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Inleiding	

Waarom	 zouden	 we	 het	 wiel	 opnieuw	willen	 uitvinden,	 als	
anderen	 dat	 al	 voor	 ons	 gedaan	 hebben?	Waarom	 leren	we	
niet	 gewoon	 van	 wat	 anderen	 al	 goed	 en	 fout	 deden?	
Waarom	niet	 alleen	 anderen	 die	we	 zelf	 bewonderen,	maar	
ook	lieden	die	we	misschien	wel	verafschuwen?	Waarom	niet	
alleen	 anderen	 uit	 onze	 eigen	 ‘tak	 van	 sport’,	 maar	 ook	 uit	
heel	andere	disciplines?	
	
Met	 die	 vragen	 in	 het	 achterhoofd	 keek	 ik	 naar	 23	mannen	
die	 ieder	 op	 hun	 eigen	 gebied	 iets	 of	 veel	 gepresteerd	
hebben.	Uit	Nederland	en	de	rest	van	de	wereld.	Oud	en	jong.	
Van	Jonnie	Boer	tot	Mark	Zuckerberg.	van	George	Clooney	tot	
Willem-Alexander.	 Van	 Youp	 van	 ’t	 Hek	 tot	 Jochem	 Myjer.	
Van	Sven	Kramer	tot	Mark	Rutte.	Van...	tot...	
	
Ik	hoop	dat	 je	 iets	kunt	met	(een	deel	van)	de	 lessen	die	we	
kunnen	 leren	 van	 de	 22	 toppers.	 En	 van	 die	 van	 Rutger	
Castricum.	
	
En	sowieso:	veel	leesplezier!	
	
Jan	Dijkgraaf	
Eesterga,	2017		
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1 Jonnie	Boer	

‘Ik	 ben	 elke	 dag	 nog	 zenuwachtig,	 dan	 hoop	 ik	
dat	alles	goed	gaat’	
	
Als	 Michelin	 sterren	 uit	 zou	 delen	 aan	 voetballers,	 zou	 er	
waarschijnlijk	maar	één	Nederlander	ooit	vijf	sterren	hebben	
gekregen:	 Johan	Cruijff.	 In	die	categorie	moeten	we	dan	ook	
Jonnie	Boer	zien.	Want	dat	is	de	eerste	en	enige	Nederlandse	
chef-kok	 die	 –	met	 twee	 restaurants	 –	 vijf	 Michelin-sterren	
‘weegt’.	Wat	kunnen	we	leren	van	Jonnie	Boer?		
	
1	Vind	een	Thérèse	
Achter	elke	succesvolle	man	staat	een	sterke	vrouw.	Het	is	zo	
cliché	als	het	cliché	kan	zijn,	maar	da’s	vooral	omdat	het	waar	
is.	Wat	was	Willem-Alexander	voor	die	Argentijnse	furie	hem	
ging	modelleren?	 Zou	 Joop	 van	den	Ende	 zijn	 productie-	 en	
entertainmentimperium	 hebben	 opgebouwd	 zonder	 zijn	
Janine?	En	wat	was	 er	 van	 Jonnie	Boer	 geworden	als	hij	 als	
jonge	twintiger	de	zes	jaar	jongere	Thérèse	niet	tegen	het	lijf	
was	 gelopen?	 Helemaal	 zeker	 weten	 zullen	 we	 het	 nooit,	
maar	feit	is	dat	ze	elkaar	vanaf	het	begin	perfect	aanvoelden	
en	 aanvulden	 en	 dat	 het	 succes	 van	 Jonnie	 Boer	 als	
vijfsterrenkok	óók	heel	nadrukkelijk	het	succes	van	Thérèse	
is.	Hij	is	de	baas	in	de	keukens,	zij	is	de	baas	in	de	winkels	en	
de	 wijnkelders	 –	 en	 over	 wie	 er	 thuis	 de	 broek	 aan	 heeft,	
hoeven	we	niet	 te	 twijfelen:	 in	 elk	 geval	 niet	 alléén	de	heer	
des	huizes.		
		
2	Werk	met	passie	
Jonnie	Boer	had	 als	 jongen	 voor	de	makkelijke	weg	kunnen	
kiezen.	 Zijn	 vader	 was	 eigenaar	 van	 café	 De	 Harmonie	 in	
Giethoorn.	Dat	was	toen	–	samen	met	café	Fanfare	–	landelijk	
bekend	geworden	dankzij	de	film	‘Fanfare’	van	Bert	Haanstra	
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en	 dat	 zorgde	 voor	 een	 gestage	 stroom	 toeristen	 uit	 het	
westen	 van	 het	 land.	 Vader	 Boer	 wilde	 dolgraag	 dat	 zoon	
Jonnie	 in	 zijn	 voetsporen	 trad,	 dus	 hij	 had	 de	 tent	 zo	 over	
kunnen	nemen.		
Maar	Jonnies	ambities	reikten	verder	-	en	daarom	verhuisde	
hij	 naar	 Amsterdam	 om	 zich	 als	 18-jarige	 als	 jongste	
bediende	 in	 ‘De	 Herberg’	 te	 bekwamen	 in	 het	 koksvak.	 En	
daar,	 aan	het	Leidseplein,	 leerde	hij	dat	 etenswaren	niet	uit	
een	pakje	of	een	zakje	hoorden	te	komen,	maar	vers	dienden	
te	worden	 bereid.	 En	met	 die	 les	 op	 zak	meldde	 hij	 zich	 in	
Zwolle	 bij	 De	 Librije,	 waar	 hij	 als	 leerling-kok	 begon	 en	 de	
beginselen	 van	 het	 vak	 verder	 leerde	 van	 eigenaar	 Ed	
Meijers.	 Toen	 die	 hem	 voorhield	 dat	 hij	 weleens	 chef	 kon	
worden,	ontbrandde	de	passie	in	Jonnie	Boer.	En	die	laat	zijn	
motor	tot	op	de	dag	van	vandaag,	een	kleine	dertig	jaar	later,	
constant	branden.	
	
3	Durf	op	je	bek	te	gaan	
‘Even’	 250.000	 gulden	 lenen	 om	 als	 jong	 stelletje	 een	
restaurant	over	 te	nemen...	Of,	 jaren	 later,	 tien	miljoen	euro	
uitgeven	 om	 een	 hotel	 in	 de	 oude	 Zwolse	 gevangenis	 te	
beginnen…	Je	kunt	het	ook	níet	doen,	zeg	maar.	 Jonnie	Boer	
deed	 het	wel.	 Schuld-technisch	 gezien	 stak	 hij	 daarmee	 zijn	
nek	in	de	strop,	want	je	moet	dat	soort	bedragen	eerst	maar	
eens	zien	terug	verdienen.	Maar	Jonnie	Boer	dacht	anders:	hij	
wilde	 gewoon	 De	 Librije	 overnemen.	 En	 later	wilde	 hij	 een	
hotel	naast	De	Librije	hebben.	Zodat	zijn	van	heinde	en	verre	
komende	gasten	op	hetzelfde	niveau	als	ze	aten	ook	konden	
overnachten.	Het	was	een	gevaarlijk	punt	 in	de	carrière	van	
Jonnie	Boer,	maar	die	wist	 inmiddels	 dat	 langs	de	 rand	 van	
de	afgrond	de	mooiste	bloemen	bloeien	 (of	 in	 zijn	 geval:	de	
lekkerste	 ingrediënten),	 dus	 die	wist	 ook:	 dit	moet	 gewoon	
gebeuren.	De	dood	of	de	gladiolen.	Het	is	de	manier	om	jezelf	
echt	op	de	kaart	te	zetten.	Zo	bleek.	
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4	Kies	voor	kwaliteit	
Wat	ergens	bij	een	restaurant	in	Amsterdam	begint	met	‘niks	
uit	een	pakje	of	een	blik’	 is	 in	de	decennia	daarna	 in	Zwolle	
ontwikkeld	tot:	alleen	maar	pure	topkwaliteit.	Dat	geldt	voor	
de	 spullen	 waarmee	 in	 De	 Librije	 (en	 later	 ook	 in	 Librije’s	
Zusje	en	het	hotel)	wordt	gewerkt,	maar	ook	voor	de	rest:	de	
locatie,	het	 interieur,	de	gastvrijheid,	de	wijnen,	de	beleving,	
de…	 alles!	 Het	 is	 de	 enige	manier	 om	 niet	 alleen	 (Michelin-
)sterren	en	andere	trofeeën	te	verzamelen,	maar	ook	blijvend	
het	spreekwoordelijke	bordje	‘vol’	op	de	voordeur	te	kunnen	
hangen.		
Want	uiteindelijk	gaat	het	niet	alleen	om	de	kwaliteit	van	het	
product	 dat	 je	 levert,	 maar	 ook	 om	 de	 kwaliteit	 van	 je	
ondernemerschap.	En	beide	is	bij	de	Firma	Jonnie	en	Thérèse	
Boer	 meer	 dan	 voortreffelijk	 in	 orde,	 zo	 blijkt.	 Alhoewel…	
(zie	punt	6).	
	
5	Maak	een	mooi	verhaal		
Jonnie	Boer?	Da’s	toch	die	chef	die	voor	een	roodbaarsje	naar	
Urk	rijdt,	alleen	worteltjes	uit	eigen	kas	moet	en	die	er	alles,	
maar	 dan	 ook	 alles	 aan	 doet	 om	 het	 regionale	 product	 te	
promoten?	 True.	 Prachtig	 marketingverhaal	 ook	 –	 en	
honderd	procent	welgemeend.		
Wat	echter	veel	minder	bekend	 is,	 is	dat	dat	geen	keuze	uit	
luxe	was,	maar	uit	noodzaak.	Ooit.	Toen	hij	een	lammetje	uit	
de	 Pyreneeën	 niet	 kon	 betalen,	 maar	 een	 lammetje	 uit	 de	
buurt	 van	 Zwolle	 wel.	 En	 opeens	 bleek	 dat	 verhaal	 over	
authentieke,	 regionale	 producten	 dermate	 aan	 te	 slaan	
(evenals	 de	 producten	 zelf	 uiteraard),	 dat	 het	 van	 een	
noodgreep	 een	 handelsmerk	 werd.	 En	 zeg	 nou	 zelf:	 als	 je	
weet	dat	een	roodbaarsje	écht	uit	het	IJsselmeer	komt	en	dat	
er	maar	 één	man	 op	 Urk	 is	 die	 die	 krengen	 vakkundig	 van	
schubben	ontdoet,	dan	klinkt	dat	toch	een	stuk	beter	dan	dat	
je	spul	van	de	Hanos	of	de	Sligro	op	je	brod	krijgt,	nietwaar?	
	



8	
	

6	Neem	een	goede	boekhouder	
Is	 Jonnie	Boer	 een	 held	 die	 geen	 fouten	maakt?	Dat	 zouden	
we	 niet	 durven	 beweren.	 Wie	 geen	 fouten	 maakt,	 doet	
namelijk	 te	 weinig	 –	 dat	 durven	 we	 wel	 te	 beweren.	 Zoals	
zoveel	 grote	 namen	 uit	 de	 horeca	 had	 ook	 Jonnie	 Boer	 een	
achilleshiel:	 de	 centen.	 Hij	 vertrouwde	 administratie-	 en	
belastingzaken	 toe	 aan	 mensen	 die	 zijn	 vertrouwen	 niet	
helemaal	 waard	 bleken.	 Eind	 2010	 barstte	 die	 zeepbel:	 er	
moest	 fors	 gesaneerd	 worden	 om	 de	 tenten	 allemaal	
overeind	te	houden.	Tijdelijk	contracten	niet	verlengd,	meer	
werk	met	minderen	mensen	doen,	de	hele	shizzle	kwam	over	
Boer	 heen.	 Waarop	 hij	 besloot	 zijn	 financiën	 toe	 te	
vertrouwen	 aan	 een	 ouderwetse	 financiële	 man	 én	 een	
controller	 inhuurde	 die	 hem	 dwingt	 na	 te	 denken	 over	 het	
uitgavenpatroon.		
	
7	Wees	streng	
Een	 horecabedrijf	 runnen,	 vereist	 op	 de	 momenten	 dat	 er	
gepresteerd	 moet	 worden	 een	 ijzeren	 discipline.	
Vergelijkbaar	met	een	militaire	operatie.	Wie	daarin	niet	mee	
kan	of	wil,	moet	een	enkeltje	naar	de	uitgang	krijgen.	Als	 je	
dat	als	baas	van	de	winkel	niet	kunt,	heb	je	een	probleem.	Als	
je	 vrouw	 het	 ook	 niet	 kan,	 heb	 je	 een	 dubbel	 probleem.	
Simpel	 gezegd:	 als	 je	 dit	 principe	 niet	 hanteert,	 gaan	 de	 te	
voet	 gekomen	 Michelin-sterren	 niet	 te	 paard,	 maar	 per	
Concorde	weer	van	je	gevel	af.	
	
8	Ga	voor	groei	
Wie	 succes	 heeft,	 wil	 meer.	 De	 Librije	 overnemen	 van	 Ed	
Meijers	 en	 daarna	 een	 driesterrentent	 maken	 en	 een	
driesterrentent	 houden,	 daar	 wilde	 Jonnie	 Boer	 het	 niet	 bij	
laten.	 Dus	 breidde	 hij	 uit.	 Met	 Librije’s	 Hotel	 omdat	 de	
restaurantgasten	 ook	 een	 exquise	 nacht	 in	 Zwolle	 moesten	
kunnen	doorbrengen,	met	Librije’s	 Zusje	 in	het	hotel	 omdat	
de	 hotelgasten	 ook	 ter	 plekke	 geweldig	 moesten	 kunnen	
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eten,	met	 de	 kook-	 en	wijnschool	 Librije’s	 Atelier	 omdat	 de	
kennis	moest	worden	gedeeld	met	de	wereld,	met	Euroma’s	
Original	Spices	by	Jonnie	Boer	omdat	je	ook	thuis	met	Jonnies	
kruiden	moest	kunnen	koken	en	met	diverse	boeken,	 veelal	
model	 dubbele	 stoeptegel,	 omdat	 kijken	 naar	 Jonnie’s	 eten	
ook	 iets	met	 je	 doet	 –	 bijvoorbeeld	 zin	 geeft	 in	 een	 bezoek	
aan	 Zwolle.	 En	 zo	 voort.	 En	 zo	 verder.	 Ja,	 het	 ‘merk	 Jonnie	
Boer’	 is	 sinds	 de	 overname	 van	 De	 Librije	 in	 1993	
spectaculair	gegroeid.	Maar	wel	met	zaken	en	producten	die	
pássen.	Want	het	gaat	niet	om	groeien	om	het	groeien,	maar	
om	slim	groeien.	Want…	
	
9	Blijf	je	roots	trouw	
“Thérèse	en	ik	zijn	op	uitnodiging	van	een	grote	ondernemer	
een	 keer	 naar	 New	 York	 gevlogen.	 Die	 man	 had	 grootse	
plannen	 met	 ons:	 een	 topzaak	 op	 de	 ene	 verdieping,	 een	
brasserie	 op	 de	 andere.	 Het	 kon	 niet	 op.	 Geld	 speelde	 geen	
rol.	Maar	als	geld	geen	rol	speelt,	verlies	je	je	vechtlust.	Dat	is	
levensgevaarlijk.	 Ik	 vroeg	 aan	 die	 man:	 ‘Wat	 nou	 als	 het	
misgaat?’	 Toen	 zei	 hij	 doodleuk:	 ‘Dan	 zetten	we	 er	 gewoon	
een	andere	formule	in’.	Ja,	dan	ben	ik	gelijk	klaar.”		
Duidelijker	dan	Jonnie	Boer	zelf	kunnen	wij	het	niet	zeggen.	
Wat	 je	 doet,	 moet	 passen	 bij	 hoe	 je	 bent.	 En	 anders:	 niet	
doen!	
	
10	Ga	er	bovenop	zitten	
Wat	 er	 kan	 gebeuren	 als	 je	 niet	 goed	 oplet	 of	 de	 verkeerde	
mensen	inhuurt,	leerde	Boer	bij	de	bouw	van	zijn	hotel,	dat	in	
2008	de	deuren	opende.	Ten	eerste	was	het	opeens	over	met	
allerlei	 subsidieregelingen	 waarop	 de	 ondernemer	 wel	 had	
gerekend.	 Ten	 tweede	 vielen	 de	 kosten	 drie	 miljoen	 euro	
hoger	 uit	 dan	 aanvankelijk	 gedacht.	 En	 dat	 andere	
behandelden	 we	 bij	 punt	 6	 al	 (je	 moet	 wel	 zorgen	 dat	 de	
loonbelasting	 wordt	 betaald).	 Het	 is	 een	 waarschuwing	 die	
menigeen	 die	 groeit	 ergens	 gedurende	 het	 proces	 krijgt:	 je	
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moet	er	wel	bovenop	blijven	zitten.	En	dat	geldt	zeker	als	 je	
kookt	 op	 het	 niveau	 waarop	 Lionel	 Messi	 pleegt	 te	
voetballen.	 Eén	 keertje	 minder	 scherp	 op	 het	 verkeerde	
moment	en	je	ligt	uit	de	Champions	League…	Topsporter	ben	
je	altijd,	24/7.	Topkok	ook.	
	
