Edwin Zasada

Over
wilskracht

S C R I PT U M

Een intellectuele
zoektocht naar
zelfdiscipline

Wilskracht is de stille kracht die ons motiveert als we willen opgeven, die ons
tot diep in de nacht wakker houdt als we moeten studeren en die ons kalmeert
als we boos worden. Het is een eigenschap die belangrijker is dan intelligentie,
belangrijker is dan connecties en belangrijker is dan opleidingsniveau.
Over wilskracht gaat over zelfdiscipline, over wat de oude filosofen praktiseerden en moderne wetenschappers ontdekten. Het is een intellectuele zoektocht
naar de diepste wortelen van het menselijk succes; onze capaciteit om aangeboren impulsen te beheersen en te richten naar doelen die de grenzen van ons
voorstellingsvermogen uitdagen. Het boek neemt de lezer mee door de eeuwen,
van onze vroegste evolutie naar onze tijd, om stap voor stap de processen te
ontdekken die ten grondslag liggen aan onze psychologische ‘successpier’.
We reizen langs ons geheugen, onze emoties, verlangens, drijfveren en
attitudes om onze onbewuste impulsen beter te leren kennen. Pas als we die
goed kennen, wagen we de stap naar het opstellen van doelen, naar plannen en
naar het behalen van ongedachte prestaties. We verkennen tactieken om tegen
minimale inspanning een maximaal resultaat te halen. We zoeken naar methoden om moeiteloos zelfdiscipline uit te oefenen. We toetsen manieren om onze
successpier te trainen, te ontwikkelen, te herstellen en te ontzien. En dan, tot slot,
kijken we terug op wat die tocht heeft opgeleverd.
Wat hebben we in handen, en bestaat er zoiets als
teveel zelfcontrole?
Over wilskracht geeft geen kant-en-klare recepten
om binnen tien minuten een nieuw en herboren
mens te worden. Het boek geeft inzicht en daagt uit,
maar schrijft niet voor.
Edwin Zasada begon zijn loopbaan als o fficier bij de
landmacht, waarna hij verschillende leidinggevende
functies vervuld heeft in het b
 edrijfsleven.
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Tips van huisarts
Jacqui van
Kemenade

Snoecks 2022, zowel met de bekende modellencover als de arty-variant (limited edition), ligt in
het najaar weer in de boekhandel. Bijna 600
pagina’s vol spannende fotografie en interna
tionale reportages over reizen, kunst, fashion,
design, architectuur en lifestyle.
De meer dan negentig jaar oude Snoecks staat
nog steeds garant voor exclusieve verhalen en
toonaangevend beeldmateriaal van de
beroemdste fotografen ter wereld.

Een shotje
leefstijl
In 1880 kreeg Hendrik Willem Mesdag de opdracht van zijn leven: het maken van
een panoramaschilderij met als onderwerp de Scheveningse kust. Vandaag de dag
is dit het oudste panoramaschilderij dat op zijn oorspronkelijke locatie te bezoeken
is. Jaarlijks stappen zo’n 140.000 mensen in Museum Panorama Mesdag de negentiende eeuw binnen.
De schilders van het Panorama van Scheveningen kan worden opgevat als de
biografie van dit kunstwerk. Voor het eerst wordt het verhaal van de totstand
koming van het Panorama – van commissie tot opening – verteld, inclusief de
turbulente geschiedenis van het kunstwerk en de rol van het museum in het
Nederlandse culturele landschap.
Daarnaast is deze rijk geïllustreerde publicatie óók een eerbetoon aan een immens
samenwerkingsverband. Aan elk van de vier kunstenaars met wie Mesdag aan
deze opdracht werkte – Sientje Mesdag-van Houten, George Hendrik Breitner,
Bernard Blommers en Théophile de Bock – wordt een apart hoofdstuk gewijd. Niet
eerder zijn deze kunstenaars zo uitgebreid in relatie tot Mesdag bestudeerd: waar
bestonden hun bijdragen uit, wat betekende het om samen te werken met een
‘waar mastodonte’, zoals Vincent van Gogh in 1883 de grote meester Mesdag
typeerde, en heeft het werken aan het Panorama hun verdere carrières beïnvloed?

De schilders
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panorama van
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Verhoog je weerstand

Onze gezondheid is ons allerbelangrijkste bezit.
Veel mensen tobben met overgewicht, diabetes,
hart- en vaatziekte of zijn op een andere manier
kwetsbaar. Met medicatie kun je je bloedsuikers
verbeteren, je bloeddruk verlagen, maar je kwetsbaarheid krijg je daarmee niet helemaal weg. Hoe
zorgen we ervoor dat we een hogere weerstand
krijgen? Het enige wat écht werkt is je leefstijl
aanpakken. Maar hoe doe je dat? En hoe doe je
dat snel, blijvend en effectief?
Veel patiënten van huisarts Jacqui van
E E R D E R V E R S C H E E N VA N
J A C Q U I VA N K E M E N A D E
Kemenade willen van haar horen, het liefst binnen
Leefstijl op recept
de tien minuten van een huisartsenconsult, hoe zij
€ 20,99 • 312 bladzijden
moeten leven, wat je moet eten en wat niet. Het
145 × 210 mm • paperback
liefst ook waarom. Niet voor eventjes, maar geISBN 978 94 6319 182 1
woon voor wat langer, bijvoorbeeld voor altijd. Voor
Ebook 978 94 6319 185 2
hen en alle geïnteresseerden is zij gaan schrijven.
Onze gezondheid valt of staat met een gezonde
leefstijl. Toch blijft de vraag: Wat is dan een ‘juiste’ leefstijl? De pijlers van een
gezonde leefstijl zijn: eten en drinken, ontspanning, slaap, beweging, en
omgeving. In dit boek krijg je een gezond recept voor een ideaal shotje leefstijl.
Noem het een leefstijl-infuus in de hoop dat je een
keuze maakt voor het leven.
Jacqui van Kemenade studeerde g eneeskunde aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij specialiseerde zich
in 2001 als huisarts en in 2018 als kaderhuisarts diabetes.
Na het voeren van een eigen praktijk is ze nu freelance
huisarts en zij zet zich in voor de promotie van leefstijlprogramma’s in en buiten de zorg. Eerder verscheen van
haar Leefstijl op recept (3de druk, j anuari 2020).
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