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IDBN 9789085484028  (Alvleesklierkanker/PO) Zie ook: www.gigaboek.nl en 

https://durftesterven.wordpress.com/  

Covertekst:  

‘We wandelen een kort rondje door de wijk en als we zwijgend naast elkaar lopen, 

begint Henk te neuriën. Ik vraag hem of hij gelukkig is. ‘ Zeker’, zegt hij. ‘Ik ben 

gelukkig dat ik deze dag heb gered. Dat ik straks dood mag gaan en dat ik het zelf mag 

doen. Ik zie hooguit op tegen de emoties van de anderen, maar ik ben nieuwsgierig 

naar dat wat me te wachten staat.’ Hij zegt het met een stralende glimlach. Hij meent 

het echt en ik kan niet anders dan blij voor hem zijn. 

Zo beschrijft Dorenda Brinkman de laatste momenten van haar levenspartner Henk 

Timmermans, die – met de dodelijke alvleesklierkanker onder de leden – zelf de regie 

bepaalt van zijn finale tegen Magere Hein. 

Henk was een gewone, bijzondere man, tijdens zijn leven én op weg naar ‘nieuwe verten’. 

Zijn ongewone gedachten openbaarde Henk in een serie e-mails, waarvan Dorenda dit 

boekje samenstelde.’ Boek van 98 pagina’s. 

Over de samenstelster van het boek: 

zie ook: https://www.linkedin.com/in/dorendabrinkman  

Dorenda Brinkman is coördinator studiecoaching/ Studiecoach / Supervisor aan 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN, waar zij  verantwoordelijk is voor het 

begeleiden van het supervisietraject van studenten aan de Master Social Work van de 

HAN. 

 

Recensies/Extra: 

www.gigaboek.nl: ‘Henk Timmermans regisseerde zijn eigen afscheid, nadat bij hem 

alvleesklierkanker was geconstateerd. In de aanloop naar het einde hield Henk familie 

en vrienden op de hoogte via een serie wekelijkse e-mails. Henks opmerkelijke 

gedachtegoed ontlokte zo veel positieve reacties dat Dorenda, zijn levenspartner, besloot 

de columns gebundeld beschikbaar te stellen aan het grote publiek.’  

https://durftesterven.wordpress.com/over/  Persbericht 24 april 2015: ‘(…)Hij was al 

dood voordat hij goed en wel geboren was en een pensioen had hij nooit voor zichzelf 

geregeld omdat hij sterk vermoedde de 65 niet zullen halen. Dus de diagnose 

‘alvleesklierkanker’ brengt hem nauwelijks van zijn stuk: hij accepteert zijn lot en maakt 

er het beste van in de maanden die hem nog resten. 

 “En al die tijd zit ik netjes, met het ‘goedgekeurd’ stempel van magere Hein, prominent 

op de rechterbil, in de wachtkamer op mijn stoeltje te loeren naar de dreigende deur. 

Nee, weer niet. Nee, weer iemand anders. 1, 2, 3, 4, komt er nog wat van!” 

(…)’ 
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