
Recensie 

Jeroen Hendriksen, Rimpelingen, autobiografisch schrijven voor kankerpatiënten, Kontrast 2016 

Er bestaan meerdere boeken over het (leren) schrijven van een autobiografie, maar de recente 
uitgave Rimpelingen van Jeroen Hendriksen is anders. Hij heeft mede dankzij zijn achtergrond als 
coach én als waldenströmpatient een eigen methode ontwikkeld om via het schrijven een 
zoekproces te starten naar de essentie van zijn bestaan. Het vinden van die kern was een essentieel 
onderdeel van het verwerken van en omgaan met zijn ziekte, die in 2011 werd gediagnosticeerd. Hij 
hanteert daarbij 6 bronnen van zingeving, die hem helpen zijn gedachten op een rij te zetten. Het 
hier en nu, betekenis geven, kwetsbaarheid, steun & troost, veerkracht, en spiritualiteit vormen dan 
ook de 6 hoofdstukken waarin allerlei oefeningen worden aangeboden om te gaan schrijven over 
jouw positie in het leven op een moment dat je wereld lijkt te zijn ingestort. Het aardige aan deze 
hoofdstukken is dat het niet om droge leerstof gaat, maar dat de aangeboden materie wordt verrijkt 
met voorbeelden uit het leven en de schrijfervaring van de auteur zelf. Je ziet als lezer aan de hand 
van die voorbeelden hoe het schrijfresultaat iets doet met zijn gedachten over zijn lot. Tel daarbij op 
dat het mooi vormgegeven boek is verluchtigd met illustraties van zijn vrouw Beatrijs van den Bos. 
Beiden zijn geen onbekenden voor Hematon: Hendriksen was secretaris in het bestuur en Van den 
Bos verzorgde ooit illustraties voor Emergo, één van de voorgangers van Hematon Magazine. Of je al 
eerder iets hebt geschreven of niet, al na het nemen van één proef op de som wordt duidelijk wat 
het reflecteren op papier met je doet: elke herinnering of reflectie levert een rimpeling in een vijver 
op, die samen met talloze andere rimpelingen een beeld van jouw leven schetsen. Een kaleidoscoop 
van momenten vormt aldus een beeld van wie je was, bent en nog wilt zijn, want een rimpeling 
eindigt immers in de toekomst, en veroorzaakt zelfs onder water nog beweging. Oude ervaringen 
krijgen betekenis, trots en tevredenheid over het verleden zetten zich om in kracht  en warmte in 
heden en toekomst, en angst en kwetsbaarheid zwakken af of verdwijnen. Probeer het maar! 
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