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Toen dachten we dat de parabel van Kafka over ons ging. 

Hij heeft twee tegenstanders; de eerste bedreigt hem van 

achteren, vanuit zijn oorsprong. De tweede verspert hem de 

weg naar voren. Met beide gaat hij het gevecht aan. 

We waren blind, konden niet zien in hoeverre we bedreigd 

werden door het verleden en er geen vooruitgang leek te ko-

men in ons leven, en in hoeverre we daar zelf de hand in had-

den. 

We hebben verkeerd gehandeld. 

  



MARCEL JACOBS 

  



JE ZOU KUNNEN beweren dat dieren onsterfelijk zijn. Omdat 

ze louter bestaan als deel van hun soort. Als exemplaar. 

En dat de mens sterfelijk is. Omdat zijn leven een eigen ge-

schiedenis heeft van geboorte tot dood. 

Je zou ook kunnen zeggen dat de grootheid van mensen 

erin ligt dingen voort te brengen die de stempel van de onver-

gankelijkheid verdienen. Beroemd worden, iets doen waar-

door je naam blijft verder leven. Een spoor nalaten. Iets be-

langrijks doen. Of tenminste iets doen. 

Heraclitus vond dat alleen de besten echt mensen zijn. Met 

de besten bedoelde hij diegenen die zich voortdurend als bes-

ten laten kennen, degenen die onsterfelijke roem verkiezen 

boven het banale leven. De anderen, die tevreden zijn met 

wat de natuur hun aan bevrediging geeft, sterven als dieren. 

Een maand geleden heb ik mijn moeder bijna vermoord. Per 

ongeluk. Het was nooit mijn bedoeling. Natuurlijk niet. 

Niemand weet het. Mijn moeder misschien. Ze zegt er niets 

over. 

Het leven zit vol leugens. Met de beste bedoelingen. Bij mij 

toch. 

Ze hebben ook gevolgen. Onverwachte gevolgen. 

Hoe een mens met leugens tot fantastische resultaten kan 

komen, daarvan ben ik het beste voorbeeld. 

Ik was op weg naar een prachtige carrière. 



Ik ben eenendertig en moet terug naar af. Als ik niet oplet, zal 

ik eindigen in een groene, pluchen leunstoel waarin tachtigja-

rigen hun dagen doorbrengen. Hier voor het raam op de 

tweede verdieping. Vandaag of morgen. 

Marcel Jacobs werd op een maandagochtend in juni bevan-

gen door fatale verveling. 

Nochtans ben ik gezond. En er is Emmie die eigenlijk Elisa-

beth-Marie heet, mijn vrouw, met een topfunctie in een groot 

bedrijf. Er is Mette, mijn kleine dochter. En er is Baba, mijn 

lamlendige stiefzoon. In deze volgorde hou ik van hen en in 

deze volgorde zal mijn heengaan een meer of minder tragi-

sche gebeurtenis betekenen. 

‘Als ik morgen doodga, vertel dan aan de bomen, hoeveel 

ik van je hield. Vertel het aan de wind. Maar vertel het alsje-

blieft niet aan mijn kind, dat in de bomen klimt, of uit de takken 

valt, hoe het met haar vader was gesteld. Vertel het aan een 

dier, misschien alleen door het aan te kijken.’ 

Nog altijd weet ik niet wat er exact gebeurd is. Waarom er op 

die ene dag, pats, boem, een einde kwam aan mijn veelbelo-

vende carrière op de Teniersacademie. 

Het begon in september, negen maanden geleden: 

  



IK BEN DE derde in de rij in de viswinkel. Ik kom een stuk 

omega 3 kopen, voor mijn twee meisjes, voor hun gezondheid 

en voor mijn geluksgevoel. 

Het is een Marokkaanse viswinkel. Ook de allochtoon kan 

hip worden in mijn stad. Het nieuws verspreidt zich als deze 

winkels bij jong en blank een vaste waarde worden. 

