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Jacob Walbeek is een man die na zijn wielercarrière economie gaat studeren.
Hij klimt op tot hoofd van het Economisch Bureau in een grote zakenbank.
Wanneer hij als jonge vijftiger op het hoogtepunt van zijn loopbaan is
aangeland krijgt hij een zware mentale inzinking. Hij ervaart een alles
overheersend gevoel van leegte, iets dat hij niet kan verklaren. Het is een
stemming die zijn gevoelsleven verdooft en die hem van zichzelf en de
buitenwereld afsluit. Zonder dat hij het weet is hij tegelijkertijd cipier en
gevangene van een kleurloze, lege en matte wereld geworden. Hij wordt ziek
en kan uiteindelijk niet meer werken. Dan in een onverwacht moment neemt
Walbeek het besluit om uit te zoeken wat er speelt en met hem aan de hand is.
Met dit gegeven begint het verhaal van Bram Zoons nieuwe boek ‘over een man die naar waarheid
zoekt.’
Dit boek bestaat uit drie delen en negen hoofdstukken.
In het eerste deel kijkt Walbeek via een aantal flashbacks terug op zijn leven. Naast zijn fascinatie
voor wielrennen ontstaat tijdens een logeerpartij bij zijn lievelingstante de belangstelling voor
muziek. Als zij overlijdt begint hij te vermoeden wat de achtergrond is van zijn
stemmingsverandering.
In het tweede deel wordt Jacob verliefd op Lea. Ze gaan samenwonen en lopen op tegen
onverwerkte aspecten uit hun verleden. Een bezoek aan het planetarium van Eise Eisinga in
Franeker levert onverwachte nieuwe inzichten op. Juist op dat kruispuntmoment wordt Jacob ziek.
In de herstelperiode die hierop volgt komt hij tot een zelfonderzoek. Daarbij speelt een overleden
jeugdliefde en een plaquette die hij ooit van zijn moeder kreeg een belangrijke rol.
In het derde deel van het boek gaan Jacob en Lea op reis. Door een samenloop van
toevalligheden tijdens een ziekenhuisopname, waarbij een beroemde Bach cantate van grote
invloed is, vloeit alles ineen. Walbeek komt tenslotte tot de gezochte zuivering van zijn ziel en
leven.
Jacob Walbeek is iemand die vanuit zijn vroege jeugd weinig controle heeft over zich zelf en zijn
stemmingen. Ter compensatie ontwikkelt hij een houding waarin hij alles met zijn geestkracht
beheerst. In het sportfietsen, dan in zijn studie, zijn leven. Hij gaat hierin zo ver dat hij in zijn werk
met behulp van econometrische modellen voorspellingen kan doen over hoe zich de rente zal gaan
ontwikkelen.
In plaats van zich zelf te leren vergeten [het motto van dit boek] verdringt hij zich zelf. Langs een
omweg komt hij er achter dat niet hij, maar toeval en onwetendheid beslissender zijn dan zijn eigen
hoogmoed. Jacobs zoeken naar waarheid en leven lopen naar mate het verhaal zich ontvouwt
onlosmakelijk door elkaar. Hij leert dat hij in zijn zoeken traag en omzichtig te werk moet gaan én
dat hij plaats moet maken voor de plotselinge onverklaarbare opwellingen in zijn leven.
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