11	Bewaak	je	merk	
Het	laatste	boek	van	Jonnie	Boer	heet	‘Puurst’.	Het	is	bijna	vijf	
centimeter	 dik	 en	weegt	 3190	 gram.	 De	 prijs?	 75	 euro.	 Het	
omslag	is	misschien	nog	wel	het	meest	spectaculair:	tot	je	het	
aanraakt	 denk	 je	 dat	 ie	 van	 hooi	 is	 gemaakt.	Wat	 we	maar	
willen	 zeggen:	 veel	 minder	 dan	 zo	 dik	 en	 zo	 duur	 en	 zo	
perfect	 uitgevoerd	 verwacht	 je	 niet	 van	 iemand	 die	 vijf	
Michelin-sterren	 ‘weegt’.	Dat	zou	namelijk	afbreuk	doen	aan	
het	merk	dat	 Jonnie	Boer	 is	geworden.	Net	als	dat	 je	van	de	
kruiden	 die	 onder	 zijn	 naam	 verkocht	 worden	 mag	
verwachten	 dat	 ze	 Jonnie	 Boer-niveau	 zijn.	 Dát	 allemaal	
bewaken	 is,	naast	het	ontwikkelen	van	telkens	weer	nieuwe	
producten,	 de	 last	 die	 op	 die	 brede	 Giethoornse	 schouders	
rust.	
	
12	Geen	vorm	zonder	inhoud	
Als	 je	 in	 je	werk	topkwaliteit	wilt	 leveren,	gaat	het	om	twee	
dingen:	 de	 vorm	 en	 de	 inhoud.	 In	 het	 geval	 van	 een	
sterrenrestaurant	 mag	 de	 klant	 dus	 verwachten	 dat	 hij	
verrast	 wordt	 door	 het	 uiterlijk	 van	 de	 spullen	 die	 op	 zijn	
bord	liggen.	Ziet	het	er	gewoontjes	uit,	doorsnee	of	doorsnee-
en-een-	 beetje,	 dan	 is	 er	 op	 zich	 niks	 mis	 mee,	 maar	 dan	
hebben	we	het	niet	over	 sterrenkwaliteit.	Dus	het	oog	moet	
verwend	worden.	Maar	hoezeer	dat	ook	gebeurt,	als	de	basis	
niet	klopt,	houdt	alles	op.	Dus	voor	alles	moet	de	inhoud,	de	
kwaliteit	 van	 de	 producten	 die	 je	 presenteert,	 de	 manier	
waarop	die	producten	gemaakt	zijn,	meer	dan	in	orde	zijn.	En	
dit	 geldt	 in	 elk	 beroep,	 altijd	 en	 overal.	 Zelfs	 al	 ben	 je	
treinmachinist:	als	je	je	reizigers	gezellig	bezighoudt	door	de	
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intercom,	maar	je	brengt	ze	niet	netjes	van	Amsterdam	naar	
Rotterdam	 terwijl	 ze	 dat	 wel	 verwachtten,	 dan	 ben	 je	 geen	
topper.	 Evenmin	 als	 de	 reis	 hortend	 en	 stotend	 verloopt.	
Ofwel:	 eerst	 de	 basis	 (het	 product),	 dan	 de	 franje	 (de	
presentatie).	 En	 is	 slechts	 één	 van	 de	 twee	 in	 orde,	 dan	
hebben	we	het	niet	over	topklasse,	maar	over	bistro-niveau.	
Of	frietkraam.	
	
13	Durf	in	te	grijpen	
Toen	 de	 cijfers	 tijdens	 de	 huidige	 economische	 crisis	 er	 bij	
het	 Librije-concern	 even	 wat	 minder	 rooskleurig	 voor	
stonden	dan	Jonnie	was	voorgespiegeld	door	zijn	toenmalige	
financiële	man,	 stond	 hij	 voor	 een	 heel	moeilijke	 keuze.	 De	
schijn	 ophouden	 en	 richting	 faillissement	 of	 andersoortige	
ingrijpen	door	de	bank	rennen	of	zelf	het	mes	zetten	waar	het	
nodig	was.	Boer	koos	voor	het	laatste.	Hij	verving	de	zwakste	
schakels	die	hem	een	te	mooi	plaatje	hadden	voorgehouden,	
stelde	de	eerder	genoemde	‘mierenneuker’	aan	als	controller	
en	 verlengde	 een	 fors	 aantal	 contracten	 niet.	 Met	 enkele	
tientallen	mensen	minder	denderde	de	karavaan	vervolgens	
verder	en	inmiddels	komen	er	vooral	weer	vrolijke	geluiden	
uit	Overijssel.	En	al	die	tijd	focuste	Boer	zelf	op	dat	waar	hij	
het	beste	in	is:	chef	zijn.		
	
14	Blijf	gewoon	Jonnie	
Als	Jonnie	Boer	vertelt	over	hoe	hij	als	kind	de	natuur	in	ging,	
over	 een	 hengeltje	 uitgooien	 in	 een	 van	 die	 grachten	 van	
Giethoorn	of	over	hoe	hij	kan	pielen	aan	een	nieuw	gerechtje	
of	zich	kan	ergeren	aan	eten	 in	een	sterrenrestaurant	en	bij	
gang	acht	eindelijk	wel	eens	wat	fatsoenlijks	willen	éten,	dan	
hoor	 je	 nog	 altijd	 dat	 ventje	 van	 vroeger.	 Daar	 zit	 geen	 lik	
glibberigheid	 in,	 dat	 is	 allemaal	 echt	 en	 naturel	 en	mooi	 en	
authentiek	 en	 doe	 maar	 gewoon	 dan	 doe	 je	 al	 gek	 genoeg.	
Wat	moet	het	fijn	zijn	om	je	hele	leven	géén	toneel	te	hoeven	
spelen	en	toch	te	kunnen	doen	wat	je	het	liefste	doet.	Ook	al	
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loopt	 dat,	 qua	 aantal	 personeelsleden,	 omzetdruk,	
sterrendruk	en	whatever	volledig	uit	de	hand,	als	je	dan	toch	
gewoon	 jezelf	 kunt	blijven,	dan	heb	 je	 een	heerlijk	 leven.	 In	
Zwolle	 woont	 iemand	 die	 dat	 kan	 en	 doet:	 de	 heer	 Jonnie	
Boer.	 Een	 keer	 bij	 hem	 eten?	 Wees	 er	 op	 tijd	 bij	 met	
reserveren,	 want	 Nederland	 herkent	 kwaliteit	 en	
authenticiteit…	
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2 Rutger	Castricum	

‘Vervelend	doen,.	een	beetje	uitdagen,	porren	en	
prikken	–	dat	is	wie	ik	ben’	
	
Er	is	heel	wat	af	te	dingen	op	de	kwaliteiten	en	het	karakter	
van	 PowNed-gezicht	 Rutger	 Castricum.	 Gaan	 we	 ook	 doen.	
Maar	 belangrijker	 dan	 dat:	 met	 zijn	 filmpjes	 voor	 eerst	
Geenstijl	 en	 later	 PowNews	 heeft	 'Ruktor'	 wel	 een	 nieuwe	
norm	 gezet.	 Ook	 is	 hij	 hét	 voorbeeld	 van	 iemand	 die	 het	
maximale	uit	zijn	mogelijkheden	haalt.	Willen	we	allemaal.		
Eerst	 even	 een	 stukje	 transparantie	 naar	 de	 mensen	 toe.	
Rutger	Castricum	was	zeven	weken	mijn	collega.	Althans:	we	
stonden	 in	 2010	 op	 dezelfde	 loonlijst	 bij	 PowNed.	 Ik	 kwam	
van	 HP/De	 Tijd	 waar	 ik	 net	 had	 meegewerkt	 aan	 een	
roddelblad	over	politici.	Hij	vond	het	niet	goed	voor	PowNed	
dat	 zo	 iemand	 hoofdredacteur	 werd.	 Toch	 was	 hij	 in	 die	
zeven	 weken	 fatsoenlijk	 tegen	 me.	 “Je	 bent	 toch	 de	
hoofdredacteur,	 hè.”	 Nadat	 ik	 op	 doktersadvies	 vertrok	 bij	
PowNed	 wegens	 te	 slecht	 voor	 hart	 en	 bloedvaten,	 hebben	
we	 elkaars	 verjaardag	 niet	 meer	 bezocht.	 Noch	 anderszins	
direct	 contact	 gehad.	 Voor	 die	 zeven	 weken	 ook	 niet,	
trouwens.	Ik	vermoed	dat	geen	van	tweeën	dat	betreurt.	Tot	
zover	de	disclaimer.	
Stappen	 we	 nu	 over	 op	 wat	 we	 kunnen	 leren	 van	 Rutger	
Castricum.	Want	 ook	 al	 is	 hij	 pas	 38	 jaar	 en	wordt	 hij	 door	
zijn	vele	tegenstanders,	die	vooral	met	het	hart	op	de	goede	
plaats	 stemmen	 (dus	 links),	 gezien	 als	 een	 provocateur	 die	
niets	dan	wansmaak	brengt,	van	wat	hij	deed	en	doet	kunnen	
we	wat	opsteken.	Zoals	van	iedereen	die	zijn	hoofd	boven	het	
maaiveld	 uitsteekt.	 Nou,	 dat	 doet	 Rutger!	 En	 als	 er	 geen	
maaiveld	is	om	zijn	hoofd	bovenuit	te	steken,	dan	laat	hij	een	
productiemeisje	 van	 PowNed	 wel	 een	 maaiveld	 kopen.	 Dat	
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kan	 Rutger	 namelijk	 ook:	 de	 zaken	 naar	 zijn	 hand	 zetten.	
Enfin.	Terzake.	Welke	lessen	leert	Ruktor/Rut/Rutger	ons?	
	
1	Ontregel	de	gewoontedieren		
Hoe	je	het	ook	wendt	of	keert:	met	de	manier	waarop	Rutger	
politici	 aansprak,	 heeft	 hij	 een	 trend	 doorbroken.	 Die	 was:	
knipmessen	 voor	 politici,	 alleen	 vragen	 stellen	 over	 de	
inhoud	en	als	de	heren	en	dames	je	met	een	kluitje	in	het	riet	
wilden	sturen,	met	een	kluitje	naar	het	 riet	gaan.	Bij	Rutger	
zijn	ze	dan	aan	het	verkeerde	adres.	Ella	Vogelaar	dacht	weg	
te	 komen	 met	 een	 leugentje	 over	 haar	 spindocter	 en	 een	
minutenlang	 stilzwijgen	 op	 televisie	 en	 Rutger	 bleef	 maar	
zuigen	en	sarren.	Het	kostte	de	PvdA-minister	uiteindelijk	de	
kop,	 want	 iedereen	 zag	 haar	 zoals	 ze	 echt	 is	 –	 en	 dat	 was	
geen	 fijn	 gezicht.	 Zou	 Ferry	Mingelen	 niet	 hebben	 gemaakt,	
dat	filmpje.		
Is	er	een	grens	aan	wat	Rutte	doet	om	de	gewoontedieren	die	
politici	 van	 andere	 journalisten	mogen	 zijn	 uit	 hun	 comfort	
zone	 te	 trekken?	 Nee.	 Hij	 voert	 VVD-coryfee	 en	 inmiddels	
minister	 van	 Defensie	 Jeanine	 Hennis-Plasschaert	 rustig	
dronken	 (zelf	 zegt	 ze:	 oververmoeid),	 knuffelt	 met	 Ronald	
Plasterk	en	vraagt	minister-president	Mark	Rutte	of	die	nog	
geneukt	heeft.	Over	 smaak	valt	 te	 twisten.	Menigeen	zal	het	
smakeloos	vinden.	Geen	nieuws,	 is	vaak	het	argument.	Maar	
het	 wérkt	 wel.	 En	 alsof	 in	 Nieuwsuur	 wél	 nieuws	 wordt	
gebracht.	 Ontregelen	 en	 de	 grens	 opzoeken	 –	 in	 combinatie	
kan	het	dodelijk	zijn.	
	
2	Heb	scoringsdrift		
Ook	al	heb	 je	een	 trukendoos	en	 lef,	 je	moet	ook	nog	willen	
scoren.	 En	 de	 voorzetten	 zien	 als	 ze	 op	 je	 afkomen.	 Die	
Rutger	 heeft	 daar	 een	 niet	 geringe	 neus	 voor.	 Juist	 als	 het	
gênant	wordt	(Vogelaar)	gaat	hij	door.	Hij	ruikt	dan	bloed	en	
zal	het	tot	de	laatste	druppel	opzuigen.	Ook	een	andere	PvdA-
prominent	werd	uiteindelijk	 het	 slachtoffer	 van	Rutgers	wil	
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om	 te	 scoren.	 De	 ooit	 best	 goede	 burgemeester	 van	
Amsterdam	 was	 als	 PvdA-fractievoorzitter	 in	 de	 Tweede	
Kamer	 (toen	 hij	 in	 2010	 tot	 zijn	 grote	 schrik	 geen	 premier	
werd)	 op	 geen	 enkele	 manier	 opgewassen	 tegen	 de	
bloeddorst	 van	 de	 PowNed-ster.	 Misschien	 was	 het	 feit	 dat	
hij	verlost	was	van	Rutger	wel	het	fijnste	neveneffect	van	zijn	
afscheid	van	het	leiderschap	van	de	PvdA.	
Het	advies	'pick	your	battles	wisely'	was	bij	Rutger	overigens	
nooit	aan	dovemans	oren	gericht.	Hoezeer	PowNed	ook	kon	
scoren	 met	 onderwerpen	 over	 Roma	 of	 kutmarokkaantjes,	
die	 liet	 de	 'eerste	 stuurman'	 achter	 kapitein	 Dominique	
Weesie	maar	al	te	graag	over	aan	anderen,	zoals	Jan	Roos	en	
voorheen	Danny	Ghosen.	Rutger	weet	wel	zijn	wedstrijdjes	te	
kiezen,	zeg	maar.	Het	argument:	angst	voor	lijf	en	leden.	Slim.	
	
3	Ken	je	grenzen		
Dat	 in	 vuilnisbakken	 graaien	 van	 politici,	 zoals	 een	 zeker	
eenmalig	roddelblad	over	politici	in	2010	deed,	vindt	Rutger	
maar	 niks.	 En	 gelijk	 heeft	 ie.	 Maar	 wie	 zonder	 zonden	 is,	
werpe	de	eerste	steen.		
Op	 26	 april	 2007	 besloot	 Rutger	 in	 Heerhugowaard	 onder	
rokjes	te	filmen	van	passerende	dames.	Uiteraard	diende	een	
en	 ander	 een	 journalistiek	 doel:	 de	 gemeente	
Heerhugowaard	 had	 een	 nogal	 onhandige	 parkeergarage	
laten	 neerzetten,	 van	 waaruit	 mensen	 onder	 de	 rokjes	
konden	 kijken.	 Rutger	 en	 cameraman	 werden	 gearresteerd	
en	 een	 paar	 uur	 vastgehouden	 op	 het	 bureau.	 Geen	
relschopperij,	 maar	 een	 journalistiek	 relevant	 filmpje	
natuurlijk	 –	 aldus	 Rutger	 en	 diens	 baas	 Dominique	Weesie.	
“Een	gratis	peepshow”,	noemde	hij	het.	Het	filmpje	staat	nog	
altijd	 op	 Geenstijl.tv.	 En	 de	 begeleidende	 muziek	 is	 een	
nummer	van	2	Live	Crew.	De	titel:	Hey,	we	want	some	pussy!	
Inderdaad,	 journalistiek	 heel	 relevant.	 Uhuh.	 Maar	 ook	 een	
Rutger	 leert	 hier	 van,	 want	 alleen	 als	 je	 de	 grenzen	 van	 je	
eigen	fatsoen	opzoekt,	weet	je	waar	ze	liggen.	
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4	Toon	respect	voor	gewone	mensen		
Wat	je	dus	niet	moet	doen,	leren	we	van	Rutger	Castricum,	is	
likken	 naar	 boven	 en	 trappen	 naar	 beneden.	 Iedereen	
tutoyeren	 en	 opeens	 'u'	 zeggen	 tegen	 Heerenveen-trainer	
Marco	van	Basten:	best	erg.	Evenals	het	afzeiken	van	een	qua	
geestelijke	 vermogens	 niet	 verwende	 Vlaamse	
brommerrijder.	Andersom	zou	van	meer	lef	getuigen.	
Maar	 soms	 is	 de	 toon	 van	Rutger	 helemaal	 goed.	Hoe	 hij	 in	
Camping	 PowNed	 een	 aantal	 Nederlandse	 gezinnen	
aansprak:	 top.	 Het	 betrof	 gezinnen	 die	 in	 de	 problemen	
waren	gekomen	en	die	hij	met	een	grap	en	een	grol	wees	op	
hun	eigen	verantwoordelijkheid.	Dan	is	er	geen	enkel	dedain,	
maar	 toont	hij	 zich	plotseling	op	de	buis	van	zijn	betrokken	
kant.		
Wie	geen	respect	heeft	voor	'gewone'	mensen,	zou	zich	eens	
moeten	 bedenken	 dat	 de	 schoonmaker	 van	 nu	 later	 ooit	 je	
baas	 kan	 zijn.	 Dat	 is	 geen	 argument	 om	 fatsoenlijk	 te	 zijn,	
maar	laat	je	even	in	de	spiegel	kijken.	
	