In de toonbank beweegt een krab zoekend haar poten. Uit 

de plaats waar vermoedelijk de mond van het dier zit, onder 

twee zwarte kraalogen, komen waterige belletjes. De krab 

brabbelt over het ijs waarin ze terecht gekomen is en dat ze 

de warme rotsen, het water en het zand mist. Ze vraagt of ik 

misschien meer kan vertellen over haar toestand en haar toe-

komst. Ik voel me laf wanneer ik wegkijk van het sympathieke 

dier dat zich ondanks haar uitzichtloze situatie beheerst ge-

draagt en verleg mijn blik naar de andere grijze en glibberige 

waren. Het is een wonder dat mensen in staat zijn om zich 

over deze kille schubbigheid heen te zetten en moeite doen 

van vis iets lekkers te maken. 

Ik denk aan de beenhouwer in het Noordelijk dorp waar ik 

opgroeide, aan de vrouw van de beenhouwer en hun zoon die 

één waren geworden met de beenhouwerij. Hun blozende 

varkenswangen en hun gezicht met de kleur van koude hesp. 

De dode vissenogen lijken geen vat te hebben op de ver-

koopster. Ze bedient haar klanten met een warme glimlach. 

Er komt een jongeman binnen. Iemand die ik ken van de 

universiteit, maar wiens naam ik me niet kan herinneren. Hij 



vraagt: ‘Wat doe jij hier?’ Alsof hij me tegen het lijf loopt in een 

viswinkel in Vladivostok. Nee, dat zegt hij niet, hij zegt eerst 

hey. ‘Hey, wat doe jij hier?’ Geen enkele aanspreking kan te-

genwoordig zonder deze vlotte veeg. Iedereen joviaal. 

Ik antwoord dat ik in de straat woon. Hij zegt daarop dat hij 

dat fantastisch vindt. Daarin heeft hij vast groot gelijk, maar ik 

kan niet bedenken waarom. Wanneer ik een stukje zwaardvis 

bestel, zegt hij: ‘Lekker’, en voegt daaraan toe dat je zulke vis 

niet gauw bij een andere winkel vindt, en dat hij daarom zo 

graag hier komt. ‘En, What’s up?’ vraagt hij dan, alsof we niet 

in een viswinkel in Vladivostok staan, maar in een saloon in 

de Old West. Honky tonk, denk ik. Mijn zwaardvis wordt inge-

pakt, ik betaal en zeg: ‘I am in between jobs.’ 

‘Super.’ 

Wat dan weer zo super is aan die ellende, krijg ik niet te 

horen. Hij vraagt aan de verkoopster of het moeilijk is om 

scheermesjes klaar te maken en wanneer ze antwoordt: ‘Kort, 

zoals mosseltjes, met look en peterselie’, bestelt hij voor acht 

personen. 

‘Bij mij gaat het hard’, zegt hij. 

Ik zeg dat het me spijt, maar dat ik haast heb. 

‘Succes!’ roept hij me nog achterna. Nee, hij roept: ‘Hey. 

Succes!’ 

Op straat spookt er een zin door mijn hoofd: Het is de schijn 

van de verdienste en niet de verdienste zelf die wordt be-

loond. 



Gedeprimeerd en op zoek naar afleiding bel ik mijn vrouw. 

Als ze vraagt waarom ik bel, begin ik over de keukentafel die 

ze wil laten maken met het hout van een dode eik uit de tuin 

van haar jeugd. Ze zegt dat ze me later zal terugbellen en ik 

voel schaamte. Mijn vrouw is aan het werk en ik begin op mijn 

moeder te lijken. 

Bij de Joodse bakkerij koop ik een dertiengranenbrood, het 

laatste in het rek. Met zijn bebloemde witte schort komt de 

bakker in de winkel, zegt iets tegen de verkoopster en gaat 

terug weg. Het is nu zijn moment om te slapen, zodat hij van-

nacht opnieuw kan bakken. En dat allemaal om in onze le-

vensbehoefte te voorzien. 

De bakker is van groot nut voor het leven van de mens. Zijn 

pistolets, eclairs en roggebroden zijn het resultaat van een in-

spanning, en worden sneller verbruikt dan de duur van de in-

spanning zelf. Arme bakker, die ’s nachts uren staat te wer-

ken. Zijn brood wordt gegeten en dezelfde dag nog uitgesche-

ten tot de reusachtige kringloop van de natuur. Wat een vol-

harding om iedere dag de schade van gisteren te herstellen. 

Een meedogenloze herhaling. 

Ik betaal enkele euro’s voor het brood en zeg tegen de ver-

koopster dat de bakker hartelijk bedankt is. 

