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Stel je voor dat je op een dag besluit je volledig te 
bekwamen in dat wat je het liefst doet, of het nu voet-
bal, koken, of wiskunde betreft. Je gaat je uitsluitend 
richten op dat ene ding, en laat geld hierbij geen rol 
spelen.

Laten we wiskunde als voorbeeld nemen. Wiskun-
de ontvangt jouw absolute devotie. Van kindsbeen af 
doe je niet aan tuinieren, want een uur tuinieren is 
een uur wiskunde. Muziek, literatuur, en zeker ook co-
lumns schrijven, alles laat je links leggen in naam der 
wiskunde. Het vergt immers jarenlange oefening om 
het vak in de vingers te krijgen. En zo ga je wiskunde 
studeren aan de universiteit. Na vier jaar is daar je 
bul en ook meteen je eerste baan als specialist in de 
wiskunde. De eerste jaren bij het bedrijf gaan voortva-
rend, en je krijgt al snel de reputatie van de man die 
alles kan. Je collega’s weten je te vinden en dragen je 
op handen. Je krijgt lof alom. Je ademt wiskunde.

Maar met het verstrijken der jaren begin je te 
twijfelen aan je vroegere credo. Een combinatie van 
omgeving en ambitie, doet je op een dag besluiten je 
voor een beter salaris te laten omscholen tot manager. 
Vrijwel al je collega’s zijn je per slot van rekening al 
voorgegaan. En zo word je teamleider, jij die slechts 
één ding echt goed kunt. Opeens leid je een team van 
wiskundigen, en moet je rekening houden met gevoe-

lens, relaties, en meer dingen waar je minder bedre-
ven in bent.

Toch doe je het goed. Niet uitzonderlijk, maar goed. 
Het fanatisme waarmee je eens de wiskunde bedreef, 
wend je nu aan voor het leiding geven. Je volgt ma-
nagementcursussen, en hoort van het Peterprincipe, 
het fenomeen dat men promotie blijft maken tot het 
niveau van incompetentie is bereikt. Je leert moeilijke 
gesprekken voeren en oefent liftpraatjes met acteurs. 
En zo maak je weer promotie, en geef je niet langer 
leiding aan een team van wiskundigen, maar aan een 
grote commerciële afdeling. Wiskunde speelt geen rol 
meer. Je salaris stijgt en je besluit dat grotere huis in 
het nabijgelegen dorp te kopen. Veel grond, dat wel, 
maar je bent inmiddels gaan tuinieren. Een week voor 
de verhuizing, bij het opruimen van de zolder, vind 
je een doos met oude schoolrapporten. Je leest terug 
hoe je maar moeilijk aansluiting vond bij de andere 
kinderen, weinig overwicht had en wat achterbleef met 
lezen. In hoofdletters lees je hoe geweldig goed je kon 
rekenen. Het zweet breekt je uit, maar je beseft dat 
de dozen zijn ingepakt en de loopbaan is voltrokken.
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