5	Stop	met	wat	je	niet	kunt		
Begin	2012	zei	Rutger	 in	een	van	zijn	spaarzame	interviews	
over	 Rutger	 (geintje)	 dat	 hij	 wel	 zin	 had	 in	 een	
zaterdagmiddagprogramma.	 Dan	 kon	 hij	 zich	 eens	
bezighouden	met	het	wat	 langere	 interviewwerk	dan	 in	zijn	
filmpjes	van	drie	tot	zeven	minuten.	Nóóit	meer	iets	van	dat	
voornemen	gehoord.		
En	da's	maar	 beter	 ook,	want	 de	 les	 is:	 ken	 je	 beperkingen.	
Als	interviewer	is	Rutger	geen	succes.	Bewijs?	Kijk	eens	terug	
hoe	 hij	 in	 de	 zomer	 van	 2011	 in	 House	 Ibiza	 samen	 met	
Dominique	Weesie	op	zijn	Felderhofs	de	gasten	interviewde.	
Waar	Vogelaar	op	de	School	van	Journalistiek	kan	dienen	hoe	
het	wel	moet,	zijn	die	interviews	uitermate	geschikt	voor	die	
andere	 boodschap:	 maar	 beter	 aan	 anderen	 overlaten.	 Een	
wijs	besluit	om	daarmee	te	stoppen,	dus.	
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6	Melk	je	successen	uit		
Rutger	 Castricum	 had	 het	 Televisiemoment	 van	 het	 Jaar.	
Rutger	 Castricum	won	 die	 'prijs'	 met	 het	 beroemde	 filmpje	
met	 Ella	 Vogelaar.	 Enig	 idee	 in	 welk	 jaar	 dat	 was?	 2008,	
mensen!	 Gewoon	 ruim	 zeven	 jaar	 geleden!	 Als	 we	 iets	 van	
Rutger	kunnen	opsteken,	 is	het	dat	 je	 je	successen	niet	vaak	
genoeg	 kunt	 uitmelken.	 Want	 dan	 lijkt	 het	 geen	 zeven	 jaar	
geleden	dat	 je	glorieerde,	maar	als	de	dag	van	gisteren.	Nou	
ja,	van	2011.	
	
7	Hou	mythes	in	stand		
Politici	 én	 mensen	 uit	 het	 bedrijfsleven	 zouden	 bij	
mediatrainers	de	deuren	plat	 lopen	om	zich	 te	 laten	 trainen	
in	het	omgaan	met	Rutger	Castricum.	Nou	 is	er	hier	en	daar	
wel	 een	 C-artiest	 uit	 het	 mediatrainerswereldje	 die	 met	
gebruikmaking	van	de	naam	van	Het	Fenomeen	opdrachtjes	
probeerde	 binnen	 te	 halen,	 maar	 we	 moeten	 vooral	 niet	
denken	 dat	 het	 ooit	 een	 hype	 was,	 is	 of	 zal	 worden.	 Wat	
Rutger	wel	goed	doet,	al	een	jaar	of	vijf,	is	de	mythe	in	stand	
houden	dat	een	hele	industrie	is	ontstaan	om	hem	te	kunnen	
weerstaan.	 Want	 als	 dat	 zo	 is,	 dan	 ben	 je,	 zeg	 maar,	 geen	
prutser,	nietwaar?	(Dat	ie	goed	was	met	de	meisjes,	vroeger,	
is	ook	zo'n	mythe...)	
	
8	Koppel	je	aan	iemand	die	kan	wat	jij	niet	kunt	
Bijna	 iedereen	 die	 mensen	 aanneemt,	 kiest	 klonen	 van	
zichzelf.	 En	 dan	 de	 net	 iets	 slechtere	 uitvoering,	 zodat	 het	
'origineel'	de	hoogste	trede	op	het	ereplatform	blijft	claimen.	
Echt	grote	mensen	doen	dat	anders.	Die	kiezen	juist	mensen	
die	kwaliteiten	bezitten	die	ze	zelf	niet	hebben.	Dus	 iemand	
die	slecht	is	met	cijfers,	kiest	een	collega	die	juist	heel	goed	is	
met	cijfers.	
Wat	dit	met	Rutger	Castricum	te	maken	heeft?	Nou,	Rutger	en	
zijn	 baas/collega/vriend	 Dominique	 Weesie	 zijn	 een	 twee-
eiige	tweeling.	Weesie	is	geniaal	in	het	bedenken	van	die	ene	
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Kudtvraag,	maar	te	bescheten	om	'm	zelf	te	stellen.	Rutger	is	
goed	in	de	dialoog	en	met	een	camera	of	vrienden	in	de	buurt	
hondsbrutaal,	 maar	 minder	 goed	 in	 strategisch	 denken.	 De	
Hamvraag,	die	is	dan	ook	heel	vaak	ontsproten	aan	het	brein	
van	 Dominique	 Weesie,	 de	 voorzitter,	 directeur,	
hoofdredacteur	en	presentator	van	PowNed.		
	
9	Werk	samen	met	mensen	die	je	vertrouwt		
Als	 je	 onder	 spanning	 moet	 presteren	 –	 en	 dat	 moet	 bij	
actuele	 televisie	 –	 moet	 je	 blind	 kunnen	 vertrouwen	 op	 de	
mensen	 met	 wie	 je	 werkt.	 Daarom	 heeft	 Rutger	 een	
dwingende	voorkeur	voor	vaste	 cameramannen.	Eerst	 jaren	
met	 Twan	 Melssen,	 later	 met	 Dennis	 Krijgsman.	 En	 gelijk	
heeft	 ie.	Want	als	het	 camerawerk	niet	deugt,	wordt	niet	de	
cameraman	er	op	afgerekend	(nou	ja,	ook,	maar	dan	in	stilte),	
maar	de	filmpjesmaker.	Dus	mag	je	eisen	dat	je	alleen	werkt	
met	topkwaliteit	als	de	eisen	die	aan	jou	gesteld	worden	ook	
hoog	zijn.	
	
10	Hou	zelf	de	regie		
Sommige	 dingen	 kun	 je	 uit	 handen	 geven.	 Koffie	 halen.	
Autorijden.	In	de	file	staan.	Broodje	kroket	kopen.	Afspraken	
maken.	 Maar	 sommige	 dingen	 dus	 niet.	 Zo	 is	 Rutger	
Castricum	 een	 kei	 in	 het	 monteren	 van	 zijn	 eigen	 filmpjes.	
Afgezien	 van	 de	 technische	 kwaliteit	 (boeien),	 zijn	 ze	
herkenbaar	 aan	 twee	 typische	 Rutger	 Castricum-stempels.	
Stempel	 1:	 er	 zit	 toepasselijke	 muziek	 onder.	 Van	 domweg	
Nederlandstalig	tot	moderne	rap,	hij	versterkt	zijn	materiaal	
altijd	met	muziek.	Stempel	2:	altijd	een	beetje	lang.	Waar	hij	
het	 materiaal	 van	 anderen	 in	 een	 zucht	 en	 een	 scheet	 kan	
terugbrengen	tot	30,	nee	20,	nee	10,	nee	0	seconden,	kunnen	
zijn	eigen	filmpjes	niet	 lang	genoeg	zijn	(zie	ook	11).	Als	dat	
je	doel	is,	is	het	handig	om	niet	een	ander	te	laten	monteren,	
maar	zelf	op	Final	Cut	Pro	te	gaan	zitten	cutten.	
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11	Jengel	om	je	zin	te	krijgen	
Als	je	je	zin	wilt	krijgen,	moet	je	er	om	vragen.	Op	het	nu	gaat	
om	 een	 salarisverhoging,	 aandelen	 in	 een	 productiebedrijf,	
wat	minder	 klusjes	 per	week,	 een	 eigen	 docusoap	 of	 dat	 je	
door	je	privéchauffeur	van	huis	wordt	afgehaald:	het	komt	je	
allemaal	 niet	 aanwaaien.	 Je	moet	 er	 naar	 vragen.	 En	 als	 het	
niet	meteen	lukt:	nog	een	keer.	En	desnoods	nog	een	keer.	En	
nog	een	keer.	Net	zo	 lang	 tot	 je	 je	zin	krijgt.	Nou	zeggen	we	
hier	 niet	 dat	 Rutger	 Castricum	 jengelde	 om	 meer	 salaris,	
jengelde	 om	 aandelen	 in	 een	 productiebedrijf,	 jengelde	 om	
minder	 klusjes	 per	 week,	 jengelde	 om	 Camping	 PowNed	 of	
jengelde	 om	 door	 een	 als	 privéchauffeur	 verklede	
cameraman	van	huis	te	worden	opgehaald,	want	'jengelen'	is	
zo'n	kinderachtig	woord.	Dan	liever:	eisen.	
	
12	Maak	een	verhaal	mooier		
Je	 moet	 een	 verhaal	 niet	 dood	 checken.	 En	 dat	 doen	 de	
meeste	 journalisten	 dus	 ook	 niet.	 Dus	 als	 Rutger	 Castricum	
vertelt	dat	hij	al	jaren	rondliep	met	het	idee	om	een	reisgidsje	
over	zijn	favoriete	vakantie-eiland	Ibiza	te	maken,	wordt	dat	
voor	 zoete	 koek	 geslikt.	 De	 waarheid	 is	 dat	 de	 net-niet-
bestseller	 'Mijn	 Ibiza'	 is	 ontsproten	 in	 het	 brein	 van	 zijn	
uitgeefster	Marije	Bertram	en	dat	degene	die	zei	'Dan	moet	je	
Rutger	nemen'	een	niet	nader	te	noemen	oud-hoofdredacteur	
van	 PowNed	 was.	 Niet	 belangrijk	 verder,	 maar	 ook	 bij	
grotere	dingen	moet	je	zo	te	werk	gaan.	'Claim	je	successen',	
heet	dat	in	managementjargon	–	soms	tegen	beter	weten	in.	
	
13	Laat	je	niet	in	het	nauw	brengen		
Legendarische	 De	 Wereld	 Draait	 Door:	 die	 waarin	 Matthijs	
van	Nieuwkerk,	Felix	Rottenberg	en	nog	een	meneer	(“Wie	is	
hij?”	vroeger	Rutger	over	deze	Frénk	van	der	Linden)	na	het	
vertrek	van	Cohen	gezamenlijk	ten	strijde	trokken	tegen	het	
PowNed-gezicht.		
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Of	 die	 keer	 toen	 'publiciste'	 Naema	 Tahir	 de	 persvrijheid	
wilde	afschaffen,	Rutger	bij	haar	thuis	verhaal	ging	halen	en	
hij	 fysiek	 werd	 bedreigd	 door	 Tahirs	 partner	 Andreas	
Kinneging	(oud-worstelkampioen,	nu	hoogleraar).		
In	beide	gevallen	werd	Rutger	overvallen	–	en	dan	is	hij	niet	
op	zijn	allersterkst,	zeker	niet	als	hij	voelt	dat	een	nederlaag	
in	 de	 lucht	 hangt.	 Bij	 scootermarokkaantjes	 en	 Roma	
voorkomt	hij	het,	maar	dat	lukt	blijkbaar	niet	altijd.		
	
14	Denk	om	je	buik		
Mannen	die	lang	bij	één	vrouw	zijn	(in	het	geval	van	Rutger:	
al	 meer	 dan	 de	 helft	 van	 zijn	 leven	 is	 hij	 samen	 met	 zijn	
vriendin,	een	arts),	denken	weleens	dat	onderhoud	niet	nodig	
is.	 Dan	 groeien	 ze	 dicht.	 Dat	 risico	 loopt	 voorvoetloper*	
Rutger	ook.	Bekijk	eens	een	 filmpje	uit	2008	en	uit	2013	en	
zoek	 de	 zeven	 (kilo)	 verschillen.	 De	 conclusie	 kan	 alleen	
maar	zijn:	meer	sporten,	bolle!	
	
15	Draag	geen	shawltjes	
En	 tenslotte	 namens	 de	 modepolitie:	 die	 shawltjes	 die	 die	
nek	 camoufleren	 zijn	 niet	 meer	 nodig	 als	 14	 wordt	
opgevolgd.	Echt,	alleen	overjarige	nichten	dragen	nog	van	die	
zijden	shawltjes...	
	
*voorvoetlopers	zijn	mensen	die	niet	helemaal	eerlijk	zijn.	Kunnen	ze	niets	
aan	 doen,	 het	 is	 ze	 genetisch	meegegeven.	 Let	maar	 op	 als	 je	weer	 eens	
door	iemand	bedonderd	bent;	vast	een	voorvoetloper.	
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3 George	Clooney	

‘Het	 is	heel	oneerlijk;	 je	 ziet	niet	 veel	60-jarige	
vrouwen	met	20-jarige	mannen’		
	
Een	beetje	een	kruiwagen	had	hij	wel.	Toch	heeft	hij	moeten	
afzien	en	knokken	om	daar	 te	komen	waar	hij	nu	staat.	Met	
twee	 Oscars	 in	 zijn	 hand,	 nog	 altijd	 een	 magnetische	
aantrekkingskracht	op	(jong)	vrouwelijk	schoon	en	tientallen	
miljoenen	dollars	op	zijn	bankrekeningen.	Zijn	naam:	George	
Clooney.	
Wandel	 op	 een	 zaterdagmiddag	 door	 een	 willekeurige	
winkelstraat	 in	 een	willekeurige	 Nederlandse	 provinciestad	
en	 let	 op	 de	mannen	 van	 rond	de	 50.	 Ze	 lopen	 in	 schoenen	
met	 rubber	 zolen,	 een	 spijkerbroek	 die	 door	 hun	 buik	 naar	
beneden	 wordt	 gedrukt,	 in	 streepjesoverhemden	 die	 de	
millenniumwisseling	 nog	 hebben	meegemaakt	 en	 om	 het	 af	
te	 maken	 staat	 er	 een	 hoofd	 op	 dat	 veel	 ervaring	 met	
ongezonde	 voeding	 en	 onverwerkt	 huwelijksleed	 verraadt.	
Om	over	 de	 blinde	 kapper	 die	 ze	 frequenteren	 nog	maar	 te	
zwijgen...	
Rij	 dan	 met	 je	 cabrio	 naar	 het	 plaatsje	 Laglio	 aan	 het	
Comomeer	 in	 Italië,	 bel	 aan	 bij	 die	 paleisachtige	 villa	 met	
vijftien	kamers,	een	wijnkelder	en	een	aanlegsteiger	voor	de	
klassieke	motorboot	 en	 dan	 wordt	 de	 deur	 geopend	 door...	
George	 Clooney.	 Ook	 57,	 ook	 al	 een	 leven	 achter	 zich,	 een	
enerverend	 en	 energievretend	 leven	 zelfs,	maar	 in	 niets	 die	
man	uit	een	Nederlandse	winkelstraat	op	zaterdagmiddag.		
Het	verschil	tussen	Senseo	en	Nespresso.	Of	eigenlijk:	tussen	
een	 tweede	 Senseo	 van	 dezelfde	 pad	 en	 een	 vers	 gemaakte	
doppio	op	de	Mistal	van	La	Marzocco.	Dan	heb	je	beeld.	Wat	
kunnen	 we	 –	 voor	 we	 ook	 zo'n	 zaterdagse	
winkelstraatbezoeker	dreigen	te	worden	–	 leren	van	George	
Clooney?	Wel,	dit:	
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1	Kom	uit	het	goede	nest	
Er	 is	 nu	 natuurlijk	 niks	meer	 aan	 te	 doen	 en	 wie	 voor	 een	
dubbeltje	 geboren	 is	 kan	 heus	 wel	 bladiebladiebla.	
Desalniettemin,	 desondanks	 en	 edoch:	 het	 helpt	 als	 je	 wieg	
op	 de	 juiste	 plek	 stond.	 Ofwel:	 als	 het	 juiste	 zaadje	 en	 eitje	
besloten	 samen	 te	 gaan.	 Zo	 ontstond,	 begin	 oktober	 1960,	
George	 Timothy	 Clooney.	 Moeder	 Nina	 Bruce	 Warren	 was	
een	schoonheidskoningin,	vader	Nick	Clooney	anchorman	en	
talkshowhost	bij	de	televisie.	Dan	ben	je,	zeg	maar,	genetisch	
besmet	met	 een	vriendschapsrelatie	met	 camera's.	 En	 als	 je	
dan	ook	nog	vanaf	het	moment	dat	 je	kunt	 lopen	door	 je	pa	
wordt	 meegenomen	 naar	 diens	 werk,	 dan	 kunnen	 de	
schijnwerpers	 je	 zelfs	 al	 op	 jonge	 leeftijd	 compleet	 hooked	
maken.	Nou,	dat	overkwam	de	kleine	George	dus.	
	