‘U bent bedankt’, zegt ze en ze steekt het geld in de kassa. 

  



ALS IK NIET gauw iets doe, belooft deze dag een nieuw diep-

tepunt te worden. Om het appartement te ontvluchten, fiets ik 

naar Park de Dikke Mee en spreid een deken uit onder een 

boom. Er is niemand behalve een horde witte ganzen. De die-

ren houden zich rustig op in een uithoek van het grasveld. 

Ik haal een boek uit mijn rugzak. Nadat ik het kocht, heb ik 

het gekaft in krantenpapier. Niemand hoeft te weten dat ik iets 

lees met de titel Succes. Want wie leest zoiets? Degenen die 

hunkeren naar iets wat ze niet hebben. Losers, zoals mijn 

stiefzoon Baba het fijn uitdrukt. 

Na veel afwijzingen gaat een mens weleens aan zichzelf 

twijfelen en doet dan dingen zoals een afspraak maken bij een 

centrum voor geestelijke gezondheidszorg. 

‘Als ik jou deze pen geef,’ vroeg de therapeut, ‘wat doe jij 

dan?’ 

‘Aannemen’, zei ik. 

‘Voilà! Jij hebt een probleem en je vraagt mijn hulp. Ik wil je 

helpen. Al heb ik de indruk dat je met een zekere scepsis naar 

hier komt. Maar je bent er, dat is heel wat.’ 

Hij vroeg me wat over mezelf te vertellen. ‘Enkel de context’, 

zei hij en maakte daarbij een tekening van een leeg vierkant 

in de lucht. 

Ik vertelde over mijn wanhoop. 

Daarop vroeg hij: ‘Ben jij gelukkig, Marcel?’ 

Ik aarzelde maar antwoordde dan toch dat ik het niet zo’n 

belangrijke vraag vond. Dat ik dacht dat geluk veelzijdig en 



gecompliceerd is. Ik vroeg of het fout is om je niet gelukkig te 

voelen. Ik stopte mijn betoog. Want om te filosoferen was ik 

niet gekomen. 

‘Zeg je hiermee dat je ongelukkig bent?’ 

Toen ik daarop niet antwoordde (hij had niet geluisterd dus 

vond ik het niet nodig om op mijn beurt zijn vraag te beant-

woorden), stond hij op, pakte een stoel en sleepte die naar de 

andere kant van de kamer. ‘Laat ons zeggen dat dit de goede 

kant van het leven is. De gelukkige kant van het leven. Deze 

stoel zegt: ik wil gelukkig zijn. Kom er maar eens op zitten’, 

zei hij en klopte uitnodigend op het zitvlak. 

Ik stapte naar de stoel en ging zitten. 

‘Je kijkt met veel wilskracht tegen het leven aan. Je beslist 

om sterk te zijn. De kracht van de wil. Nietzsche, dat zal jij 

beter weten dan ik.’ 

‘Ik geloof dat we Nietzsche hier niet in moeten betrekken.’ 

‘Tut tut’, zei de psycholoog, wat me deed denken aan een 

dialoog in een familiestrip. Hij pakte een tweede stoel en 

stelde die op in de andere hoek van de kamer. 

En nu, dacht ik, nu gaat hij zeggen dat ik daar moet gaan 

zitten. 

‘Stel dat dit de kant is waar je het leven als ongelukkig be-

kijkt, als een last op je schouders. De therapeut legde zijn 

hand op de rugleuning. ‘Kom maar eens op deze stoel zitten.’ 

Ik stond kalm recht en ging op de ongelukkige stoel zitten. 

‘Ga nu in de houding zitten waarin je zit als je ongelukkig 



bent.’ 

Ik kromde mijn rug. 

‘Dit is maar een weinig ongelukkig.’ 

Ik boog dieper door. 

‘Keer je maar diep in jezelf.’ 

Het kruis van mijn broek rook naar zweet. Ik rook mijn pie-

mel en vroeg me af of anderen dat ook konden ruiken. Als dat 

zo was, dan moest ik ze bij anderen ook kunnen ruiken. Ik 

probeerde me de geuren van vrienden en kennissen voor de 

geest te halen. Ook bij mijn vrouw had ik van op een sociale 

afstand nog nooit iets geroken. Enkel wanneer ik mijn hoofd 

diep in haar schoot groef en snoof, maar dat telde niet. Nie-

mand groef in een gewone situatie diep in iemands schoot. 

