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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 
1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze 
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 

gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van 
reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van 
artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde 
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 
KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit 
deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 
16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting 
Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB 
Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).



VOOR MIJN FAMILIE



p.52

DEEL II

p.14

DEEL I

p.9
INLEIDING

I NHOUD

DE 
TWEESPRONG

WAAROM  
WE VAN  
ALLES 
MOETEN



DEEL III

DEEL IV

p.142

p.169

I NHOUD

OP WEG 
NAAR WAT 

JE WILT

DE 
TERUGKEER

p.22





9

We delen online van alles met elkaar. Elke dag. Alsmaar. Maar 
iets hieraan was anders. Zo anders, dat het in een paar weken tijd 
getweet was naar ruim vijf miljoen mensen en gelezen door meer 
dan een kwart miljoen.

Publiceer dit

OP EEN DINSDAGOCHTEND 
OM EEN UUR OF ZEVEN 
KLIKTE IK OP ‘PUBLICEER 
DIT’ VOOR EEN ESSAY OP 
MEDIUM.COM GETITELD 
‘THE CROSSROADS OF 
SHOULD & MUST’.
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OP DE TWEESPRONG VAN MOETEN EN WILLEN

‘Laat alles wat je aan het doen bent vallen en lees dit onmiddellijk,’ 
postte een vrouw. ‘Dit artikel heeft mijn leven veranderd,’ schreef 
iemand anders. ‘Ik stond op het punt om het naar al mijn 
werknemers te sturen,’ schreef een CEO, ‘maar toen bedacht ik dat 
een derde van hen na het lezen ervan waarschijnlijk zou opstappen. 
Maar weet je wat? Als ze hier niet willen zijn, heb ik ook liever dat ze 
opstappen, dus ik verstuurde het toch.’

De mailtjes stroomden binnen. Mijn telefoon lichtte constant op 
van de tweets. Het artikel verspreidde zich in een flits over het web 
en toen nog verder. Het bleef maar groeien en bloeien en, tja, nu 
zijn we hier aanbeland. Ik besloot het artikel uit te werken tot een 
boek vanwege de mensen die hun verhalen met me deelden, en de 
pijn en moed die ik zag in hun worstelingen. Vrouwen van in de 
dertig. Mannen van in de twintig. Een middelbare scholier. Vaders. 
Een weduwe. Alleenstaande moeders. Steenrijke mensen die arm 
waren. Arme mensen die steenrijk waren. Leraren. Advocaten. Een 
musicus vermomd als advocaat. Een dichter die genoot van zijn 
baan als buschauffeur. Vrouwen die geen kinderen wilden. Vaders 
die voor hun kinderen wilden zorgen. Mensen die zich gevangen 
voelden in hun baan en mensen die ontzettend dankbaar waren dat 
ze een baan hadden.

De pijn maakte geen onderscheid naar sekse, woonplaats of leeftijd. 
En de kern van de pijn lag altijd hierin...
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INLEIDING

Ik hoorde van mensen die er alles voor overhadden om van hun 
ontevredenheid af te komen, maar niet wisten hoe ze dat moesten 
doen.

Ik heb dit boek geschreven om met anderen te delen waar ik zelf 
het meeste aan heb gehad op mijn ontdekkingsreis en ook wat de 
mensen die ik ontmoette het meeste heeft geholpen. Toch heb je 
geen boek vol antwoorden in handen, want die ken jij alleen; je hebt 
een verzameling in handen van de nuttigste vragen die ik onderweg 
ben tegengekomen. Beschouw deze pagina’s maar als een serie 
deuropeningen bedoeld om jou te helpen beslissen welke kant jouw 
reis op zal gaan.

MAAR AL TE VAAK 
HEBBEN WE HET GEVOEL 
DAT HET ONS NIET LUKT 
OM ALLES UIT HET LEVEN 
TE HALEN DOORDAT 
HET ONS NIET LUKT OM 
ALLES TE GEVEN WAT 
WE IN ONS HEBBEN.
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INLEIDING

Op een donderdagochtend om vijf voor twaalf klik ik voor het laatst 
op ‘Opslaan’ voordat ik dit document de wereld in stuur. In mijn 
eigen leven heb ik gemerkt dat dingen zich op het ideale moment 
voordoen. Niet eerder. En niet later. Het is heel goed mogelijk dat 
dit boek in jouw handen is beland omdat jij daar behoefte aan hebt. 
Omdat een deel van jou een tweesprong in je leven heeft gezien en 
jij klaar bent om op pad te gaan. Ik ben blij en dankbaar dat deze 
woorden op de een of andere manier op precies het juiste moment 
hun weg van mij naar jou hebben gevonden. Bedankt dat je mee wilt 
op dit waanzinnige, weergaloze avontuur. Als medereiziger wens ik 
je een heel goede reis.

San Francisco, 23 oktober 2014


