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Over het boek:  
Een afgebrand huis, een overspannen brein, een onverwacht faillissement, de dood van 
een familielid… We krijgen in ons leven uiteindelijk allemaal te maken met ellende. Hoe 
we daar vervolgens mee omgaan zegt veel over ons karakter. Soms kunnen anderen er 
ook iets van leren, en mede daarom behoorde de rubriek ‘Tegenslag’ in FD steevast tot 
de best gelezen stukken van de week. De menselijke veerkracht is een wonderlijk 
fenomeen. In dit boek leren we hoe bekende ondernemers, kunstenaars en professionals 
met hun portie tegenspoed omgingen. Wat kenschetst de wijze waarop mensen hun 
tegenslagen te lijf gaan? En welke lessen trokken zij voor hun leven en werk? De meer 
dan veertig inspirerende interviews in dit boek geven op die vragen antwoord. 
 
Over de schrijver: 
Linda Huijsmans (1965) is freelance journalist en schrijver. Ze publiceerde onder 
andere in het Financieele Dagblad, de Volkskrant en diverse publieksbladen. Ze schrijft 
het liefst over kunst en literatuur, en over Berlijn. 
 
Eke Mannink is dichter, schrijver en journalist. Zij publiceerde onder mee de roman Zo 
stroom van je over en zeven poëziebundels, daarnaast schrijft ze op freelance basis voor 
het FD, Trouw en meerdere tijdschriften.  
 
Grieteke Meerman is journalist en werkte onder meer voor Trouw, Spits, AD, FD en Het 
Parool.  
 
Mark Horn is fotograaf. Hij maakte de portretten van de geïnterviewden. Hij werkte 
onder andere voor Het Parool, FD en Quote.  
 
Bespreking: 
Veertig personen, veertig tegenslagen en veertig verschillende verhalen. Alhoewel de 
stukken niet lang zijn, geven ze heel kort en krachtig weer wat tegenslag inhoudt en hoe 
er vervolgens mee wordt omgegaan. Verschillende tegenslagen komen aan bod: onder 
andere ziekte, de dood van verwanten, een ernstig ongeluk, bedrijfsproblemen. In de 
verhalen wordt ook de loopbaan weergegeven van de geïnterviewden. Dit is niet zonder 
reden: het werk dat je uitoefent blijkt een belangrijk element in het leven. Wat uit de 
verhalen terug komt is dat het verwerken van de tegenslagen ook terug te zien in de 
loopbaan. Sommigen switchen van richting of gaan zich ook focussen op waar ze zich 
voor willen inzetten of waar hun passie écht ligt.  
 
Mooi boek dat niet alleen inzicht geeft in de verschillende tegenslagen, maar ook de 
impact ervan en het ‘’daarna’’ . De veertig personen hebben zich kwetsbaar opgesteld en 
kunnen hierin een inspiratie zijn voor anderen. 



 
Inzien: 
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=930000000
4693088  
 
 
Extra/Recensies: 
https://fd.nl/tag/tegenslag  
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