De kans dat anderen mijn piemel roken, was dus zeer klein. 

‘Zit je in jezelf?’ 

‘Ja. Diep’, mompelde ik. 

‘Zeg nu tegen jezelf dat je ongelukkig bent.’ Hij fluisterde: 

‘Voel dat je ongelukkig bent.’ 

‘Oké,’ fluisterde ik terug, ‘ik ben heel, heel ongelukkig.’ 

‘Goed zo. Sta nu voorzichtig op en ga weer op de andere 

stoel zitten.’ 

Ik liep naar de andere kant van de kamer en liet me op de 

gelukkige stoel zakken. 

‘Met een rechte rug.’ 

Ik rechtte mijn rug. 

‘Kijk voor je uit zoals je uitkijkt over een zaal van honderd 



man.’ 

Daar wilde ik liever niet aan denken. 

‘Je handen in je zij, zelfbewust.’ 

Ik plantte mijn handen in mijn zij. 

‘Goed zo. En nu wil ik dat je zegt: ik ben een gelukkig mens.’ 

De therapeut ging achter me staan en begon met zachte 

stem te praten: ‘Ik ben de enige die beslist wat ik met mijn 

leven doe.’ 

Dat had hij goed gezien. Los van alles was het waar, in grote 

mate. 

‘Ik ben wie ik ben en ik ben de moeite waard.’ Als een man-

tra begon hij te herhalen: ‘Ik ben wie ik ben. Ik ben wie ik ben.’ 

Ooit, na mijn eerste kennismaking met filosofie, ging er een 

wereld voor me open. Het was zo eenvoudig en tegelijkertijd 

zo juist om het automatische ik ben te vervangen door ik word. 

Een mens ‘is’ op geen enkel moment, omdat hij eeuwig in ont-

wikkeling is. Er is geen eindpunt. Ik vertrek nergens en kom 

nergens aan. Ik had besloten: Nergens aankomen. Niet zijn, 

wel worden. Ik was negentien en schreef in dolle euforie op 

een vel papier: NERGENS AANKOMEN. Dat papier hing ik als 

waarheid boven mijn bureau. 

Het is vandaag bijzonder stil in park de Dikke Mee. Het 

enige geluid is het ritselen van de bladeren. De kou van de 

grond komt door het deken en is onaangenaam. 

Ik ging niet voor mezelf naar de therapeut. Het was omdat 



ik in de ogen van mijn vrouw een weerspiegeling van mijn fa-

len begon te zien. Het bezoek was alleen een openbaring in 

de zin dat het me iets leerde over de psychologie en haar re-

ductie van complexiteit. Het bevestigde mijn argwaan. Deze 

therapeut streek, zoals wellicht vele therapeuten, alle levens-

vragen plat tot simpele oplossingen waar ik niets mee kon 

aanvangen. 

Op de vraag of ik een verschil had gevoeld tussen de ene 

en de andere stoel, heb ik gezegd: ‘Het spijt me. Ik begrijp wat 

uw bedoelingen zijn, maar zo werkt het niet bij mij.’ 

‘Wat werkt er dan wel bij u?’ 

‘Ik kan me indenken dat uw andere patiënten hier baat bij 

hebben, maar ik niet.’ 

‘We spreken doorgaans niet over patiënten maar over cliën-

ten. Dat terzijde. Weet u wat me is opgevallen?’ 

Omdat ik geen briljant inzicht verwachtte, leek het me beter 

niet te reageren. 

‘U hebt al een paar keer het woord “Denken” gebruikt. Ik 

denk. Kan het zijn dat u voornamelijk door uw denken wordt 

geleid?’ 

‘Dat zou best kunnen. Maar is dat een probleem? Is denken 

niet verwant met voelen? Voelen is misschien eerder harts-

tochtelijk. Het is niet gearticuleerd maar iets wat knaagt. Den-

ken transformeert het gevoel. Zodat het een plaats kan krijgen 

in de wereld. Is dat geen mooie samenwerking?’ 

‘Hier spreekt een academicus. Maar uw buik, wat zegt die?’ 



Het was niet te geloven. 

‘Uw buikgevoel’, voegde hij eraan toe alsof ik niet begreep 

waarover hij het had. 

