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Over het boek: 

Uit mijn verwarde gedachten heb ik deze nacht een plan gedestilleerd. Om te 
voorkomen dat het vervliegt als een half herinnerde droom neem ik mijn iPad om 
het vast te leggen. Dit is de eerste stap die ik zelf weer wil gaan zetten. Een stap 
waarvan ik zelf de richting bepaal. 
 
Toen Vincent Cornelissen de diagnose ALS kreeg, wilde hij zich daar niet zomaar bij 
neerleggen. Was er voor hem nu zomaar een onvermijdelijk vervroegd einde 
afgekondigd? Was er geen oplossing? 
In dit boek laat Vincent Cornelissen zien hoe de onheilstijding die hem trof, juist 
levenskracht in hem losmaakte. Opgeschreven vanuit de gedachte dat misschien ook 
anderen daar iets aan hebben. Bij ieder hoofdstuk heeft hij een muzieksuggestie 
opgenomen die de bijpassende sfeer weergeeft. 
 
Over de schrijver: 

Geboren in 1962 en woonachtig in Bilthoven, is getrouwd met Mariëlle. Zij hebben 

drie studerende dochters, alle drie op kamers. Na zijn studie aan de Wageningen 

University & Research (WUR) heeft Vincent diverse bestuurlijke functies vervuld op 

dienstverlenings- en kwaliteitsgebied, professionele en vrijwilligersorganisaties. Tot 

2018 was hij directeur van de Bloembollenkeuringsdienst. 

Hij is gestopt met betaald werken in verband met ALS, bij hem gediagnosticeerd in 

2015. Om dezelfde reden heeft hij begin 2016 het initiatief genomen voor de jaarlijkse 

ALS Lenteloop, een sponsorloop die al veel onderzoeksgeld en levensplezier heeft 

opgeleverd. 

Als muzikant weet hij dat afwisseling van majeur- en mineurakkoorden de mooiste 

melodieën oplevert. Het harmonieus samenspel van de muzikanten in het orkest leidt 

uiteindelijk tot de mooiste symfonieën.  

Inzien: 

https://bookshop.uitgeverijblooming.nl/uitgeverijblooming.nl/wp-

content/uploads/2019/06/Goudenregen_-_Vincent_Cornelissen_-

_9789082998993_inkijkexemplaar.pdf  

Extra/Recensies: 

‘’Fascinerend en inspirerend om te lezen hoe iedere keer als in het ziektebeeld een 

achteruitgang optreedt, Vincent vol optimisme creatief op zoek gaat naar 

alternatieven die de hardheid van de achteruitgang verzachten. Vol bewondering en 

emotie, lees je het boek in één keer uit!’’ 

- Prof. Dr. Erik J.A. Scherder 
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