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Over het boek:  
Al sinds haar vroege jeugd had Rosan het gevoel nergens bij te horen en liep ze tegen 
zichtbare en onzichtbare hindernissen aan waardoor voor haar gevoel niets lukte. 
 
Pas op haar tweeëntwintigste werd voor Rosan duidelijk wat er nu eigenlijk met haar 
aan de hand was. Tot aan dat moment stond haar hele leven in het teken van een 
gedreven zoektocht naar begrip, liefde en acceptatie, maar vooral ook naar zichzelf. 
 
In Happy Depressie neemt Rosan je mee in haar zoektocht, die gepaard gaat met hoop, 
teleurstelling, suïcidale gedachten en falende hulpverlening. 
 
Een aangrijpend autobiografisch verhaal geschreven vanuit een bijzonder perspectief op 
de wereld, doorspekt met relativerende humor. 
 
“Glimlach, fonkel in de ogen, gemoedelijk knikje, interesse tonen, grapje tussendoor, 
vriendelijkheid; het perfecte schouwspel. Dat is wat het publiek wil zien. Of in ieder 
geval, zo wil ik dat deze vrouw het ziet. En het werkt, want haar röntgenogen kijken 
wel, maar zijn gelukkig blind. Blind voor de onzichtbare ziekte die door mijn lichaam 
raast. Zolang zij gewoon haar boekje volgt, gun ik haar de antwoorden die ze graag 
wil horen.” 
 
Over de schrijver: 
GVMedia over Rosan van der Zee: Aan hobby’s en passies heeft Rosan geen gebrek. Van 
teksten en muziek schrijven tot paardrijden, klimmen en modellenwerk. Ondanks haar 
vele talenten heeft Rosan te maken met psychische kwetsbaarheid waar ze dagelijks mee 
in gevecht is. Hierin probeert ze vooral haar kracht te ontdekken. 
 
In haar leven heeft ze veel ups en downs gekend. Nu, op 24-jarige leeftijd, komt Rosan 
met Happy Depressie, haar eerste boek. Hiermee hoopt ze met haar inzichten het taboe 
dat op psychische kwetsbaarheid rust te doorbreken en andere mensen te kunnen 
helpen. 
 
Rosan van der Zee is ook actief op social media → 
https://www.instagram.com/rosanvanderzee/?hl=nl 
 
Inzien: 
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=930000000
8026840  
 
Extra/Recensies: 
https://gvmedia.nl/product/happy-depressie-rosan-van-der-zee/  
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https://www.brielsnieuwsland.nl/nieuws/algemeen/114334/happy-depressie-  
 
https://www.metronieuws.nl/lifestyle/health-mind/2020/10/rosan-schreef-happy-
depressie-af-en-toe-vallen-helemaal-oke/  
 

‘’Met dit autobiografische debuut laat de auteur er wat mij betreft geen 
enkele twijfel over bestaan over hoeveel talent ze beschikt. Happy 

Depressie is ontroerend, indrukwekkend, grappig en aandoenlijk. Een 
prachtig en tegelijk schrijnend verhaal over iemand die zoveel ellende 

te verduren heeft gehad, en dagelijks nog het gevecht met zichzelf en de 
wereld aan gaat om zich staande te houden, maar daarbij een kracht 

en passie laat zien waar menigeen nog wat van kan leren.’’ 

-recensie via bol.com 
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