De therapeut liep naar een kleine vensterbank en nam een 

boek. ‘Mindfulness, zegt u dat iets?’ 

Terwijl hij vertelde over meditatie, bewustzijn van geeste-

lijke en fysieke gewaarwordingen, sloeg ik het boek op een 

willekeurige plaats open en las: Formele oefening: bewust 

een rozijn eten. Meestal beginnen we een stressreductietrai-

ning met het bewust eten van een rozijn. Dat doen we om het 

begrip meditatie te ontdoen van mystieke trekjes. 

Wat verder las ik: Als je geen rozijn hebt is iets anders ook 

goed. 

Voor elk probleem was er dus een oplossing. 

De stilte in het park wordt verscheurd door luid gesnater. 

Een colonne ganzen komt blazend en met wijdopen vleugels 

op me afgestormd. Een twintigkoppig terreur scheert het veld 

over en heeft het, zonder aanleiding, op mijn aanwezigheid 

gemunt. Op een man die op een dekentje ligt, met een zelf-

hulpboek in zijn handen. Er valt duidelijk niet te onderhande-

len met deze brutale dieren. Ik sleep de deken naar de andere 

uithoek van het park, waar ik ga liggen en de ganzen in de 

gaten hou. 

Dit is dus niet de gelukkige kant van het leven. Om dat in te 

zien, heb ik vandaag geen therapeut nodig. 

Het is al eind september. De kilte van de grond kruipt in mijn 



kleren. Rillend sla ik de deken langs weerszijden over me 

heen. 

In het prachtige park de Dikke Mee ligt een hooggeschoolde 

dertiger, werkloos, op een doordeweekse dag onder de kruin 

van een majestueuze boom, opgerold in een deken vol gan-

zenstront. Verpakt als een worst. 

  



WEER THUIS BLIJF ik in de gang staan, kijk naar boven en 

denk: dit is een prachtige traphal om je in op te hangen. 

Ik hijs mezelf de trappen op, naar de tweede verdieping. 

Nooit heb ik het ontbreken van een lift in dit kleine apparte-

mentsblok betreurd. Tot vandaag. In het appartement open ik 

de deur naar het balkon. Om andere gedachten binnen te la-

ten. 

September. Vitaliteit. Ik had ze wel gezien na de vakantie, 

de opwinding en de lachende gezichten aan de schoolpoort 

van mijn dochter. En mijn vrouw die haar vakantieslippers wis-

selde voor hakken, ongeduldig werd, opzwol alsof ze alle ge-

spaarde energie van de vakantie op de werkvloer wilde los-

sen. Ze haalde haar oogpotloden boven, iets wat ze godzij-

dank tijdens de vakantie niet deed. Ik vind haar mooier zonder 

make-up. Soms, wanneer ze haar ogen zwart maakt, wijzen 

de oogpunten naar beneden, wat haar er droever doet uitzien 

dan ze in werkelijkheid is. 

Iedereen vertrok, kwam thuis met verhalen. De enige die op 

1 september voor zich uitstaarde alsof hij gedeporteerd werd 

naar een strafkamp was Baba, zestien jaar en zonder veel 

ambitie. Het enige dat de jongen wil is met rust gelaten wor-

den. 

De dagen zullen gauw koud en stil worden, het bladgroen 

zal verdwijnen. Door de open terrasdeur komen flarden van 

een radio, activiteit in de buitenlucht, een drilboor in de verte 

die kilometers lucht doorploegt, een ondraaglijke energie die 



me naar buiten drijft om iets te doen. Maar wat? 

Tegen het huis van de vriendelijke buurman trekken twee 

werkmannen een stelling op. Het statige herenhuis heeft al 

nieuwe ramen gekregen, met glad glas in de plaats van het 

vorige dat trekstrepen en honderd jaar oude oneffenheden 

vertoonde. Het wordt verder gerenoveerd zoals alle histori-

sche panden in de stad. Tot alle ramen blinken. 

Ik ruim eindelijk het ontbijt af, snuit mijn neus en veeg met 

de zakdoek de kruimels op de tafel bij elkaar. Ik gebruik hem 

ook om stof in huis weg te vegen. Ik snuit altijd eerst in een 

zakdoek voordat ik ermee langs raamkozijnen of over een 

kast veeg. Een vochtige zakdoek is efficiënter dan een droge. 

