
Hard werken en doorzettingsvermogen Benjamin Franklin & Orison Swett Marden 

 

Dit is de praktijk van het beroemde protestantse arbeidsethos.; in plaats van gewoon 

genoeg te werken om te eten en te overleven, is het opbouwen van rijkdom een teken van 

Gods genade. Het geheim van een beter leven is de persoonlijke ontwikkeling die we 

kunnen bereiken door hard te werken.   

Het gaat niet zozeer wat je financiëel verdient, maar de zelfwaardering en de 

zelfontdekking die voortkomen uit jezelf inspannen. Van luiheid leer je niets. Als je 

uitslaapt, lijkt het alsof je achter de dag aanholt. Als je vroeg opstaat, voel je dat je meer 

greep hebt. Vroeg naar bed en vroeg op, dat maakt de mens gezond, rijk en wijs. 

 

Als je stenen voortdurend laat vallen, slijten ze en door ijver en geduld knaagde de muis 

de kabel in tweeën. 

 

Ulysses Grant verloor in het begin van de Burgeroorlog een slag bij Shiloh. Elke krant 

riep om zijn ontslag maar Lincoln zei dat hij hem niet kon missen gezien hij vocht. 

Lincoln zag in Grant een niet aflatende zelfberadenheid. Grant en Lincoln trokken zich 

niets aan van de algemene opheft. Ze kenden hun taak en vervulden die. 

 

Webster werkte 36 jaar aan zijn woordenboek. 

 

Harvey werkte eerst acht jaar alvorens zijn boek over bloedcirculatie te publiceren en 

moet toen nog 25 jaar wachten eer het geaccepteerd werd. 

 

Cyrus Field had 10 jaar lang pech voordat de transatlantische kabel gelegd werd; 

niemand geloofde er meer in dan hij. Hij was ervan overtuigd dat directe commnicatie 

over de oceanen niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk was. 

 

De grote violist Gherardini oefende twaalf uur per dag en dit gedurende 20 jaar eer hij zo 

goed kon spelen. 

 

Het script van Carlyles ‘History of French Revolution’ bleef op de vloer liggen. De 

dienstemeid dacht dat dit diende om het vuur mee aan te steken. Het ging in enkele 

minuten in rook op. Hoewel het een grote tegenslag was, ging Carlyle terug naar zijn 

boeken en besteedde nog een aantal maanden aan het herschrijven van het boek, dat beter 

werd dan zijn origineel. 

 

Het gemak en de elegantie van Rousseaus stijl haalde hij pas door een onophoudelijke 

onrust, door eindeloos te knoeien en door te halen.  

 

Het eerste boek van Henry James Thoreau : ‘A week on the Concord and Merimack 

rivers, verkocht zo slecht dat de uitgevers de meeste exemplaren naar hem terugstuurden. 

Hij schreef in zijn dagboek: Ik heb negenhonderd boeken in mijn bibliotheek, waarvan ik 

er zelf zevenhonderd heb geschreven. Een jaar later kreeg hij succes met ‘Walden’ 

 



Columbus werd door een reeks koningen, koninginnen en edelen afgewezen voordat hij 

financiëring vond om naar de Nieuwe Wereld te reizen. 


