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Soort boek/ziekte/stijl: 
Boek van 202 pagina’s waarin Pierre Carrière schrijft over de Burn-Out die hij kreeg in 
2003. Aan de hand van zijn dagboek uit die periode beschrijft hij de oorzaken van de 
burn-out, zijn ervaringen met de ziekte en het herstelproces. Hij schrijft het boek in 
zijn tuinhuisje, heeft sessies met een psycholoog, een haptonoom en een 
natuurgenezer. Naast de ziekte bespreekt hij andere gebeurtenissen ook rondom het 
tuinhuisje,  levensthema’s o.a.de relatie met zijn ouders, angsten en daarmee omgaan, 
loslaten en zelfinzichten. 
 
Cover tekst: ‘In Spaak kijkt schrijver Pierre Carrière terug op zijn burn-out. In zijn 
tuinhuisje aan de rand van de stad leest hij in het dagboek dat hij van die periode 
bijhield. Spaak geeft inzicht in de oorzaken van de burn-out. Hoe is het om een paar 
maanden thuis te zitten? Carrière neemt de lezer mee in zijn proces van herstel en 
beschrijft onder andere zijn sessies bij een psycholoog, haptonoom en natuurgenezer. 
Hij leert dat een burn-out een ziekte en genezing, pech en een zegen tegelijkertijd is. 
Een ervaring die dwingt tot verandering van levensritme en acceptatie van 
gebeurtenissen en karaktereigenschappen. 
De schrijver wisselt de dagboekverhalen af met luchtige stukjes over het reilen en 
zeilen rond zijn tuinhuisje. De directe schrijfstijl en de humor maken Spaak 
contrastrijk en prettig leesbaar. Het is tevens een boek over universele thema's als 
rouwverwerking, angst, loslaten, omgaan met pijn, verkrijgen van zelfinzicht en 
persoonlijke groei. Spaak raakt de lezer en zet hem aan het denken. Vooral over 
zichzelf. 
 
 
Over de schrijver: 
Pierre Carrière woont samen met zijn vriendin, heeft twee kinderen en een leuke baan 
in de reclamewereld als hij de burn-out krijgt. Zie ook: http://www.pierrecarriere.nl/ 
 
Recensies/Extra: 
http://www.pierrecarriere.nl/  
http://www.pierrecarriere.nl/recensie-spaak/  
 
Bol.com: Ir. Drs. L.B. Struijk: ‘De auteur, copywriter in de reclame, schrijft 
autobiografisch over zijn burn-out. (…) Hij heeft een tuinhuisje gekocht waar hij 
boeken gaat schrijven. Tevens is dat ook een metafoor voor zijn mentale situatie; zijn 
bezoekjes en activiteiten daar vormen een relativerende afwisseling.(…). Hij leert wat 
hij moet veranderen in zijn levensritme en wat hij moet accepteren van zijn 
karaktereigenschappen. Een vlot leesbaar boek, bestemd voor mensen die zoeken naar 
stimulansen om na te denken over hun eigen manier van leven.’  
 
 

http://www.kleineuil.nl/
http://www.pierrecarriere.nl/wp-content/uploads/2014/10/978907748787-Spaak.pdf
http://www.pierrecarriere.nl/wp-content/uploads/2014/10/978907748787-Spaak.pdf
http://www.pierrecarriere.nl/
http://www.pierrecarriere.nl/
http://www.pierrecarriere.nl/recensie-spaak/

