duurt 

t/m 9 januari volgend jaar.  

In de tentoonstelling worden de meest 

intrigerende restauraties uit de 

afgelopen twintig jaar uit de doeken 

gedaan. Bij het restaureren zie ik een 

duidelijke relatie met het werk  

van Mark. Het is precisiewerk  

waar deskundigheid, ervaring  

en kennis voor nodig zijn. 

‘Kunst kent geen compromis, terwijl het leven er vol van is.’ 
Günter Wilhelm Grass (1927-2015)  -  beeldend kunstenaar, schrijver 

 

Papaverveld, olieverf op doek, H 82,7 x B 102 cm, 1890,  

Vincent van Gogh, collectie Kunstmuseum Den Haag 

De kunstquote 
 

De museumtips 
 

Hier kan je de podcast terugluisteren...  
 

 

 

Inzichten uit deze podcast 

In Flanders Fields 
In Flanders fields the poppies blow 
Between the crosses, row on row, 
That mark our place; and in the sky 
The larks, still bravely singing, fly 
Scarce heard amid the guns below. 
We are the Dead. Short days ago 
We lived, felt dawn, saw sunset glow, 
Loved, and were loved, and now we lie 
In Flanders fields. 
Take up our quarrel with the foe: 
To you from failing hands we throw 
The torch; be yours to hold it high. 
If ye break faith with us who die 
We shall not sleep, though poppies grow 
In Flanders fields. 

John McCrae 
 

John McCrae 
 

 Doe waar je goed in bent en plezier in hebt en doe dat steeds beter. 

 Ontwikkel je eigen mening, o.a. door het lezen van Karl Popper.  

 Niets komt vanzelf. Waar het op neerkomt is 1% inspiratie en 99% transpiratie. 

Doña Joanna the Mad, 340 × 500 cm, 

olieverfschilderij, 1877, Francisco Pradilla, te 
zien in het Prado in Madrid 

 

Schilderij van Mark 

www.mijnschilderkunst.nl 

ANS VIANEN 

https://www.youtube.com/watch?v=Ygxe6ofqA5I
https://www.youtube.com/watch?v=Ygxe6ofqA5I
https://rijksmuseumboerhaave.nl/
https://rijksmuseumboerhaave.nl/
https://rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/besmet/
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/ontdek/tentoonstellingen/aankomende-tentoonstellingen/
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/
-%09https:/nl.wikipedia.org/wiki/Günter_Grass
https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/papaverveld
https://www.kunstmuseum.nl/nl/collectie/papaverveld
https://podcasts.apple.com/us/podcast/mark-hazekamp-kinderhartchirurg-bij-het-lumc-amc/id1581244504?i=1000532189086
https://www.paypro.nl/product/Koffiemok_KUNSTaanTAFEL/83175
-%09https:/www.flandersfields.be/nl/inspiratie/gedicht-flanders-fields
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_McCrae
https://rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/besmet/
-%09https:/en.wikipedia.org/wiki/Doña_Joanna_the_Mad
-%09https:/en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pradilla_Ortiz
-%09https:/www.museodelprado.es/en
https://www.hartekind.nl/
http://www.mijnschilderkunst.nl/