2	Gebruik	je	netwerk	
Vader	en	moeder	Clooney	wilden	één	ding	niet:	dat	hun	zoon	
acteur	 zou	 worden.	 Geen	 droog	 brood	 mee	 te	 verdienen,	
vonden	 ze.	 Dus	wat	wilde	 George?	 Juistem!	 Acteur	worden!	
Dus	 zette	 hij	 anderen	 in	 zijn	 netwerk	 in.	 Oom	 José	 en	 neef	
Miguel	Ferrer	gaven	hem	een	klein	rolletje	in	een	film	over	de	
paardenraces	 die	 jij	 en	 ik	 nooit	 gezien	 hebben	 (want:	 niet	
uitgebracht).	En	omdat	je	het	in	de	tabaksvelden	in	Kentucky	
niet	 zou	 redden,	moest	 George	 na	 een	 tijdje	 natuurlijk	 naar	
Hollywood.	 Hij	 werkte	 zich	 een	 zomer	 lang	 een	 slag	 in	 de	
rondte	met	 tabak	plukken	en	had	 toen	genoeg	voor	de	 reis.	
Voor	het	verblijf	schakelde	hij	wederom	een	familielid	in;	hij	
ging	 inwonen	bij	 tante	Rosemary,	die	een	bekende	zangeres	
en	actrice	was.	
Wat	we	ook	van	Clooney	leren:	wie	jou	een	gunst	doet,	moet	
je	 in	 ere	 houden.	 Zo	 bezorgde	 hij	 neef	 Miguel	 en	 tante	
Rosemary	beide	gastrollen	 in	E.R.	 –	de	 serie	die	uiteindelijk	
zorgde	 dat	 wij	 in	 Nederland	 kennis	 maakten	 met	 George	
Clooney.	Voor	wat	hoort	wat,	beste	mensen!	
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3	Maak	van	je	passie	je	beroep		
Er	is	natuurlijk	helemaal	níets	mis	mee	als	je	er	voor	kiest	na	
je	 keurige	 hbo-opleiding	 te	 solliciteren	 bij	 de	 gemeente	
Wongeradiel	en	daar	tot	je	op	je	69ste	met	pensioen	gaat	(of	
je	 71ste,	 tegen	 die	 tijd)	 lekker	 stempels	 gaat	 zitten	 zetten.	
Moet	 je	 helemaal	 zelf	 weten.	 Acht	 uur	 per	 dag	 dood	 zitten	
wezen,	het	is	ook	een	keuze...	
Niet	 die	 van	 mannen	 als	 George	 Clooney.	 Die	 hebben	 een	
passie.	 Vuur	 in	 hun	 donder.	 Die	willen	 per	 se	 die	 vele	 uren	
die	 ze	 in	 hun	 leven	 'moeten'	 'werken'	 op	 een	 zo	 leuk	
mogelijke	 wijze	 doorbrengen.	 Die	 hebben	 een	 plan.	 En	 een	
plan	B.	
Bij	Clooney	was	acteren	dat	plan	B.	Waarvoor	hij	alles	deed.	
Inclusief	bij	zijn	tante	inwonen	als	volwassen	neef,	een	kleine	
kamer	 delen	met	 andere	would	 be-filmsterren,	 fietsen	 naar	
de	 audities	wegens	 gebrek	 aan	 geld,	 enz,	 enz.	 En	waarin	hij	
slaagde.	 Maar	 plan	 A	 was	 misschien	 nog	 wel	 veel	
spannender:	 hij	 wilde	 honkballer	 worden.	 Hij	 wilde	 bij	 de	
Cincinatti	 Reds.	 Eén	 probleempje:	 de	 wens	 was	 verre	 van	
wederzijds.	 Al	 bij	 de	 eerste	 test	 werd	 George	weggestuurd.	
En	 toen	 toonde	 hij	 power:	 hij	 ging	 niet	 zitten	 huilebalken,	
jammeren	en	zielig	doen,	nee,	hij	stapte	over	op	plan	B.	Kan	
iedereen!	
	
4	Wed	als	je	gaat	winnen		
In	 het	 casino	 wint	 –	 uiteindelijk	 –	 altijd	 de	 bank.	 Anders	
waren	 er	 geen	 casino's.	 Desondanks	 kun	 je	 ook	 stevig	 geld	
verdienen	 door	 te	 gokken.	 Neem	 dan	 de	 Clooney-methode.	
De	 actrices	 Nicole	 Kidman	 en	 Michelle	 Pfeiffer	 sloten	 een	
weddenschap	 met	 George	 af	 waarin	 zij	 beweerden	 dat	 hij	
voor	 zijn	 40ste	 vader	 zou	worden.	 Toen	 ze	medio	 2001	 de	
afgesproken	cheque	van	10.000	dollar	wilden	overhandigen,	
gaf	hij	hem	terug.	Hij	stelde	voor	de	inzet	te	verdubbelen	als	
hij	 voor	 zijn	 50ste	 ook	 nog	 geen	 vader	 was...	 En	 aldus	
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geschiedde.	Was	Clooney	een	homo	zonder	kinderwens,	dat	
hij	zo	zeker	wist	dat	hij	geen	vader	zou	worden?	Bepaald	niet.	
Na	 zijn	niet	 zo	heel	 succesvolle	huwelijk	van	1989	 tot	1993	
met	 actrice	 Talia	 Balsam	 (je	 zóu	 haar	 kunnen	 kennen	 van	
Mad	Men	of	Taxi)	besloot	hij	nooit	meer	te	trouwen.	Maar	dat	
weerhield	 hem	 niet	 van	 een	 mooie	 verzameling	 relaties,	
waarvan	de	 laatste,	met	 voormalig	worstelaar	 Stacy	Keibler	
pas	 onlangs	werd	 beëindigd.	 (Over	 dat	 nooit	meer	 trouwen	
had	ie	dus	ook	best	kunnen	wedden...)	
	
5	Pak	prijzen		
Om	het	gevoel	 te	 evenaren	dat	George	Clooney	had	 toen	hij	
een	Oscar	voor	beste	mannelijke	bijrol	kreeg	 in	 'Syriana'	 en	
als	 producent	 voor	 'Argo',	 moet	 je	 zelf	 prijzen	 hebben	
gewonnen.	
Tot	u	 spreekt	de	drievoudig	 clubkampioen	van	Blue	Sky,	de	
enkelvoudig	kampioen	met	Vovero	en	de	medewerker	van	de	
maand	 van	 Men's	 Health.	 Dat	 het	 eerste	 badminton,	 het	
tweede	volleybal	en	het	derde	maar	één	maand	betrof,	doet	
niets	 af	 aan	 de	 feestvreugde.	 Prijzen	 pakken	 is...	 lekker!	 Er	
worden	 stofjes	 in	 je	 lichaam	 aangemaakt	 als	 je	 naar	 voren	
wordt	geroepen	om	je	prijs	in	ontvangst	te	nemen.	Of	dat	nou	
een	 Oscar-beeldje	 is	 of	 een	 vetlederen	 medaille	 (zoals	
bejaarden	dat	noemen)	of	alleen	maar	een	warme	handdruk	
van	de	meester,	 dat	 doet	 niet	 ter	 zake.	Winnen	 is	 lekker	 en	
wie	ooit	won,	weet:	méér!	
Overigens	won	een	van	de	 twee	mannen	over	wie	het	 in	dit	
hoofdstukje	 gaat	 ook	 prijzen	 als	 '	 Sexiest	Man	 Alive'	 (1997,	
People	 Magazine)	 en	 'Best	 Dressed	 Male	 Television	 Star'	
(1997).	Mag	jij	raden	wie!	
	
6	Grijp	je	kansen	
Sommige	 mensen	 krijgen	 honderd	 kansen	 in	 hun	 leven.	
Anderen	maar	eentje.	Omdat	je	nooit	weet	of	je	bij	de	eerste	
of	 de	 tweede	 groep	 hoort,	 kun	 je	maar	 beter	 elke	 kans	 die	
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voorbij	 komt	 pakken.	 Stel	 nu	 eens	 dat	 E.R.	 niet	 bij	 Clooney	
was	uitgekomen	in	1994...	
Eerder	 ging	 namelijk	 al	 een	 enorme	 kans	 aan	 zijn	 neus	
voorbij.	 Maar	 liefst	 vijf	 keer	 auditeerde	 hij	 een	 paar	 jaar	
daarvoor	voor	Ridley	Scott	voor	de	rol	van	 J.D.	 In	Thelma	&	
Louise.	Zoals	de	iets	ouderen	onder	jullie	nog	wel	weten:	dat	
werd	'm	niet	voor	George.	Wel	voor	Brad	Pitt,	die	met	die	film	
zijn	 grote	 doorbraak	 maakte.	 Niet	 in	 Amerika,	 maar	 in	 de	
wéreld.	Zo	dun	is	het	lijntje	soms...	
	
7	Heb	een	beetje	mazzel	
Clooney	 was	 zeker	 geen	 prutser,	 maar	 met	 40.000	 dollar	
voor	een	rol	in	'Sisters'	ook	niet	bepaald	een	hoogvlieger,	qua	
bankrekening.	 Dat	 hij	 toch	 een	 wereldster	 zou	 worden,	
dankte	 hij	 aan	 zijn	 rol	 als	 dr.	 Douglas	 Ross	 in	 de	
ziekenhuisserie	 ER.	 Door	 die	 serie	werd	 hij	 opeens	 all	 over	
the	world	een	hunk	(voor	kerels:	een	acteur)	die	publiek	naar	
de	bioscopen	wist	te	trekken.	Puur	geluk	dat	hij	die	rol	kreeg,	
puur	 geluk	 dat	 ER	 zo	 aansloeg	 en	 puur	 geluk	 dat	 Clooney	
voor	 ER	 al	 zoveel	 meters	 had	 gemaakt,	 dat	 hij	 meteen	 kon	
doorpakken.	De	les	is:	op	het	juiste	moment	wél	of	níet	op	de	
juiste	plek	zijn,	het	kan	een	wereld	van	verschil	uitmaken.	Als	
het	lukt,	is	de	oorzaak	meestal:	mazzel.	Maar	als	je	een	beetje	
zweverig	 bent,	 mag	 je	 ook	 best	 beweren:	 intuïtie.	 En	 een	
goeie	kop	helpt	ook,	qua	vrouwen	in	de	doelgroep...	
	
8	Durf	ballen	te	tonen	
Het	 is	 in	 deze	 tijd	 waarin	 je	 een	 'merk'	 moet	 zijn	 om	 je	 te	
onderscheiden	van	al	die	anderen	op	de	arbeidsmarkt	(en	in	
het	 leven)	 heel	 goed	 om	 je	 een	 beetje	 te	 profileren.	 Als	
Nederlander	met	ambities	kun	je	dat	maar	beter	niet	doen	als	
PVV'er,	 woordvoerder	 van	 de	 pedo-club	 Martijn	 of	 ex	 van	
prinses	 Margarita,	 maar	 een	 beetje	 kleur	 op	 die	 grijze	
wangen	 is	 wel	 goed.	 En	 het	 mooist	 is	 als	 je	 Goede	 Dingen	
Voor	De	Mensen	doet.	
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Ook	 hierin	 is	 perfect	 guy	 Clooney	 natuurlijk	 weer	 een	
voorbeeld.	Betrekkelijk	veilig	is	zijn	steun	(moreel	en	in	geld	
via	fundraising)	voor	de	twee	campagnes	van	Barack	Obama	
om	 president	 van	 de	 Verenigde	 Staten	 te	 worden	 en	 te	
blijven.	 Maar	 Clooney	 gaat	 ook	 op	 de	 barricaden.	 Voor	 de	
Verenigde	 Naties,	 voor	 de	 slachtoffers	 in	 Sudan,	 voor	 de	
slachtoffers	 van	 de	 aardbeving	 in	 Haïti	 in	 2010	 –	 er	 kan	
weinig	belangrijks	aan	de	hand	zijn	of	Clooney	is	bereid	zijn	
naam	 te	 verbinden	 aan	 een	 actie.	 En	 hij	 komt	 ook	 echt	 in	
actie.	Met	 de	 poten	 in	 het	 bluswater,	 zogezegd.	 Zo	werd	 hij	
bijvoorbeeld	 gearresteerd	 toen	 hij	 in	 Washington	
protesteerde	 bij	 de	 Sudanese	 ambassade.	 Kijk,	 dan	 scoor	 je	
punten!	
	
9	Verf	nooit	je	haar		
Tijdens	 de	wekenlange	 research	 voor	 dit	 artikel	 hebben	we	
geen	 bewijs	 kunnen	 vinden	 dat	 George	 Clooney	 zijn	 haar	
verft.	Evenmin	hebben	we	bewijs	kunnen	vinden	dat	George	
Clooney	 zijn	 haar	 níet	 verft.	 Mócht	 het	 zo	 zijn	 dat	 George	
Clooney	zijn	haar	verft	(pardon:	laat	verven),	dan	moeten	we	
constateren	dat	het	op	werkelijk	schitterende	wijze	gebeurt.	
Mooi	grijs	worden	is	niet	lelijk,	zeggen	we	dan.	
Maar	 voor	 alle	 andere	mannen	 geldt:	 VERF	 JE	 HAAR	 NIET!	
Het	 is	niet	nodig,	 je	wordt	er	niet	 jonger	van,	de	dames	zien	
het,	de	dames	vinden	je	sneu,	kortom:	WEES	GEEN	SUKKEL!	
	
10	Omarm	het	toeval		
Heren	 die	 lijden	 aan	 alopecia	 androgenetica	 kunnen	 dit	
hoofdstukje	 overslaan.	 Want	 ook	 dit	 hoofdstukje	 gaat	 over	
haar.	In	de	zin	van	hoofdhaar.	En	die	alopecia	androgenetica	
betekent	dus	in	gewoon	Nederlands:	dat	je	kaal	wordt.		
Jij	niet?	Oké,	dan	gaan	we	verder.	Zo	af	en	toe	moet	je	ook	als	
je	een	kerel	bent	 je	haar	eens	anders	 laten	modelleren.	Dan	
kun	je	natuurlijk	met	een	foto	van	oud-Feyenoorder	Pellè	of	
een	vroege	Bob	Marley	naar	je	knipnicht	van	dienst	stappen,	
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maar	 de	 vraag	 is	 of	 je	 haar	 daar	 dan	 dik	 genoeg	 voor	 is.	
Bovendien:	waarom	niet	eens	een	keer	zeggen:	“Weet	je	wat?	
Doe	er	maar	wat	leuks	mee!”	
Zo	 liet	 Clooney	 toen	 hij	 in	 1995	 'From	 Dusk	 Till	 Dawn'	
draaide,	een	 film	waarin	hij	Seth	Gecko	speelde,	 zijn	kapper	
van	dienst	gewoon	een	'gek	model	met	pony'	knippen.	En	dat	
werd	 jarenlang	 zijn	 handelsmerk	 –	 en	 is	 het	 (iets	
gecustomized)	 eigenlijk	 nog	 steeds.	 Stel	 je	 voor	 dat	 ie	 toen	
niet	 (marketingneuzeltermalert!)	 buiten	 de	 lijntjes	 had	
durven	kleuren.		
Maar	 serieus:	 je	 moet	 je	 dingen	 soms	 gewoon	 laten	
overkomen.	Wie	weet	word	je	positief	verrast.	Ook	wel	eens	
leuk!	
	
