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Met Leef heeft Laura Maaskant een pareltje geschreven. Ze deelt met de lezer in dit boek hoe ze op 
haar 15e een zeldzame vorm van kanker kreeg, na veel ellende genas, maar toch weer werd 
getroffen door uitzaaiingen. Deze waren moeilijk te bestrijden, waarna ze zelfstandig besloot de 
behandeling te staken. Dat is een wel erg korte synopsis, maar hoe verschrikkelijk haar verhaal ook 
is, het gaat niet om dat verhaal, maar om de weg naar haar besluit om te kiezen voor kwaliteit van 
leven, en vooral de manier waarop ze dat proces beschrijft. Als je het als lezer droog kan houden bij 
het lezen van dit indringend beschreven pad, dan heb je geen voorstellingsvermogen of heb je nog 
nooit iets van belang meegemaakt. Zelf heeft Laura in haar nog erg jonge leven zeer veel 
meegemaakt. Veel gelezen kan ze echter nog niet hebben, dus ze kan moeilijk hebben geleend van 
illustere literatoren, maar haar schrijfstijl getuigt van een wel zeer ontwapenend en oorspronkelijk 
taalgebruik. Haar wijsheid doet niet onder voor die van iemand die doorleefd de jaren des 
onderscheids heeft bereikt. En dit is niet eens een literair bedoeld boek, maar een poging om de 
mensheid iets mooier achter te laten na haar spoedig te verwachten overlijden. En dat is haar 
meesterlijk gelukt: verdwaald op haar levenspad heeft ze haar bestemming als vanzelf gevonden. De 
vraag is intussen alleen hoe spoedig dat overlijden zal plaatsvinden. Ze is twintig nu, haar begrafenis 
is tot in detail al geregeld, met zelf uitgekozen kleding en accessoires, en een samen met een 
vriendin geproduceerd interview op film die op die dag zal worden vertoond. Maar fysiek is haar 
lichaam niet op, al heeft ze pijn en is ze vermoeid. Mannen kijken haar smachtend na, en ze zal er 
ongetwijfeld zo stralend uitzien als op de prachtige foto op de cover van het boek, waarop ze je vol 
vertrouwen recht in het gezicht aankijkt. Ze begint zich zelfs af te vragen of ze niet toch aan een 
toekomst moet gaan denken, iets waar ze altijd al nieuwsgierig naar was: hoe te leven met een 
toekomst? Stoppend met zoeken vond ze zichzelf, maar de vraag dringt zich aan of ze een 
hernieuwde blik op haar leven moet gaan richten, en hoe dan? In elk geval heeft haar leven tot nu 
toe haar iets geleerd wat ze ons op het eind van het boek inpepert: Leef! Volg je hart, waar het ook 
toe leidt, vooral de kleine dingen, want daarin liggen de grootste wonderen verborgen. Lees dit boek: 
het is een groot wonder. 
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