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DE dagelijkse
worsteling
De moeizaamheid van het bestaan
DE DAGELIJKSE WORSTELING biedt een portret van een jonge dertiger die twijfelt aan wat
het leven hem te bieden heeft. Larcenet brengt de ontdekkingsreis van Marco ontwapenend in beeld en verraste daarmee vriend en vijand met het gevoelige verhaal waarin hij
zijn typische humor en autobiografische invloeden wonderwel laat versmelten.
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n de eerste prent van de eerste
plaat ligt Marco languit op de sofa
van een psychiater. Hij maakt
hem zijn beslissing kenbaar: “... en
daarom heb ik besloten een punt
achter de therapie te zetten...”
Daarna zoekt hij zijn broer op die hij
al een eeuwigheid niet meer heeft
gezien. De broederlijke reünie is er
een vol jolijt. Op het programma:
“Hele grote joints!!” “Zulke joekels!”
“We worden knetterstoned!” En de
daad wordt moeiteloos bij het
woord gevoegd.

BEZINNEN EN HERBEGINNEN
Maar deze feestelijke sfeer verbergt
de realiteit niet. Marco doorloopt
een existentiële crisis. Ondanks
weerkerende angstaanvallen stopt
hij met de therapie, stopt hij met
zijn werk als fotograaf-reporter en
gaat zijn bejaarde ouders bezoeken
op het platteland. Ook dàt was lang
geleden. Hij wil er zich terugtrekken
om te bezinnen... eigenlijk om er
rond te hangen en niets te doen of
op zijn hoogst afwachten wat een
eventueel nieuw leven hem te bieden heeft. Het wordt vooral een
beproeving, de wereld om hem heen
sluit zich. Zijn ouwe vader lijdt aan
Alzheimer en wil zich niet langer
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verzorgen. De scheepswerf waar hij
zijn jeugd doorbrengt, staat op het
punt te sluiten. Een ouwe jeugdvriend koos omwille van de economische realiteit voor extreemrechts
De kennismaking met een veteraan
uit Algerije mondt uit in een confrontatie van jewelste. En Marco’s
kat Adolf — zo genoemd omdat-ie
erg vals is — wordt bedreigd door
een jachtopziener.

dat deel 4 opfleurt.
Ze maakten zelf
de persoon die
hen het meest
dierbaar is
op deze
wereld.
Maar
ook

VREDE IN HET BESTAAN
Gelukkig voor Marco’s zaligheid is er
ook Emilie, de mooie dierenarts die
hij leert kennen en met wie hij gaat
samenwonen. Zij brengt vrede in
Marco’s bestaan en biedt een antwoord op zijn zelfbeklag. Ze staat
hem ook bij in de moeilijke momenten die hem te beurt vallen, zoals de
plotse dood van zijn vader dat in
enkele indrukwekkende pagina’s wordt behandeld. Maar vooral
leert ze hem aanvaarden om zelf
papa te worden. De komst
van zijn dochtertje is het
lichtpuntje
in deze reeks



TRAGEDIE EN KOMEDIE
Wie zich bij het lezen van de voorgaande alinea’s afvraagt of er ook
nog wat te lachen valt, mag gerust
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BREDE WAAIER

te bekronen. Ook het publiek
volgde ruimschoots. Al goed dat
uitgeverij Oog & Blik de gok
waagde om de reeks te vertalen,
vier albums en een integrale lang.

Vrolijkheid, geluk, telefoon, stilte, consternatie, de boodschap over de dood van Marco’s vader

slaat in als een donderslag bij heldere hemel. (uit DE DAGELIJKSE WORSTELING 2: TEGEN HET VERGETEN)
Tegelijk tekenaar
als
scenarist
slaagt Larcenet
erin om het grafische aan te laten
sluiten bij de vertelling.
Achter
een vals gevoel
van simplisme en
de soberheid van
zijn
tekenstijl
schuilt een brede
waaier aan emoties,
drama
en luchtigheid.
Naargelang
de
scène past Larcenet zijn tekenstijl
aan, nu eens karikaturaal en minimalistisch, dan
weer somber-realistisch.
De jury van Angoulême vergiste
, lees dan oo
u dt
k..
zich in 2004 niet om deel 1 tot het
ho
.
n TERUG NAAR DE AARDE:
a
beste album van het afgelopen jaar
v
r Halve paginagags van Larcenet,
nu op scenario van Jean-Yves Ferri.
Minder fictief, landelijker, maar met
veel overeenkomsten met DE DAGELIJKSE
WORSTELING • VALLENDE ZIEKTE: Grafisch
In 2012, vier jaar na het
uitdagende auto-biografie van
vierde en laatste deel
David B. over opgroeien met een
van DE DAGELIJKSE
WORSTELING, gaf Oog &
oudere broer die aan epilepsie
Blik | De Bezige Bij uit
lijdt • PERSEPOLIS: Autobiografie
als een integrale editie
van 240 pagina’s in de
van een vrouw uit Iran die via
collectie OOG & BLIK
Duitsland in Frankrijk belandt.
CLASSICS.

e

Is DE DAGELIJKSE WORSTELING effectief een autobiografie? Ja, menen
de lezers die in Marco ook de auteur herkennen die op een meer komische manier in TERUG NAAR DE
AARDE zijn eigen verhuis naar het
platteland liet vertellen in gags geschreven door Jean-Yves Ferri, de
huidige scenarist van ASTERIX.
Nochtans is het vierluik simpeler
opgevat, barstensvol emoties waardoor elke lezer er zich wel ergens in
kan herkennen. Wie heeft nooit
een angstig moment beleefd bij de
grote kruispunten van het leven?
Welke gevoelens delen lezers die
zelf hun vader verloren of zelf een
kind ter wereld brachten?

Vanaf deel 2 worden de pagina’s steeds zwarter met vaak
zwarte silhouetten voor een hoger dramatisch effect, bijvoorbeeld wanneer Marco’s vriendin haar babywens uit. Zich eruit
lullen met een kwinkslag werkt deze keer niet.
(uit DE DAGELIJKSE WORSTELING 3: WAT VAN WAARDE IS...)
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HERKENNING

zijn. De thematiek verlangt pathos,
maar Larcenet weet wel beter. Hij
heeft door dat tragedie en komedie
bij elkaar aanleunen. Hij beseft dat
het leven ook bestaat uit stiltes,
kleine glimlachjes en vooral ook uit
liefde en affectie. Dat krijgt Marco
in overvloed van Emilie, het
gezonde verstand in de reeks. In de
sleutelmomenten treedt ze net zo
goed kordaat op tegen Marco door
hem een spiegel voor te houden.
Een harde confrontatie.

je

daar heeft Marco zo zijn antwoord
op.
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Mother knows best. Na lange tijd keert Marco terug naar het ouderlijke huis. Hij wordt onthaald op een sliert verwijten, commentaren
en andere kritiek, verpakt als moederlijke bezorgdheid. (uit DE DAGELIJKSE WORSTELING 1)