11	Denk	ook	eens	niet	aan	geld	
We	zeiden	wel	dat	onze	Amerikaanse	vriend	veel	meer	ging	
verdienen	nadat	ER	hem	groot	maakte	(en	hij	ER).	En	dat	 is	
ook	 zo.	 Maar	 het	 is	 hem	 niet	 alleen	 maar	 om	 de	 duiten	 te	
doen.	Ook	om:	kwaliteit.	En	vriendschap.	
Eerst	 even	 de	 kwaliteit:	 veel	 acteurs	 denken	 dat	 ze	 betere	
scripts	 kunnen	 schrijven	 dan	 hun	 scriptschrijvers,	 betere	
regisseurs	zijn	dan	hun	regisseurs	en	betere	producenten	zijn	
dan	hun	producenten.	Nou,	 als	 je	dat	vindt,	dan	moet	 je	het	
maar	 bewijzen.	 En	 dat	 is	 precies	 wat	 Clooney	 deed.	 Hij	
ontwikkelde	 zich	 van	 'slechts	 een	 acteur'	 tot	 een	 allround-
filmmaker	 en	 kan	 zo	 alles	 lekker	 helemaal	 zelf	 in	 de	 hand	
houden.	Succes	én	falen,	helemaal	je	eigen	schuld!	Hoe	lekker	
is	dat?	(als	je	lef	hebt...)	
En	 dan	 over	 vriendschap:	 zou	 er	 na	 Ocean's	 Eleven	 (2001)	
een	Ocean's	Twelve	 (2004)	 en	Ocean's	Thirteen	 (2007)	 zijn	
gekomen	 als	 Clooney	 er	 niet	 gewoon	 heel	 veel	 lol	 in	 had	
gehad	om	met	echte	vrienden	als	Brad	Pitt	wekenlang	op	een	
filmset	 rond	 te	 lopen?	 Welnee!	 Als	 je	 werkt	 met	 leuke	
mensen,	heb	je	een	leuke	job,	zo	simpel	is	dat.	
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12	Pak	de	poen!	
Om	 jezelf	 paleizen	 in	 Los	 Angels	 en	 Italië	 te	 kunnen	
veroorloven,	moet	de	kassa	natuurlijk	wel	rinkelen.	Nou,	ook	
dat	 kunnen	 we	 aan	 George	 Clooney	 wel	 overlaten.	 De	
tabaksplant-plukker	van	weleer	die	twee	jaar	na	de	start	van	
ER	nog	250.000	dollar	 voor	 een	 filmrol	 kreeg,	 komt	nu	niet	
meer	voor	minder	dan	10.000.000	dollar	de	hoofdrol	spelen.	
Ocean's	 Eleven	 bracht	 hem	 zelfs	 20.000.000	 dollar	 op	 –	 er	
zijn	koningen	die	er	24	jaar	voor	op	de	troon	moeten	blijven.	
En	 dan	 vergeten	we	 helemaal	 Nespresso!	 Al	 acht	 jaar	 is	 hij	
hét	gezicht	van	het	koffiecupjesmerk.	En	dat	heeft	zowel	zijn	
vermogen	 als	 de	 omzet	 van	 Nespresso-maker	 Nestlé	 veel	
goed	gedaan.	Als	het	gaat	om	zakken	geld	die	je	onderweg	op	
je	 levenspad	 tegenkomt:	 raap	 ze	op!	Het	 kan	ook	over	 gaan	
namelijk.	 Dat	 je	 wordt	 opgevolgd	 door	 Penelope	 Cruz,	
bijvoorbeeld	 (waarvan	 bij	 Nespresso	 sprake	 is,	 nu	 het	
contract	van	onze	vriend*	afloopt).	
	
*	 Vriend?	 Ja.	 Niet	 omdat	we	met	 elkaar	 geknikkerd	 hebben,	maar	 omdat	
George	 ook	 weleens	 bad	 tempered	 is.	 Regisseur	 David	 O.	 Russell	 kreeg	
bijvoorbeeld	tijdens	het	filmen	van	'Three	Kings'	klappen	omdat	ie	wat	te	
luid	 zijn	 aanwijzingen	 schreeuwde...	 Neem	 dat	 maar	 niet	 over	 van	 ome	
George!	
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4	Don	Draper	

‘Wat	 jullie	 liefde	 noemen,	 is	 uitgevonden	 door	
mannen	zoals	ik.	Om	nylonkousen	te	verkopen’	
	
Een	beetje	In	Amerika	zijn	serieus	psychologen	ingeschakeld	
om	 zijn	 karakter	 te	 duiden.	 En	 daar	 komt	 hij	 niet	 best	 af.	
Maarrr…	uitermate	succesvol	in	zijn	werk	(het	verkopen	van	
lucht),	was	hij	in	2009	de	meest	invloedrijke	man	ter	wereld	
(volgens	 AskMan)	 en	 oefent	 hij	 een	 onweerstaanbare	
aantrekkingskracht	 uit	 op	 ‘de	 vrouwtjes’.	 En	 het	 mooiste	
komt	nog:	hij	bestaat	niet	eens	in	het	echt!	Meet	Don	Draper.	
Eerst	even	voor	de	vrouwelijke	 lezers:	 ja,	Don	Draper	deugt	
niet.	Hij	zuipt,	hij	manipuleert,	hij	heeft	lak	aan	zijn	kinderen	
en	hij	neukt	zich	veertien	slagen	in	de	rondte	–	en	niet	alleen	
met	zijn	eigen	vrouw.		
Dus	daarover	geen	misverstand.		
En	 voor	 de	 mannelijke	 lezers:	 ja,	 Don	 Draper	 is	 wie	 wij	
allemaal	 wel	 eens	 zouden	 willen	 zijn	 als	 we	 een	 rotdag	
hebben	 waarop	 we	 weer	 eens	 werden	 gekoeioneerd	 door	
onze	stomme	baas,	weer	eens	ruzie	kregen	in	de	Albert	Heijn	
met	 die	 stomme	 koe	 achter	 de	 kassa	 en	 wegens	 hoofdpijn	
weer	eens	misgrepen	bij	de	gebreide	broek	waarmee	we	25	
kilo	geleden	(bij	haar!)	gingen	samenwonen.	Maar	waren	we	
Don	 Draper,	 dan	 vonden	 we	 dat	 het	 met	 de	 vrouwen,	 de	
drank	 en	 ons	 mede	 door	 een	 beroerd	 verleden	
gecompliceerde	karakter	wel	een	 tikkeltje	minder	spannend	
mocht.		
Ook	daarover	geen	misverstand.	
Dat	gezegd	hebbende:	Don	Draper	heeft	in	die	zes	seizoenen	
in	de	ABC-successerie	over	een	reclamebureau	in	de	jaren	’60	
van	 de	 vorige	 eeuw	 absoluut	 de	 nodige	 levenslessen	
verkondigd	waar	wij	wat	van	kunnen	leren.	En	wel	dit:	
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1	Je	staat	er	alleen	voor	
"You're	born	alone	and	you	die	alone,	and	this	world	just	drops	
a	bunch	of	rules	on	top	of	you	to	make	you	forget	those	facts.”	
Het	 is	natuurlijk	niet	de	bedoeling	dat	 iedereen	zich	als	een	
eersterangs	narcist	gaat	gedragen.	Maar	het	is	ook	niet	zo	dat	
jij	maar	altijd	de	man	moet	zijn	die	de	kar	trekt,	die	anderen	
meeneemt	 in	 zijn	 plannen,	 die	 zorgt	 voor	 het	 welbevinden	
van	 de	 anderen	 en	 die	 als	 een	 mannelijke	 Fatima	 de	 sloof	
gaat	lopen	uithangen.	Uiteindelijk	sta	je	er	–	zeker	in	werk	–	
alleen	voor.	Dat	kun	je	je	maar	beter	realiseren	vóór	je	in	een	
arbeidsconflict	 terecht	 komt	 en	 opzij	 kijkt	 naar	 wie	 er	 dan	
allemaal	naast	en	achter	te	staan.		
	
2	Zorg	dat	je	ongrijpbaar	bent	
“Draper?	 Who	 knows	 anything	 about	 that	 guy?	 He	 could	 be	
Batman	for	all	we	know.”		
Was	getekend:	Drapers	collega	Harry	Crane.	Nu	maakte	Don	
Draper	 er	 in	 Mad	 Men	 qua	 alles	 op	 het	 gebied	 van	 zijn	
identiteit	wel	een	potje	van,	maar	in	de	basis	is	het	goed	om	
onvoorspelbaar	te	zijn.	Als	mensen	precies	weten	hoe	je	zult	
reageren	 op	 zaken,	 kunnen	 ze	 daarop	 inspelen.	 En	 je	 dus	
manipuleren.	 Moet	 je	 dan	 maar	 altijd	 het	 onvoorspelbare	
doen?	Nee,	dombo,	want	als	dat	eenmaal	bekend	wordt,	ben	
je	 daarin	 weer	 voorspelbaar.	 Maar	 ook:	 een	 vervelende	
etterpuist.	 Ideaal	 is:	 80	 procent	 voorspelbaar,	 20	 procent	
verrassend.	 (Googel	 sowieso	 maar	 eens	 op	 de	 Wet	 van	
Pareto,	da’s	een	nuttig	dingetje…)		
	
3	Zoek	af	en	toe	bevestiging	
“Hapiness	is	the	smell	of	a	new	car.	It’s	freedom	from	fear.	It’s	a	
billboard	on	the	side	of	the	road	that	screams	reassurance	that	
whatever	you	are	doing	is	okay.	You	are	okay.”	
Hoezeer	 je	 ook	 weet	 dat	 je	 er	 in	 the	 end	 alleen	 voor	 staat,	
zelfs	 het	 grootste	 zelfbewuste	 genie	 heeft	 af	 en	 toe	 een	
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schouderklopje	 nodig.	 Don	Draper	 verkocht	 dat	 de	mensen,	
via	de	reclamecampagnes	van	zijn	bureau.	Vertaald	naar	onze	
eigen	 situatie:	 je	 kunt	 gewoon	 vragen	 aan	 je	 collega’s,	 baas,	
opdrachtgever,	 voetbalmaten,	 kinderen,	 vrouw	 (whoever)	
wat	 er	 aan	 jouw	 gedrag	 (!)	 nog	 kan	 verbeteren.	 Tien	 tegen	
één	dat	ze	snappen	dat	ze	die	handige	tip	moeten	verpakken	
in	duizend	complimenten	over	de	rest	(en	dan	zie	je	maar	of	
je	die	tip	serieus	neemt,	want	vermoedelijk	ging	ie	niet	over	
je	 gedrag,	 maar	 over	 je	 karakter,	 dus	 kun	 je	 er	 poep	 aan	
hebben).		
	
4	Loop	niet	weg	voor	je	demonen	
“Fear	stimulates	my	imagination.”	
Ben	 jij	 iemand	 die	 altijd	 bij	 1500	 toeren	 naar	 de	 volgende	
versnelling	schakelt?	Iemand	die	best	bereid	is	een	risicootje	
te	 nemen,	 maar	 het	 moet	 wel	 binnen	 de	 perken	 blijven?	
Iemand	die	zijn	begrafenisverzekering	elk	jaar	checkt	en	zijn	
pensioenoverzicht	 daadwerkelijk	 uit	 de	 envelop	 haalt?	 Doe	
dan	eens	gek.	Ga	uit	je	comfort	zone	en	neem	een	risico.	Daar	
word	 je	 beter	 van.	 Al	 was	 het	 maar	 omdat	 je	 dan	 op	 je	
sterfbed	geen	spijt	hoeft	te	hebben	van	alles	wat	je	níet	deed.	
	
5	Ga	altijd	voor	de	hoofdprijs	
“I	won’t	settle	for	50%	of	anything.	I	want	100%.”	
Lesje	 rekenen:	 als	 je	 standaard	 75	 procent	 van	 je	 doelen	
bereikt,	 dan	 moet	 je	 tevreden	 zijn,	 toch?	 Da’s	 een	 7,5,	
afgerond	een	8.	Er	waren	schooljaren	dat	 je	het	niet	haalde,	
zeg	 maar.	 Het	 punt	 is	 alleen:	 het	 is	 een	 denkfout	 dat	 75	
procent	een	7,5	is.	Dat	is	er	zo	ingesleten	in	onze	jeugd,	toen	
10	het	hoogst	haalbare	cijfer	was.	Want	75	procent	is	pas	een	
7,5,	als	100	procent	een	10	was.	Snap	je?	Als	 je	100	procent	
50	procent	was,	is	75	procent	van	50	procent	een	3,8.	En	da’s	
niks.	 Simpeler	 gezegd:	 je	 moet	 altijd	 streven	 naar	 het	 voor	
jou	 hoogst	 haalbare.	 Dat	 is,	 bij	 alles,	 100	 procent.	 En	 als	 je	
daarvan	75	procent	bereikt,	dán	pas	ben	je	lekker	bezig.	
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6	Verzoen	je	met	het	afscheid	
“The	day	you	sign	a	client	is	the	day	you	start	losing	one.”	
Het	is	volkomen	terecht	dat	de	slingers	worden	opgehangen	
als	 je	een	nieuwe	baan	hebt,	een	nieuwe	opdrachtgever,	een	
nieuwe	 vrouw,	 whatever.	 Het	 is	 toch	 een	 beetje	 dat	 gevoel	
dat	je	had	toen	je	won	van	die	tien	miljoen	andere	zaadjes	die	
op	jacht	waren	naar	een	doelpunt	bij	het	eitje	 in	 je	moeders	
baarmoeder.	Máár:	aan	al	het	goede	komt	ook	weer	een	eind.	
Sowieso:	leg	je	neer	bij	die	wetenschap.	In	het	beste	geval	pas	
bij	je	dood,	vermoedelijk	eerder,	komt	er	een	einde	aan	alles.	
Wat	 je	kunt	doen	om	het	moment	te	vertragen?	Onderhoud,	
mijn	beste,	onderhoud.	Lever	kwaliteit,	blijf	 investeren	in	de	
relatie	 –	 en	 doe	 van	 alles	 net	 iets	 meer	 dan	 de	 ander	
verwacht.	
	
7	Geef	Youp	gewoon	gelijk	
“I’m	living	like	there’s	no	tomorrow,	because	there	isn’t	one.”	
Toelichting	overbodig	toch?	Gewoon	af	en	toe	eens	bedenken	
wat	 je	 met	 je	 leven	 zou	 doen	 als	 dit	 je	 laatste	 dag,	 week,	
maand,	jaar	of	zelfs	decennium	zou	zijn.	En	dan	kijken	wat	je	
met	 die	 wetenschap	 zou	 veranderen	 aan	 je	 leven.	 En.	 Dat.	
Dan.	Ook.	Doen.	
	
8	‘Bonus	in	je	broekje’	
“Even	though	success	is	a	reality,	its	effects	are	temporary.”		
Ik	heb	 in	mijn	 loondienstleven	regelmatig	een	deel	van	mijn	
welverdiende	 salaris	 in	 de	 vorm	 van	 een	 bonus	 uitgekeerd	
gekregen,	dus	ik	weet	waar	ik	het	over	heb:	een	bonus	is	een	
soort	eerste	sigaret	 in	de	ochtend.	Lekker,	maar	al	heel	snel	
heb	je	behoefte	aan	een	nieuwe.	Komt	bij:	als	je	bonustargets	
hebt	 (en	 elke	 professional	 heeft	 die)	 en	 je	 haalt	 maar	 75	
procent	(is	ie	weer!),	dan	ben	je	niet	blij	met	75	procent	van	
die	twee	maandsalarissen,	maar	ga	je	zitten	mokken	over	die	
25	 procent	 die	 je	 niet	 haalde.	 Want	 dat	 lag	 natuurlijk	
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helemaal	 niet	 aan	 jou.	 De	 les:	 geniet	 er	 nou	 maar	 lekker	
zonder	vervelend	gevoel	van,	want	het	 is	niet	meer	dan	een	
shot	nicotine.	
	
9	Praat	en	ze	luisteren	
“People	want	to	be	told	what	to	do	so	badly	that	they’ll	listen	to	
anyone.”	
Als	 je	 wilt	 dat	 mensen	 iets	 voor	 je	 doen,	 kun	 je	 zelf	 gaan	
bedenken	 waarom	 ze	 geen	 tijd	 hebben	 of	 geen	 zin	 of	 welk	
ander	bezwaar	dan	ook.	En	het	ze	niet	vragen.	Dan	ben	je	er	
van	verzekerd	dat	je	het	zelf	moet	doen	of	het	niet	gebeurt.	Je	
kunt	ze,	à	la	Don	Draper,	ook	gewoon	vertellen	wat	je	van	ze	
verwacht.	Verpak	het	wat	netter	(wat	je	hoopt	dat	ze	wellicht	
voor	 je	zouden	willen	doen),	dan	gebeurt	het	ook	en	krijgen	
ze	er	achteraf	geen	k*tgevoel	over.		
Dit	is	trouwens	ook	waarom	we	beloftes	van	politici	vóór	de	
verkiezingen	soms	geloven.	Dan	zitten	wij	zelf	 in	die	rol	van	
sukkel	die	ze	alles	wijs	kunnen	maken,	als	ze	maar	tegen	 ‘m	
aan	lullen.	
	
10	Kijk	goed	uit	je	doppen	
“People	 tell	 you	 who	 they	 are,	 but	 we	 ignore	 it	 because	 we	
want	them	to	be	who	we	want	them	to	be.”	
Je	kent	vast	ook	wel	die	uitdrukking	dat	 je	 je	vrienden	dicht	
bij	 je	 moet	 houden,	 maar	 je	 vijanden	 nog	 dichter	 bij	 je.	
Waarom?	 Daarom.	 Een	 variant	 hierop	 is	 dat	 je	 van	
tegenstanders/tegenstrevers	 kunt	 ‘winnen’	 als	 je	 weet	 wat	
hun	achilleshiel	is.	Om	te	weten	wat	hun	achilleshiel	is,	moet	
je	 ze	 goed	 bestuderen.	 Nu	 kun	 je	 je	 natuurlijk	 in	 allerlei	
bochten	 wringen	 om	 dat	 te	 doen	 (privédetective	 op	 de	
vermoedelijke	minnaar	van	je	vriendin	zetten!),	maar	je	kunt	
ook	 gewoon	 vragen	 stellen	 en	 dan	 naar	 het	 antwoord	
luisteren.	 Vragen	 stellen	 hoeft	 niet	 eens.	 Zodra	 je	 een	 stilte	
hebt	laten	vallen	en	 ‘m	niet	opvult,	gaat	een	ander	het	doen.	
Gewoon	kijken	en	luisteren	en	de	info	vliegt	je	ogen	en	oren	
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in.	 Je	 hoeft	maar	 één	 ding	 niet	 te	 doen:	 zelf	 praten	 en	 gaan	
bedénken	wat	 je	wilt	bedenken	over	ze.	Qua	werkvloer:	van	
die	lui	die	van	hun	collega’s	kopietjes	van	zichzelf	denken	te	
moeten	en	kunnen	maken.	Zó	contraproductief,	dus	dom!	
	
