
 

 

De druk van de mogelijkheden 

 

Als je Seth op straat was tegengekomen, had je niks vreemds aan hem gemerkt. Hij had een 

zelfverzekerde manier van lopen die je tienerjongens vaak weinig succesvol ziet uitproberen. Bij 

Seth was het echter geen poging, maar leek het daadwerkelijk alsof hij een missie had. Alsof hij de 

wereld zou redden van de onvermijdelijke ondergang. Alsof hij alles onder controle hand had.  

Toen hij naar de huisarts ging omdat hij steeds slechter sliep, werd hij niet serieus genomen. Wie 

gelooft immers dat een in welvaart opgegroeide student van amper twintig daadwerkelijk 

moeilijkheden heeft? Luxeproblemen, zo werden zijn klachten afgedaan en hem werd aangeraden 

een hobby te zoeken; meer rust te nemen, te ontspannen. Voor het eerst ging hij wandelen en 

deed hij pogingen tot uitgebreid baden. Na zeven uur ’s avonds dronk hij geen koffie meer, maar 

de Sint Janskruidthee die onze moeder voor hem gekocht had. Het leek te helpen en na een tijdje 

dacht ik te merken dat hij opgewekter werd. Toen ik tijdens mijn tentamenweken tot in de vroege 

uurtjes doorstudeerde, merkte ik echter dat het licht op zijn kamer nog altijd de hele nacht 

brandde.  

Meestal was hij te trots om toe te geven dat hem iets dwarszat, maar op sommige momenten liet 

hij het heel even doorschemeren. Op een avond zaten we op de veranda, ik met een boek en hij 

met zijn laptop op schoot. Hij keek uit over het maïsveld en staarde naar de kleine lichtpuntjes 

van het dichtstbijzijnde dorp in de verte. ‘Alles goed?’, vroeg ik hem, hoewel ik het antwoord al 

aan zijn lichaamshouding kon aflezen. Het was even stil. ‘Heb jij weleens het idee dat je te weinig 

doet?’, vroeg hij. ‘Soms wel, ja’, antwoordde ik, want ik was regelmatig jaloers op klasgenoten die, 

als je Facebook moest geloven, het volmaakte leven leidden en meer ondernamen dan ik. Hij 

glimlachte lichtjes; op zo’n manier dat ik de last op zijn schouders bijna zelf kon voelen. Seth 

investeerde bloed, zweet en tranen om zijn leven simpelweg op de rails te houden en het 

frustreerde hem dat anderen hun pad zo makkelijk leken te vinden. ‘Als zij dat kunnen, waarom 

ik dan niet?’, vroeg hij me weleens als een oud-klasgenoot een artikel in een tijdschrift publiceerde 

of iemand uit het dorp een sportwedstrijd won. Ik wist de vraag nooit goed te beantwoorden.  

Net als ik was hij jong, vrij en kon hij doen wat hij wilde. Onze ouders hadden ons geleerd dat we 

tot alles in staat waren en in theorie was er geen enkele reden om te falen. We hadden immers 



alles wat we nodig hadden om succesvol te worden. Eten en een onderkomen, een studiebeurs en 

een goed stel hersens. Maar hoe vrijer je bent, hoe meer mogelijkheden er zijn en hoe 

ingewikkelder het wordt om te kiezen wat je in het leven wilt. Als er geen reden is om te 

mislukken, moét je bovendien wel slagen en dat maakte hem bang. ‘Droom groot!’, riepen de 

mensen tegen wie Seth opkeek en die hun doelen al bereikt hadden. Dat deed hij dan. Tot in 

detail kon hij je vertellen hoe zijn leven er uiteindelijk uit zou komen te zien. Hij had duizenden 

ideeën en immens grootse plannen. Zo groot dat hij geen idee had hoe hij ze ooit zou kunnen 

uitvoeren.  

Het was alsof Seth er met de dag meer van overtuigd raakte dat hij een mislukking was. Mijn 

moeder spoorde hem aan om nogmaals naar de dokter te gaan, maar dat zag hij niet zitten. ‘Heeft 

geen zin’, zei hij. ‘Dokters doen niks aan luxeproblemen’. Wandelen was nu het enige waar hij 

nog plezier in had en bijna elke dag spendeerde hij uren in het bos. Soms had hij behoefte aan het 

donker en ging hij pas na het avondeten naar buiten. Zo ook die laatste avond. We hadden samen 

gegeten en ik weet nog dat hij opvallend vrolijk was. Na de afwas maakte ik me op voor een 

avond studeren en vertrok Seth, zoals altijd met vastberaden pas, naar buiten. Toen ik de 

volgende ochtend slaapdronken de gang op stommelde, voelde ik direct dat er iets niet klopte. 

Mijn moeder huilde. Het licht op Seths kamer brandde niet.   

 