Het is vandaag maandag en ik heb nog altijd geen loodgieter 

gebeld. 

Vijf keer trek ik het toilet door in de hoop dat het probleem 

zich vanzelf zal oplossen. 

Vorige week werd ik door de poetsvrouw geroepen. Het wa-

ter van het toilet in de badkamer borrelde omhoog en daalde 

niet. ‘Ik zal het laten nakijken’, zei ik, terwijl we naar de bruine 

drol keken die in het hoge water ronddraaide. De ringen in de 

drol die de sluitspier van mijn vrouw die ochtend had achter-

gelaten ontroerden me. 

De poetsvrouw toonde geen enkel teken van afkeer bij onze 

gezamenlijke inspectie. Ik moest het idee bijstellen dat we al-

leen onze eigen uitwerpselen konden verdragen. 

Hoe vaak al heb ik langs de openstaande deur van het toilet 



heen en weer gelopen om te proberen objectief mijn eigen 

geur waar te nemen? Dat lukt gewoon niet. 

Ik zet mijn voet op een afgescheurd blaadje toiletpapier, 

knip mijn teennagels bij, vouw het blaadje dicht tot een pak-

ketje en gooi het in de pedaalemmer. Alles zoals mijn vrouw 

het graag wil. Hoewel ze niet overgevoelig is of aan smet-

vrees lijdt, doet een verloren nagelrand haar kokhalzen. 

Als ik mijn sokken aantrek, komen er kleine stofwolkjes uit. 

Hoe kunnen verse sokken op korte tijd zo veel stof vergaren? 

Op maandag bekommer ik me blijkbaar om zulke vragen. 

Doorsnee dagen worden begrensd door twee hoogtepun-

ten: het vertrek en de thuiskomst van Emmie, Baba en Mette. 

De tijd daartussen vul ik met het huishouden en met surfen 

op het internet. 

  



ELKE DAG GAAT de telefoon één keer. Dat geeft het gevoel 

dat ik nog leef op momenten waarop iedereen aan het werk 

is. En het geeft de mogelijkheid om mijn stem te gebruiken 

zonder mijn vrouw te moeten storen op haar werk. Om te tes-

ten of mijn spraak door het vele zwijgen nog niet te veel ca-

paciteit verloren is. Spieren die je niet gebruikt verliezen hun 

kracht. 

‘De katten van de buren hingen vanochtend weer in het vlie-

genraam.’ 

‘Dag, moeder.’ 

‘Ze maken de deur kapot.’ 

‘Je geeft ze beter geen eten.’ 

‘Dat doe ik niet.’ 

Ze doet het wel. De drie jonge katten van de buren springen 

tegen het vliegenraam van de tuindeur op, zetten hun nagels 

in het gaas, blijven hangen en kijken naar binnen. Het is een 

prachtig zicht, drie witte buikjes in de lucht, hun onbe-

schaamde gluren. 

‘Van niemand nog iets gehoord?’ 

‘Nee moeder.’ 

Dan vraagt ze: ‘Wat vind je van de nieuwe burgemeester?’ 

‘Ik was bezig.’ 

‘Zal ik straks terugbellen?’ 

Ik zeg haar dat ik een afspraak heb. Voor wie hou ik de 

schijn eigenlijk hoog? 

‘Mijn stoelgang was goed vandaag’, gaat ze verder alsof ik 



niets gezegd heb. ‘Heb jij nog last van je dinges?’ 

‘Moeder!’ Als er één ding is waarover ik het met mijn moeder 

niet wil hebben, dan zijn het aambeien. En tegelijk wil ik het 

telefoongesprek niet afronden met een snauw. 

Het is dubbel. Welke volwassene wil er nu elke dag door zijn 

bejaarde moeder opgebeld worden omdat hij, net als zij, de 

dagen op dezelfde manier thuis doorbrengt? Met niets. Tege-

lijk wil ik niet in een wereld wonen waarin een moeder haar 

zoon niet mag bellen. 

Ik herpak me en zeg: ‘Morgen kom ik langs.’ 