11	Bepaal	zelf	de	agenda	
“If	you	don’t	like	what’s	being	said,	change	the	conversation.”	
Je	 hebt	 maar	 één	 leven.	 Kun	 je	 dan	 maar	 beter	 nuttig	
besteden,	niet?	Nou,	als	mensen	om	je	heen	lopen	te	neuzelen	
(a.k.a.	 vergaderen	 zonder	 goede	 agenda	 en	 voorzitter),	 hóef	
je	 daar	 niet	 aan	mee	 te	 doen.	 Gewoon	 #next	 zeggen	 en	 het	
over	iets	gaan	hebben	dat	je	wel	boeit.	En	kan	dat	niet	omdat	
er	een	andere	aap	bovenop	de	apenrots	zit?	an	ga	je	gewoon	
in	 je	hoofd	wat	anders	doen.	Desnoods	bedenken	wat	 je	die	
avond	gaat	koken.	Jou	krijgen	ze	niet	gek!		
	
12	Accepteer	dat	je	beperkt	bent	
“There	will	be	 fat	years,	and	 there	will	be	 lean	years,	but	 it	 is	
going	tot	rain.”	
Uiteindelijk	 is	 een	 mens	 ook	 maar	 een	 mens.	 Beïnvloed	
vooral	de	dingen	die	 je	wilt	en	kunt	beïnvloeden	in	 je	 leven,	
zodat	 jíj	 gelukkig	 wordt.	 Maar	 besteed	 núl	 energie	 aan	 de	
dingen	die	je	wel	wilt,	maar	niet	kunt	beïnvloeden.	Dat	geldt	
voor	het	weer	(je	kunt	wel	verhuizen	naar	een	ander	klimaat,	
trouwens),	maar	dat	geldt	voor	alles.	Checklistje?	Wil	 ik	dat	
iets	verandert?	Ja.	Kan	ik	bijdragen	aan	die	verandering?	Ja?	
Doen.	 Nee?	 Lekker	 laten	 gaan	 dan.	 Geloof	 het	 of	 niet:	 deze	
vaardigheid	onderscheidt	de	toppers	van	de	middelmaat.	
	
13	Laat	je	niet	gebruiken	
“Don’t	wake	me	up	and	throw	your	failures	in	my	face.”	
	Er	zijn	natuurlijk	altijd	mensen	die	een	probleem	hebben	en	
dan	denken	dat	jij	het	wel	even	voor	ze	oplost.	De	ellende	is:	
de	mens	is	geneigd	het	goede	te	doen	én	durft	moeilijk	 ‘nee’	
te	 zeggen.	 Dus	 het	 kan	 zomaar	 dat	 jij	 een	 probleem	 op	 je	
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bordje	 laat	 flikkeren	 en	 dat	 die	 ander	 lekker	 bij	 een	
strandtent	van	de	ondergaande	zon	gaat	genieten.	Je	bent	wel	
een	 ongelooflijke	 sukkel	 als	 je	 daar	 intrapt	 en	 je	 hoeft	 geen	
Don	Draper	 te	heten	om	 jou	dan	een	ongelooflijke	sukkel	 te	
vinden	en	te	noemen.	Gewoon.	Niet.	Doen.	Zodra	iemand	een	
probleem	bij	 je	wil	 droppen,	 vraag	maar	 één	ding:	wat	 is	 je	
oplossing?	 De	 rest	 is	 aan	 hem/haar	 (tenzij	 je	 je	 minnares	
ongewenst	 zwanger	 hebt	 gemaakt,	 dan	 moet	 je	 je	
verantwoordelijkheid	nemen	natuurlijk).		
	
14	Sluit	je	af	voor	sneuneuzen	
“Why	does	everybody	need	to	talk	about	everything?”	
Waar	gebeurd:	hoofdredacteur	van	een	zeker	blad	wilde	een	
eindredacteur	die	tijdens	meetings	alleen	maar	‘ja,	maar…’	en	
‘hebben	 we	 vroeger	 al	 geprobeerd’	 zei	 er	 niet	 meer	 bij	
hebben	en	besloot	‘m	niet	meer	uit	te	nodigen	voor	meetings.	
Je	kunt	je	voorstellen	dat	dat,	na	23	dienstjaren,	nog	rauw	op	
’s	 mans	 dag	 viel.	 Maar	 jij	 bent	 (hopelijk)	 mentaal	 die	
hoofdredacteur	 en	 jij	 wilt	 ook	 alleen	 maar	 mensen	 in	 je	
omgeving	die	 je	 energie	 géven	 in	plaats	 van	 energie	 vréten.	
Dus	doe	als	die	hoofdredacteur.	Elimineer	de	sneuneus	uit	je	
omgeving.	
	
15	Accepteer	gewoon	veranderingen	
Change	is	neither	good	or	bad.	It	simply	is.”	
Dat	wij	 hedendaagse	mannen	niet	 in	Don	Drapers	 jaren	 ’60	
leven,	 heeft	 heel	 veel	 voordelen.	 Internet,	 Whatsapp,	 verre	
vakanties,	 enzovoort.	Maar	 ook	nadelen:	we	 zijn	 geen	 echte	
kerels	meer.	Dus	we	 zijn	 ook	 een	 beetje	 ‘wijvon’	 geworden.	
En	dat	betekent	dat	we	ook	kunnen	beppen	zoals	‘wijvon’	en	
zeuren	zoals	‘wijvon’	en	evalueren	zoals	‘wijvon’.	En	dat	doen	
we	 dan	 ook	 constant.	 Emmeren,	 mekkeren,	 zeiken,	
jeweetwel.	 En	 als	 we	 sowieso	 een	 beetje	 anti-spanning	 zijn	
(zie	 4)…	 balen!	 Laten	 we	 op	 één	 gebied	 weer	 gewoon	 de	
kerel	uit	de	jaren	’60	van	de	vorige	eeuw	worden:	de	man	die	
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iets	overkomt	en	die	dat	accepteert	en	zonder	gezeur	verder	
gaat	met	zijn	leven.	Of	moet	dat	eerst	in	een	praatgroep?	
	
16	Vaar	je	eigen	koers	
“Is	that	what	you	want,	or	is	it	what	people	expect	of	you?”	
Eerlijk	 zijn:	 jouw	 leven.	 En	 jouw	 leven	 alleen.	 Als	 je	 straks,	
hopelijk	over	heel	lange	tijd,	die	oven	in	wordt	geschoven	of	
dat	 tuintje	op	 je	buik	wordt	aangelegd,	moet	 je	als	het	even	
kan	in	al	die	jaren	daarvoor	precies	dat	hebben	gedaan	wat	jij	
had	willen	doen.	Of	 je	de	boel	nou	verziekt	hebt	of	dat	 je	er	
een	 gigantisch	 succes	 van	 hebt	 gemaakt:	 jóuw	 zaak	 en	
niemand	anders’	zaak.	Volg	je	hart,	je	verstand	en	je	ballen	–	
dan	is	de	kans	het	grootst	dat	je	er	in	slaagt.	Enne…	zuipen	en	
roken	maar	laten,	qua	geen	kasplantje	worden.	
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5	Bill	Gates	

‘We	 overschatten	 altijd	 de	 veranderen	 die	
binnen	twee	jaar	zullen	optreden’	
	
Van	 die	 etterbakjes	 die	 op	 hun	 negende	 al	 complete	
encyclopedieën	 hebben	 verslonden	 –	 we	 waren	 er	 vroeger	
niet	dol	op,	op	het	schoolplein.	Maar	soms	komen	ze	heel	ver.	
En	worden	 ze	 heel	 rijk.	 En	 doen	 ze	 heel	 veel	 goed	 voor	 de	
mensheid.	Wat	kunnen	we	leren	van	Bill	Gates?	
De	 cover	 van	 glossy’s	 zal	 ie	 niet	 halen.	 Althans:	 zijn	 foto.	
Want	het	oog	wil	ook	wat.	Dus	we	gaan	Wiliam	H.	Gates	hier	
niet	 neerzetten	 als	 het	 rolmodel	 voor	 de	 Nederlandse	man.	
William	 H.	 Gates	 behoort	 tot	 de	 rijkste	 burgers	 ter	 wereld	
omdat	hij	op	het	 juiste	moment	met	de	 juiste	kwaliteiten	op	
de	juiste	plek	was.	Maar	niet	in	de	gym,	niet	in	de	zon,	niet	bij	
de	 juiste	 opticien	 en	 niet	 in	 kledingzaken	 die	 wel	 mooie	
spullen	verkopen.		
Nee,	William	H.	(Bill)	Gates	was	en	is	een	klassieke	nerd.	En	
niemand	wil	er	–	behalve	als	het	even	in	de	mode	is,	om	een	
of	andere	vage	reden	–	uitzien	als	een	nerd.	Dus	gaan	we	het	
vandaag	 eens	 uitsluitend	 over	 de	 inhoud	 hebben.	 Wat	
kunnen	wij,	gewone	stervelingen,	leren	van	Bill	Gates	als	het	
gaat	om	wat	we	doen,	om	hoe	we	het	doen	en	om	waarom	we	
het	doen?	Zestien	 lessen	van	de	oppernerd.	Die	opmerkelijk	
menselijk	blijkt	te	zijn.	
	
1	Compenseer	je	minpunten	
Als	 je	 de	 kleinste	 en	 de	 jongste	 van	 de	 klas	 bent,	 wat	 Bill	
Gates	was,	ben	je	niet	per	se	in	het	voordeel.	To	put	it	mildly.	
Het	 is	makkelijker	 voor	 de	 'stoere'	 jongens	 van	 de	 klas	 om	
jou	 aan	 het	 fietsenhok	 vast	 te	 binden	 met	 je	 broek	 op	 je	
enkels	dan	een	boom	van	100	kilo	en	twee	meter,	niet?	Dus?	
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Dus	kun	je	je	minpunten	–	welke	dat,	waar	dan	ook,	ook	zijn	–	
maar	 het	 beste	 compenseren	 met	 een	 paar	 stevige	
pluspunten.	 Voor	 Bill	 was	 dat	 al	 op	 de	 View	 Ridge	
basisschool:	 kennis.	 Als	 ventje	 van	 9	 al	wat	 encyclopedieën	
hebben	 gelezen	 én	 het	 belangrijkste	 eruit	 onthouden,	 dat	
dwingt	toch	een	zekere	vorm	van	respect	af.	En	aangezien	hij	
die	kennis	niet	steeds	etaleerde	door	als	eerste	zijn	vinger	op	
te	 steken	 bij	 elke	 vraag	 van	 de	 meester	 of	 de	 juf,	 werd	 hij	
gepruimd.	 De	 les:	 als	 je	 ergens	 slecht	 in	 bent,	 of	 slecht	
bedeeld,	zorg	dan	voor	bonuspunten	elders.	
	
2	Pak	je	kansen,	nú	
Twee	keer	verliet	Bill	Gates	zijn	opleiding.	Eerst	de	Lakeside,	
een	 privéschool,	 later	 Harvard,	 om	 te	 gaan	 werken.	 In	 zijn	
laatste	 Lakeside-jaar	 bood	 het	 computerbedrijf	 TRW	 de	
middelbare	 scholier	 Bill	 Gates	 een	 baan	 aan.	 Die	 kans	 om	
24/7	 met	 computers	 te	 werken,	 wilde	 hij	 niet	 aan	 zich	
voorbij	 laten	 gaan.	Hij	 regelde	wel	 dat	 het	werk	 tevens	 zijn	
'afstudeeropdracht'	 was.	 Denken	 in	 oplossingen,	 heet	 dat.	
Harvard,	later,	was	niet	te	combineren	met	werken	bij	MITS,	
waar	 vriend	 Paul	 Allen	 al	 in	 dienst	 was.	 Samen	 richtten	 ze	
Micro-Soft	 op.	 Gates	 stopte	 op	 19-jarige	 leeftijd	 met	 zijn	
studie.	 “Ik	moest	 fulltime	werken	 voor	 de	 concurrentie	 ons	
voor	was”,	zei	hij.	“Ik	had	een	idee	dat	niet	kon	wachten.”	Dat	
idee:	 iedereen	 een	 PC.	 Wat	 nu	 als	 hij	 eerst	 zijn	 studie	 had	
afgemaakt?	
	
3	Kies	de	juiste	vrienden	
Paul	Allen.	Steve	Balmer.	De	een	was	een	highschoolmakker,	
de	 ander	 een	 Harvard-vriend.	 En	 beiden	 waren	 voor	 Bill	
Gates	van	 levensbelang	 in	zijn	route	van	gewoon	een	nerdje	
naar	de	rijkste	man	ter	wereld.	Zoals	je	je	battles	moet	picken	
(80	 procent	 lost	 zichzelf	 op,	 10	 procent	 is	 niet	 belangrijk,	
voor	 de	 rest	 ga	 je	 de	 strijd	 aan),	 moet	 je	 dat	 ook	 met	 je	
(werk)vrienden	doen.	Niet	 per	 se	 soortgenoten	 verzamelen,	
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wegens	één	taal	spreken,	maar	juist	mensen	die	jouw	sterke	
punten	kunnen	benutten	en	je	zwakke	kunnen	compenseren.	
Vaak	 zijn	 dat	 mensen	 met	 wie	 je	 nooit	 van	 je	 leven	 op	
vakantie	zou	willen.	Het	goede	nieuws:	dat	hoeft	ook	niet...	
	
4	Hou	het	simpel	
Toen	computers	nog	amper	 iets	konden,	ruimtes	ter	grootte	
van	 garages	 in	 beslag	 namen	 en	 meer	 kostten	 dan	 een	
gemiddelde	middenklasser,	 hadden	 Bill	 Gates	 en	 Paul	 Allen	
een	droom:	er	moest	op	elk	bureau	 in	elk	huis	een	personal	
computer	 komen	 te	 staan.	 Dat	 heet:	 visie	 hebben.	 De	
mogelijkheden	 van	 iets	wat	 op	 dat	moment	 nog	weinig	 kan	
heel	goed	inschatten.	En	bovendien:	die	visie	simpel	kunnen	
verwoorden.	Toen	ze	zeiden	wat	ze	wilden,	kon	iedereen	het	
zich	 –	 letterlijk	 –	 voorstellen.	 Enne...	 het	 is	 nog	maar	 dertig	
jaar	geleden	dan	een	pc	thuis	uitzonderlijk	was.	Gates	was	de	
eerste	die	het	voor	zich	zag,	die	het	zich	 ten	doel	stelde,	die	
het	ging	doen	én	die	ontdekte	hoe	hij	er	rijk	mee	kon	worden.		
	
5	Wees	lekker	obsessief	
Ouders	 krijgen	 tegenwoordig	 van	 allerlei	 opvoedbobo's	 het	
advies	hun	kinderen	maximaal	drie	kwartier	per	dag	aan	de	
tiet	die	 internet	heet	 te	 laten	hangen.	Uhuh.	Als	we	nou	 iets	
van	Gates	(en	soortgenoten)	leren,	is	het	juist	dat	je	obsessief	
bezig	móet	zijn	met	'je	ding'	(wat	het	ook	is)	om	de	absolute	
top	 te	 bereiken.	 Bill	 Gates	 haalde	 op	 school	 gewoon	 slechte	
cijfers	 voor	 vakken	 die	 'm	 niet	 boeiden.	 Slechte	 als	 in:	
voldoende	om	over	te	gaan.	Maar	topcijfers	in	de	vakken	die	
hij	nodig	had	om	zijn	droom	te	verwezenlijken.	Zo	werkt	het	
met	alles.	Doe	alles	voldoende,	maar	dat	waarmee	je	 je	kunt	
en	wilt	onderscheiden:	 to	 the	max!	F**k	de	bobo's.	Met	hun	
grijze-muizenmentaliteit.	
	
6	Wil	winnen	
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Tikkie	obligaat.	Beetje	open	deur.	Nogal:	 ja,	duh.	Maar	 laten	
we	de	basis	niet	vergeten:	het	 is	overal	een	rat	race.	En	wie	
iets	 wil	 bereiken,	 meer	 dan	 een	 gezellig	 huisje,	 boompje,	
beestje	 en	 baantje,	 zat	moeten	proberen	de	 race	 te	winnen.	
Meedoen	 is	 belangrijker	 dan	 winnen?	 Nee,	 da's	 romantisch	
geneuzel.	Om	maximaal	plezier	uit	 je	 leven	te	halen,	moet	 je	
willen	winnen.	Helaas	geldt:	wie	in	het	werk	wil	winnen,	wil	
ook	 thuis	 op	 Eerste	 Kerstdag	 met	 sjoelen	 winnen.	 Bij	 de	
familie	 Gates	 (vader,	 moeder,	 drie	 kids)	 moest	 ze	 verliezer	
van	 allerlei	 spelletjes	 afwassen	 (dat	 is:	met	 je	 handen	 doen	
wat	ook	een	vaatwasser	kan).	Dan	wil	je	wel	winnen.	
	
7	Doe	lekker	brutaal		
Toen	 de	 machinereus	 IBM	 besloot	 personal	 computers	 te	
gaan	maken,	mocht	de	kleine	Bill	Gates	wellicht	het	operating	
system	 leveren.	Op	weg	naar	de	afspraak	kocht	hij	nog	 snel	
een	stropdas	–	dat	werk.	Die	opdracht	kon	Micro-Soft	(later:	
Microsoft)	 maken.	 Wat	 deed	 Gates?	 Hij	 verkocht	 zijn	
software	niet,	hij	vroeg	een	bedrag	per	verkochte	computer.	
Héél	slim,	bleek	al	snel.	Enne...	niks	exclusiviteit!	Alle	klonen	
die	 op	 IBM	 volgden,	 mochten	 ook	 gewoon	 kopen	 bij	 Gates.	
Katsjing!	Hoe	 je	brutaal	kunt	zijn?	Begin	eens	 te	zeggen	hoe	
jij	 het	 wilt	 hebben.	 Je	 zult	 schrikken	 van	 de	 meegaandheid	
van	anderen.	
	
8	Eis	het	beste	van	iedereen	
“Jij	mag	dan	tachtig	uur	per	week	werken,	dat	betekent	niet	
dat	 je	 het	 van	 ons	 ook	 kunt	 verwachten.”	 Weleens	 naar	 je	
hoofd	 gekregen?	Nou,	 figuren	 als	Bill	 Gates	 verwachten	dus	
wel	 dat	 je	 het	 beste	 van	 jezelf	 levert.	 Dat	 hoeft	 niet	 per	 se	
meer	 dan	 de	 36	 contractueel	 vastgelegde	 uren	 te	 kosten,	
maar...	hahahaha!	Wel	dus!	Gates	liet	mensen	schandalig	veel	
overwerken,	 als	 er	 deadlines	 gehaald	 moesten	 worden.	
Maar...	 hij	 betaalde	 ze	 uit	 in	 aandelen.	 Zodat	 ze	 a)	 belang	
hadden	 bij	 een	 goed	 resultaat	 en	 b)	 ruimhartig	 beloond	
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werden	 voor	 hun	 inspanningen.	 Zolang	 je	 a)	 en	 b)	 in	 orde	
maakt,	wil	iedereen	het	vuur	voor	je	uit	de	sloffen	lopen	(en	
zonder	b	kun	je	het	volkomen	terecht	schudden).	
	
9	Ga	geen	discussie	uit	de	weg	
Een	 legendarische	 Bill	 Gates-uitspraak:	 “Dat	 is	 het	 stomste	
idee	wat	ik	ooit	heb	gehoord.”	En	dat	zei	ie	dan	tegen	mensen	
die	bij	hem	kwamen	met	–	in	hun	ogen	–	een	geniaal	idee.	Op	
een	 gegeven	 moment	 werd	 het	 een	 gimmick	 binnen	
Microsoft:	 als	 Bill	 nog	 niet	 tegen	 je	 had	 gezegd	 dat	 je	 een	
dramatisch	 idee	 had	 bedacht,	was	 je	 een	 enorme	 sukkel.	 Er	
ontstond	 iets	 van	 trots;	 je	 hoorde	bij	 de	 'afgepisten'	 of	 niet.	
Punt	 is:	 Gates	 ging	 zijn	 hele	werkzame	 leven	 (maar	 ook	 de	
decennia	 daarvoor)	met	 Jan	 en	 Alleman	 in	 discussie.	 Om	 te	
leren,	 om	 zijn	 eigen	 standpunten	 te	 slijpen	 en	 gewoon	voor	
de	leuk.	En	natuurlijk	deed	hij	weleens	iets	met	zo'n	'stomste	
idee'.	Want	wie	denkt	alles	alleen	te	weten	en	te	kunnen,	die	
is	gek.		
	
10	Vertrouw	op	je	kwaliteiten	
Iemand	 Bill	 Gates	 ooit	 kunnen	 betrappen	 op	 twijfel?	 Zelfs	
toen	 hij	 nat	 ging	 bij	 rechtszaken	 over	 dat	 hij	 zijn	 eigen	
browser	Internet	Explorer	wel	erg	nadrukkelijk	de	spotlights	
gunde	binnen	het	op	veel	computers	meegeleverde	Windows,	
vond	 hij	 nog	 dat	 hij	 gelijk	 had.	 Althans:	 deed	 alsof.	 Het	
kenmerk	 van	 succesvolle	 leiders:	 ze	 weten	 dat	 er	 genoeg	
anderen	aan	hun	capaciteiten,	visie,	inzicht,	onderbuikgevoel,	
alles	twijfelen.	Dus	waarom	zouden	ze	het	zelf	ook	nog	gaan	
doen?	Ze	kunnen	 iets,	vinden	 iets	en	willen	 iets	en	dóen	het	
dan	gewoon.	Vol	vertrouwen	in...	zichzelf.	Dat	kan	natuurlijk	
gruwelijk	fout	gaan,	maar	dan	kunnen	ze	ook	alleen	nog	maar	
zichzelf	 de	 schuld	 geven.	 Da's	 een	 stuk	 lekkerder	 en	
krachtiger	 dan	 wanneer	 je	 je	 gaat	 lopen	 verschuilen.	 Nog	
nooit	 een	 excuustruus	 gezien	 op	 de	 hoogste	 trede	 van	 het	
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ereschavot.	 Als	 je	 zelf	 al	 niet	 in	 jezelf	 gelooft,	 dan	 rúiken	
anderen	dat.	Dus	je	moet	wel...	
	
11	Zorg	dat	ze	je	kennen	
Zou	die	gekke,	rare,	puisterige	nerd	die	Bill	Gates	heette	eind	
jaren	 '60	 nou	 de	 enige	 gekke,	 rare,	 puisterige	 nerd	 zijn	
geweest	 die	 helemaal	 hoteldebotel	 was	 van	 de	 komst	 van	
computers,	 die	 een	 spreekwoordelijke	 harde	 plasser	 kreeg	
van	de	 komst	 van	 een	 chip	 van	 Intel	 en	die	niet	 kon	 slapen	
omdat	hij	 per	 se	wilde	bewijzen	dat	 een	bepaalde	 invoer	 in	
een	 'computer'	 (namelijk	 2+2=)	 op	 een	 printer	 de	 uitkomst	
'4'	zou	geven?	Nee,	natuurlijk.	Er	waren	er	meer.	Tientallen,	
misschien	wel	honderden.	Maar	Gates	zorgde	dat	de	wereld,	
zíjn	wereld	althans,	hem	kende.	Toen	zijn	jongensschool	ook	
meisjes	toeliet,	stak	hij	zich	vingers	op	om	de	roostermakers	
te	helpen	–	want	die	konden	dat	ingewikkelde	klusje	niet	aan.	
En	als	bedrijven	hem	nog	niet	kenden,	dan	zorgde	hij	dat	ze	
hem	leerden	kennen.	Als	je	goed	bent,	is	het	zaak	dat	je	zorgt	
dat	anderen	dat	ook	weten.	Anders	heb	je	er	niks	aan.		
	
12	Doe	eens	gek	
Als	 je	 poephemeltjerijk	 bent	 en	 van	 een	 eenvoudig	
advocatenzoontje	 uit	 Seattle	 uitgroeit	 tot	 een	 van	 de	
machtigste	 en	 rijkste	mannen	 ter	wereld,	moet	 je	 af	 en	 toe	
ook	eens	een	gebbetje	uithalen.	En	dat	is	niet	per	se	een	huis	
laten	bouwen	met	voor	iedere	gast	een	afstandsbediening	die	
automatisch	de	muziek	van	de	gast	naar	voren	 tovert	 en	de	
kunst	 die	 de	 gast	 waardeert	 aan	 de	 wand	 kwakt.	 Da's	
misschien	zelfs	een	beetje	patserig;	net	als	de	parkeergarage	
voor	 dertig	 auto's	 die	 Gates	 onder	 zijn	 huis	 in	 Medina	
(Washington)	liet	bouwen.	
Nee,	je	moet	het	zoeken	in	geintjes.	Dat	je	een	nieuw	kantoor	
betrekt	en	per	 se	wil	dat	het	 telefoonnummer	van	 je	bedrijf	
daar	(in	Bellevue)	eindigt	op	8080.	Waarom?	Omdat	 je	alles	
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te	danken	hebt	aan	de	chip	met	die	naam	van	Altair.	Dat	heeft	
geen	enkel	nut,	dat	is	gewoon	leuk.	Zeker	als	het	lukt.	
	
13	Val	mee	in	real	life	
Hoe	komt	een	Bill	Gates	aan	de	vrouw?	Want	dat	kwam	hij;	
hij	scoorde	op	1	 januari	1994	een	negen	 jaar	 jonger	chickie,	
Melinda	French.	Zij	was	toen	ze	met	Gates	ging	verkeren	hard	
op	weg	 naar	 de	Microsoft-top	 en	 om	 roddels	 te	 voorkomen	
ontmoetten	 ze	 elkaar	 in	het	 geniep.	Wat	 zorgde	 er	 voor	dat	
Melinda	viel	voor	Bill?	Zijn	humor!	Echt,	mannen,	hoe	erg	 je	
verder	ook	bent,	met	een	goeie	dosis	humor	kun	je	nog	altijd	
heel	 veel	 bereiken	 in	 de	 wereld.	 De	 kunst	 is	 trouwens:	
grappig	 zijn	 terwijl	 helemaal	 niemand	 dat	 van	 je	 verwacht.	
Dan	ben	je	in	het	echte	leven	een	meevaller	en	maak	je	meer	
indruk	dan	iemand	van	wie	al	bekend	was	dat	hij	de	lach	aan	
zijn	 kont	 heeft	 hangen.	 Kortom:	 je	 mag	 best	 een	 beetje	
hufterige	reputatie	hebben,	des	te	positiever	is	de	indruk	die	
je	 in	real	 life	maakt	op	mensen	die	er	echt	 toe	doen.	En	wat	
de	 massa	 van	 je	 denkt:	 laat	 dat	 lekker	 aan	 je	 achterwerk	
oxideren.	 (Dat	Melinda	French	zelf	een	nerd	 is	en	verre	van	
een	 lekker	 ding:	 je	 moet	 een	 goed	 verhaal	 nooit	 kapot	
checken...)	
	
14	Geniet	van	het	geven	
De	 steenrijke	 zakenman	Warren	 Buffett	 zei	 eens:	 “Een	 heel	
rijke	persoon	moet	zijn	kinderen	genoeg	achterlaten	om	alles	
te	 kunnen	 doen,	 maar	 niet	 genoeg	 om	 niets	 te	 doen.”	 Nou,	
zover	 gaat	 Bill	 Gates	 niet.	 Wel	 hebben	 Melinda	 en	 hij	 zich	
voorgenomen	 hun	 bizarre	 rijkdom	 (rond	 de	 70	 miljard	
dollar)	voor	95	procent	weg	te	geven.	Dat	doen	ze	via	de	Bill	
and	 Melinda	 Gates	 Foundation.	 Resteert	 overigens	 voor	 de	
drie	 kinderen	 Gates	 nog	 zo'n	 120	 miljoen	 dollar.	 Per	 kind.	
Ruimschoots	genoeg	om	niets	te	doen.	En	hun	eigen	kinderen	
ook	niets	te	laten	doen.	Maar	goed,	we	kunnen	niet	beweren	
dat	 Bill	 Gates	 een	 krent	 is.	 Integendeel.	 Met	 de	 Foundation	
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hebben	de	Gates'jes	 bijvoorbeeld	 al	 fors	 bijgedragen	 aan	de	
bestrijding	 van	 malaria	 en	 de	 verspreiding	 van	 kennis	 (en	
natuurlijk:	computers)	over	de	Derde	Wereld.	En	zo	genieten	
ze	niet	alleen	van	het	leven,	maar	ook	van	het	geven...	
	



45	
	

	

6	René	van	der	Gijp	

‘Ik	 geloof	 dat	we	 de	 gekken	 normaal	 zijn	 gaan	
vinden’	
	
Iedereen	zegt	dat	hij	te	weinig	uit	zijn	voetbalcarrière	haalde.	
Met	 zijn	 slechts	15	 interlands.	 Zelf	 ziet	 hij	 dat	 anders.	Maar	
hoe	dan	ook:	voor	hem	was	er	 toen	hij	 stopte	bepaald	geen	
zwart	 gat.	 Hij	 werd	 spreker	 en	 is,	 sinds	 2010,	 's	 lands	
allerleukste	 voetbalanalist.	 En	 bovenal:	 een	 eigenzinnig	
mens.	Zijn	naam:	René	van	der	Gijp.		
Voor	 de	 meeste	 jochies	 die	 voetballen	 is	 een	 plek	 in	 het	
Nederlands	elftal	het	hoogst	haalbare.	Zo	niet	voor	René	van	
der	Gijp.	Die	had	al	een	oom	(Cor)	en	een	vader	(Wim)	die	het	
oranje	shirt	droegen,	dus	was	het	eigenlijk	vrij	logisch	dat	hij	
in	hun	voetsporen	trad.	Of	zijn	eerste	keer	bijzonder	was?	Of	
hij	opkeek	tegen	Ruud	Krol?	“Welnee”,	zei	René,	“die	hebben	
toch	 ook	 maar	 twee	 armen	 en	 twee	 benen?”	 En	 waren	 ze	
meer	dan	een	havenarbeider?	Voor	hem	niet,	hoor!	
Het	is	die	houding	van	René	van	der	Gijp	die	gedragsdragers	
(lees:	 trainers)	 regelmatig	 tot	wanhoop	bracht.	 Ver	 voor	 hij	
financieel	 onafhankelijk	 was,	 was	 hij	 al	 geestelijk	
onafhankelijk.	 Een	 verwend	 pestpokkejoch	 was	 ie,	 dat	 zich	
bij	slecht	weer	(ongelogen!)	per	taxi	naar	school	liet	brengen.	
En	 dat	 na	 een	 redelijk	 succesvolle	 voetbalcarrière	 (met	
landskampioenschappen	 in	Nederland	 (PSV)	 en	Zwitserland	
(Xamax	 Neuchâtel)	 voor	 veel	 geld	 aan	 het	 bedrijfsleven	 op	
hilarische	wijze	 ging	vertellen	dat	 ze	het	helemaal	 verkeerd	
deden.	En	dat	als	analist	aan	tafel	bij	Wilfred	Genee	en	Johan	
Derksen,	 eerst	 in	 Voetbal	 Insite	 en	 later	 in	 Voetbal	
International,	de	harten	van	 iedere	kijker	stal.	Of	 ie	dus	een	
topper	 is?	 “Joh,	 talent	en	geluk	zijn	het	belangrijkste.	En	het	
mooie	is:	je	kunt	aan	allebei	niks	doen.	Je	hebt	het.	Of	je	hebt	
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het	niet.”	Nou,	er	is	wel	wat	meer	over	te	zeggen.	Bij	deze	de	
lessen	van	René	van	der	Gijp	die	overal	toepasbaar	zijn:	
	
1	Als	je	maar	lol	hebt		
Angstaanvallen.	 Straatvrees.	 Hoge	 bloeddruk.	
Hyperventilatie.	 Het	 zijn	 niet	 de	 minste	 klachten	 waarvan	
René	van	der	Gijp	 zo	 af	 en	 toe	 last	 van	heeft.	 En	 soms	 zelfs	
langdurig.	 Zoals	 in	 2011,	 toen	 hij	 vier	 maanden	 niet	 op	 tv	
verscheen.	 Het	 is	 een	 kant	 van	 de	 ex-topvoetballer	 die	 niet	
past	 bij	 het	 beeld	 dat	 we	 van	 hem	 hebben.	 Want	
bagatelliseert	hij	niet	alles	tot	een	niemendalletje	als	hij	daar	
bij	Wilfred	 Genee	 en	 Johan	 Derksen	 aan	 tafel	 zit?	 Of	 als	 hij	
een	topman	van	een	grote	onderneming	boven	de	pisbakken	
uitlegt	dat	die	 toch	vooral	 eens	moet	gaan	doen	wat	 ie	 leuk	
vindt?	 Ja.	 Maar	 er	 is	 dus	 ook	 die	 duistere	 kant.	 Die	 van	 de	
kluizenaar.	Van	de	tobber.		
Alleen:	 René	 van	 der	 Gijp	 pakt	 het	 dan	 aan,	 met	 chirurg	
Casper	 van	 Eijck,	 zijn	 boezemvriend.	 En	 daarna,	 als	 de	
ellende	 achter	 de	 rug	 is,	 focust	 hij	 zich	weer	 volledig	 op	 lol	
maken.	 Doen	waar	 hij	 zin	 in	 heeft.	 Dollen	 aan	 tafel	met	 Jan	
Boskamp.	 Paaldansclubs	 bezoeken.	Whatever.	 Zijn	 les:	 have	
fun!	
	