Aardappelen schillen. Het is een nuttige handeling. Automa-

tisch probeer ik om de schil in één lange sliert van de aardap-

pel te halen. Maar er is niks aan, want Mette is er niet om ze 

samen achter onze rug te gooien en dan te kijken met wie we 

gaan trouwen. Steevast wordt dat voor haar een Olivier, een 

Oscar of een Seppe. Voor mij een Sarah of een Olijfje. Tot 

meer dan een O en een S is een aardappelschil niet in staat. 

Ik denk terug aan de man in de viswinkel. We werkten op 

dezelfde faculteit, kwamen elkaar weleens tegen bij het kopi-

eerapparaat. 

Zes jaar heb ik daar rondgelopen. Met wat overbruggings-

kredieten en een beurs van het Fonds voor Wetenschappelijk 

Onderzoek heb ik mijn doctoraat met veel moeite afgerond. Ik 

verdedigde het en diende nadien geen nieuwe aanvragen in 

om aan de universiteit te kunnen blijven werken. Ik schreef 



geen dossiers voor financiële steun. Het was gedaan. Aan-

vankelijk verdachten mijn collega’s en zelfs mijn promotor me 

van een geheime agenda of een superaanbieding van een 

andere universiteit, maar toen het tot hen doordrong dat ik er 

definitief voor koos om zonder enig alternatief in het vooruit-

zicht de universiteit te verlaten, was de verwarring groot. 

Onder assistenten en doctorandi is er een bikkelharde strijd. 

Op elke plaats die vrijkomt azen minstens twintig nieuwe kan-

didaten. Mijn moeiteloze vaarwel aan de academische wereld 

werd met ongeloof en verbazing aanzien, alsof ik het gouden 

pad verliet in ruil voor het onherbergzame leven en de wilde 

brousse. 

Ik voelde geen enkele spijt maar keek opgelucht uit naar 

elke ervaring die mijn wereld, na vijf jaar in lokaal D406 te 

hebben doorgebracht, groter zou maken. 

Opgewonden begon ik te solliciteren. De eerste keer 

wachtte ik ongeduldig op antwoord, naïef om te denken dat 

het direct raak zou zijn. De eerste afwijzing zag ik als brute 

pech en ik solliciteerde vol vertrouwen verder. En elke keer 

weer vertelde ik Emmie welke interessante job haar man wel-

eens boven het hoofd kon hangen, ik moest alleen nog be-

vestiging krijgen. 

Na een half jaar begon het me te dagen: de ervaring die ik 

zocht bleek al gauw de kern van het probleem: ik had er geen. 

Niet meer te bieden dan een handvol artikelen en wat refe-



renties van deelname aan colloquia en conferenties. Te wei-

nig werkervaring door lange studies. 

Het eerste jaar, het jaar van de hoop, gleed langzaam voor-

bij. 

Ik verlaagde mijn ambitie. Zolang ik maar niet moest lesge-

ven, was ik bereid alles doen. Tot twintig sollicitatiebrieven per 

maand. Niet het gepaste profiel. 

Emmie keek over mijn schouder mee, oordeelde nooit, was 

niet ongeduldig. Toen ik op een dag polste hoe ze tegenover 

mijn langdurige werkloosheid stond, zei ze: ‘Jij bent mijn man, 

ik jouw vrouw.’ Wat ik geen plausibel antwoord vond. Ze ver-

diende genoeg, verklaarde ze, we kwamen rond en wat haar 

betrof kon ik alles doen, zolang we samen het huishouden 

draaiende konden houden en iedereen gelukkig was. Ze 

vroeg hoe het met Mettes zwemles ging. 

Het tweede jaar ging in, wat het jaar van de teleurstelling 

zou worden. Ik begon te solliciteren voor jobs die geen uni-

versitair diploma vereisten. Overgekwalificeerd. Een keer 

kreeg ik een uitgebreid en sympathiek antwoord. 

Beste Marcel, 

graag wil ik je bedanken voor je sollicitatie voor de functie 

van productiemedewerker. 

De productieverantwoordelijke is in de eerste plaats een 

manusje-van-alles. Er is binnen deze specifieke opdracht wei-

nig ruimte voor inhoudelijk meedenken, terwijl precies dát 

voor jou de job wellicht interessant zou kunnen maken. We 



denken dat jij deze functie ver overstijgt. We zijn er zeker van 

dat jij met je kwaliteiten en ervaring veel te bieden hebt, maar 

niet in deze functie. 