2	Veroorzaak	eens	wat	reuring	
Je	 kunt	 het	 je	 als	 hedendaags	 voetbalvolger	 niet	 meer	
voorstellen,	 maar	 vroeger	 hadden	 voetballers	 weleens	 een	
mening.	En	ballen.	En	gevoel	voor	humor.	Een	straftraining	in	
het	bos	bij	PSV?	René	meldde	doodleuk	dat	hij	tien	kilometer	
had	gelopen.	 In...	 uitgaanstenue.	En	ook	buiten	de	gebaande	
paden	 vond	 hij	 zijn	 weg.	 Of	 weet	 jij	 niet	 meer	 dat	 hij	 vijf	
weken	 genoteerd	 stond	 in	 de	 Nederlandse	 top	 40	 met	 het	
hitje	 'Geef	 me	 hoop	 Jomanda'?	 En	 een	 hit	 had	 in	 Suriname	
met	 'M'n	 zusje	 komt	 zo'?	 Het	 zorgde	 ervoor	 dat	 'Gijp'	 de	
verveling	die	een	leven	van	trainen	en	spelen	voor	hem	was	
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kon	verdrijven.	En	voor	een	imago	dat	hem	wel	aanstond:	dat	
van	enfant	terrible.	
	
3	Maak	ze	niet	wijzer	dan	ze	zijn	
Toen	 Van	 der	 Gijp	 in	 1987	 wel	 klaar	 was	 met	 PSV	 (of	
andersom)	 ging	 hij	 naar	 het	 Zwitserse	 Xamax	 Neuchâtel.	
Daar	 dacht	 men	 een	 kopsterke	 centrumspits	 te	 hebben	
aangetrokken.	 Nou	 kon	 Van	 der	 Gijp	 goed	 voetballen,	maar	
hij	was	een	pure	rechtsbuiten.	En	ook	nog	eentje	die	zijn	haar	
liever	niet	 in	de	war	zag	gaan	door	ballen	te	koppen.	Had	 ie	
dat	 de	 Zwitsers	 van	 tevoren	 verteld,	 dan	was	 de	 lucratieve	
transfer	wellicht	 niet	 doorgegaan.	 Je	moet	 niet	 liegen,	maar	
zwijgen	is	prima...	
	
4	Wees	een	originele	denker		
De	René	van	der	Gijp	die	mensen	van	onder	de	35	kennen	is	
niet	de	voetballer,	maar	de	 tv-analist.	Waarom	onderscheidt	
Van	 der	 Gijp	 zich	 in	 die	 rol	 van	 99	 van	 de	 100	 van	 zijn	
collega's?	 Omdat	 ie	 a)	 een	 goede	 babbel	 heeft	 en	 b)	 een	
originele	kijk	op	de	zaken	heeft.	De	combinatie	van	die	twee	
heet:	 humor.	 Zo	werd	 er	 in	Europa	 altijd	 getwijfeld	 over	de	
leeftijd	 van	 Afrikaanse	 voetballers.	 Gijp:	 “Ik	 heb	 bij	 Sparta	
nog	gespeeld	met	Prince	Polley.	Die	was	16	 jaar,	maar	daar	
durfde	niemand	naast	onder	de	douche	te	staan.	En	die	stond	
zich	 drie	 keer	 per	 dag	 te	 scheren...”	 En	 aan	 het	
relativeringsvermogen	 van	 Louis	 van	 Gaal.	 Gijp:	 “Ze	 zeggen	
weleens	dat	hij	een	plaat	voor	zijn	kop	heeft,	maar	dat	is	niet	
waar.	Het	zijn	drie	appartementen!”	Kijk,	zulke	quotes	blijven	
toch	wat	 langer	 hangen	 dan	 die	 van	 Jaap	 'Eh...'	 Stam	of	 één	
van	die	 andere	kleurloze	deskundologen.	 Je	 hebt,	 om	het	 er	
uit	te	kunnen	gooien,	wel	een	kronkel	in	je	hoofd	voor	nodig.	
	
5	Wees	volkomen	jezelf		
Wie	 liegt,	moet	 veel	 onthouden.	Wie	 acteert,	moet	 constant	
op	zijn	hoede	zijn.	Wie	volledig	zichzelf	is,	hoeft	alleen	maar...	
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zichzelf	 te	 zijn.	 René	 van	 der	 Gijp	 bij	 Voetbal	 International,	
dat	 is	 René	 van	 der	 Gijp	 in	 de	 voetbalkantine	 van	 VV	
Bergambacht.	Niet	de	controlfreak	met	de	rechte	stapeltjes	in	
huis	die	niet	tegen	vuil	kan,	maar	wel	de	man	die	zegt	wat	'm	
voor	de	bek	komt	en	die	zucht	en	steunt	en	hangt	zoals	ie	dat	
bij	de	plaatselijke	voetbalclub	zou	doen.	Waarbij	de	typische	
platte	kleedkamerhumor	uiteraard	niet	ontbreekt.	Zoals:	“Op	
een	gegeven	moment	stond	Wim	Suurbier	in	zijn	onderbroek	
en	 ik	 dacht:	 die	 gaat	 ie	 dadelijk	 toch	 uitdoen	 en	 dat	mag	 ik	
zien.	 Dus	 op	 een	 gegeven	moment	 doet	 ie	 'm	 uit	 en	 ik	 zeg:	
Wim,	wist	 jij	 dat	 er	hier	 in	de	dierentuin	van	die	hele	 grote	
grijze	dingen	over	het	zand	lopen	die	daarmee	nootjes	van	de	
grond	 halen?”	 (als	 Anouk	 meeleest:	 Wim	 Suurbier	 is	
inmiddels	70	jaar...)	
	
6	Durf	je	mening	te	geven		
Het	kenmerk	van	mensen	in	de	voetbalwereld:	ze	zeggen	het	
meeste	 niet,	 omdat	 ze	 elkaar	 altijd	weer	 tegenkomen.	 René	
van	der	Gijp	 is	 één	 van	de	heel	weinigen	die	daar	 compleet	
lak	aan	heeft.	Over	de	arrogantie	van	Louis	van	Gaal,	de	dikke	
pens	van	Ronald	Koeman,	de	geldzucht	van	Dick	Advocaat	en	
het	huilebalkhoofd	van	Arjen	Robben	–	René	 spaart	 ze	niet,	
hij	 zegt	wat	 anderen	 alleen	maar	 durven	 denken.	 Als	 je	 het	
wil	overnemen:	doe	het	niet	om	te	beledigen.	En	doe	het	met	
de	grootst	mogelijke	glimlach	op	je	gezicht.	Mensen	met	een	
mening	 zijn	 momenteel	 in	 trek.	 Waarom?	 Omdat	 ze	 lef	
hebben.	
	
7	Heb	schijt	aan	de	hele	wereld		
Het	is	(om	financiële	en	soms	ook	andere	redenen)	niet	voor	
iedereen	weggelegd	om	compleet	 lak	 te	hebben	aan	de	hele	
wereld.	Maar	wie	Van	der	Gijp	ziet	acteren,	snapt	dat	het	zijn	
mooie	kanten	heeft.	 Een	kamer	 in	het	Kurhaus,	waar	 je	 een	
máánd	 gaat	 slapen,	 een	 'bezemhok'	 noemen	 en	 vervolgens	
een	suite	boeken...	Op	tv	bulderen	dat	de	stoel	uit	de	Hummer	
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van	Wesley	Sneijder	is	verwijderd,	omdat	hij	moet	staan	om	
over	het	stuur	te	kunnen	kijken...	Je	vrouw	(Daniëlle	Sijthoff)	
drie	straten	verderop	laten	wonen	omdat	je	toch	ook	je	rust	
moet	pakken...	Huppel...jes	als	Yolanthe	Cabau	en	Sylvie	Meis	
affakkelen	wegens	hun	overdreven	manifestatiedrang...	Het	is	
niet	 voor	 iedereen	 weggelegd.	 Maar	 we	 kunnen	 toch	 een	
poging	wagen?	
	
8	Melk	de	koe	helemaal	leeg		
Ooit	was	 er	 een	kappersblad	dat	 achttien	 keer	 een	 foto	 van	
Pamela	Anderson	op	de	cover	zette.	En	zeventien	keer	goed	
verkocht.	'Herhaal	je	successen	tot	ze	niet	meer	werken',	was	
het	 credo	 van	 de	 toenmalige	 hoofdredacteur.	 René	 van	 der	
Gijp	 was	 toen	 al	 spreker	 in	 het	 bedrijfsleven.	 Iets	 met	
teambuilding	 en	 heel	 veel	 hilarische	 anekdotes	 uit	 zijn	
carrière.		
Veel	 van	 zijn	 huidige	 toehoorders	 zullen	 nauwelijks	 weten	
wie	 Wim	 Suurbier	 (zie	 eerder),	 Hans	 Kraay	 sr.	 En	 Barry	
Hughes	waren,	maar	 toch	melkt	René	de	 koe	net	 zolang	uit	
als	 ie	melk	 geeft.	 En	 dat	 zijn	 tv-optredens	met	 de	 daarmee	
gewonnen	 bekendheid	 bij	 35-minners	 daarbij	 helpen,	 da's	
natuurlijk	mooi	meegenomen.	Verlenging,	 in	 voetbaltermen.	
De	vraag	is:	wanneer	wordt	het	blessuretijd.	Dan	moet	 je	de	
buit	binnen	hebben.	
	
9	Noem	je	gesprekspartner	bij	naam		
“Ja,	 maar	 Johan...”	 “Ja,	 maar	 Wilfred...”	 Mensen	 die	 je	 zo	
aanspreken,	 als	 je	 tenminste	 Johan	 of	 Wilfred	 heet,	 maken	
meer	 indruk	 op	 je	 dan	 mensen	 die	 je	 naam	 niet	 noemen.	
Gijpie	maakt	er	een	gewoonte	van	iedereen,	elke	zin,	de	hele	
tijd	 bij	 de	 voornaam	 te	 noemen.	 Zodanig	 dat	 het	 ofwel	
irritant,	 ofwel	 grappig	 is.	Maar	 hoe	 dan	 ook:	 het	 suggereert	
een	 persoonlijke	 band.	 Aandacht.	 Menselijke	 gevoelens.	
Kameraadschap.	Blablabla.	
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10	Vertel	gewoon	de	waarheid	
Dat	 je	 niet	 zo'n	 goeie	 vader	 bent.	 Dat	 je	 niet	 met	 je	 vrouw	
kunt	 samenwonen.	 Dat	 je	 hyperventileert.	 Dat	 je	 geen	
paaldansclub	langs	kunt	rijden	zonder	op	de	rem	te	trappen	
(bij	wijze	van	spreken	dan).	Dat	je	het	geld	laat	rollen	(met	je	
Rolexjes).	De	meeste	mensen	beschouwen	dat	soort	feiten	al	
snel	als	vuile	was	en	houden	die	het	 liefste	binnen.	Maar	als	
je	altijd	open	en	eerlijk	de	waarheid	vertelt,	ben	 je	volstrekt	
niet	 te	 raken	 door	 mensen	 die	 op	 zoek	 zijn	 naar	 je	
achilleshiel.	Die	heb	je	dan	namelijk	niet	meer.	Alles	dus	maar	
vertellen?	Nou,	alles...	Alles	wat	de	wet	niet	verbiedt,	zouden	
we	 liever	 zeggen.	Dan	 geldt	 hetzelfde	 als	 bij	 liegen:	 je	 hoeft	
niet	(heel	vermoeiend!)	te	onthouden	wat	je	verzwegen	hebt.	
Tenzij	je	dus	een	crimineel	bent.	Wat	vast	niet	het	geval	is.	
	
11	Schrijf	geen	boek		
Schrijf	geen	boek?	Maar	René	van	der	Gijp	schreef	toch	juist	
wel	een	boek?	'Gijp'	toch?	Zijn	er	toch	300.000	van	verkocht?	
Nummer	4	qua	verkoop	in	2012	toch?	Leverde	hem	toch	een	
dikke	miljoen	euro	op?	Nou,	eh...	nee!	René	van	der	Gijp	kan	
goed	 lullen,	maar	 niet	 goed	 schrijven.	 Dus	 dat	 boek	was	 er,	
het	 werd	 een	 verkoophit,	 het	 leverde	 hem	 een	 uitstekend	
bedrag	 op,	 maar	 hij	 schreef	 het	 niet.	 Hij	 sprak,	 Michel	 van	
Egmond	tikte.	Het	leverde	een	hilarisch	boek	op,	dat	dankzij	
de	marketingmachine	die	Voetbal	International	is	via	blad	en	
gelijknamig	 tv-programma	 opeens	 mannen	 aan	 het	 lezen	
kreeg	(anders	dan	op	een	schermpje).	
	
12	Herhaal	je	successen	
Als	iets	werkt,	moet	je	het	herhalen.	In	de	zomer	van	2014	is	
René	van	der	Gijp	weer	dagelijks	op	tv	tijdens	het	WK	voetbal	
in	 Brazilië.	 Wordt	 weer	 lachen,	 joh!	 Is	 toch	 geinig,	 joh!	 Ja,	
toch,	Johan?	Niet	dan,	Wilfred?	Dus	wat	doet	Gijp?	Die	brengt	
(weer	 samen	 met	 Van	 Egmond)	 een	 vervolg	 op	 zijn	 eerste	
bestseller	uit.	Nou,	dan	weet	je	het	wel.	Als	alles	klopt	én	het	
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Nederlands	 elftal	 een	 beetje	 presteert,	 wordt	 dat	 zomaar	
wéér	een	knaller.	En...	kassa!	
	
13	Loop	weg	voor	ruzie		
René	 van	 der	 Gijp	 heeft	 geen	 (echte)	 vijanden.	 Als	 er	 al	
mensen	boos	op	hem	zijn	omdat	hij	 iets	onvriendelijks	over	
ze	heeft	gezegd,	dan	wordt	het	hem	altijd	vergeven.	Of	omdat	
ie	 het	 zo	 leuk	 bracht,	 of	 omdat	 ze	 denken:	 ach,	 het	 is	 René	
maar.	 De	 dorpsgek.	 Maar	 er	 is	 nog	 een	 reden.	 Een	 veel	
belangrijkere:	 hij	 loopt	 weg	 als	 er	 ruzie	 aankomt.	 Eén	 keer	
lukte	dat	niet	–	en	daar	konden	we	live	getuige	van	zijn.	Toen	
presentator	 Wilfred	 Genee	 en	 VI-baas	 Johan	 Derksen	 op	
televisie	 ruzie	 kregen	 over	 het	 gedoe	 bij	 SC	 Heerenveen	
waarbij	 Genee	 de	 toenmalige	 directeur	 als	 bron	 had	 en	
Derksen	 de	 loopjongen	 van	 oppositieleider	 Riemer	 van	 der	
Velde	 was,	 zat	 René	 erbij	 als	 een	 in	 de	 koplampen	 kijkend	
konijn.	 Het	 was	 eigenlijk	 de	 eerste	 keer	 dat	 de	
spraakwaterval	met	 een	 jeweetwel	 vol	 tanden	 zat.	Want	 hij	
wist	 dat	 Genee	 gelijk	 had,	 maar	 ook	 dat	 Derksen	 zijn	
honorarium	betaalt.	Sterker:	Derksen	paste	vroeger	weleens	
op	 als	 de	 vader	 en	 moeder	 van	 René	 een	 avondje	 weg	
moesten.	 Dus	 die	 twee	 gingen	 lang	 terug.	 Enfin:	 géén	 ruzie	
maken,	dat	wil	in	ieders	leven	weleens	werken	–	en	het	is	een	
kwaliteit	 die	 Van	 der	 Gijp	 bezit,	 al	 is	 het	 dan	 door	 weg	 te	
rennen	of	weg	te	kijken	als	anderen	een	fittie	hebben.	
	
14	Hou	hartslag	23		
Michel	van	Egmond,	de	schrijver	van	Gijps	biografie	'Gijp'	zei	
in	een	portret	van	KRO's	Fons	de	Poel	dat	René	van	der	Gijp	
'hartslag	 23'	 heeft.	 Ook	 als	 hij	 op	 weg	 naar	 een	 live-
uitzending	op	televisie	in	de	file	staat.	Ook	als	het	Nederlands	
elftal	de	WK-finale	 tegen	Spanje	met	1-0	verliest.	 Eigenlijk...	
altijd.	Nu	 is	 23	wel	 heel	 laag,	maar	de	boodschap	 is:	wat	 er	
ook	 gebeurt,	 probeer	 je	 hartslag	 altijd	 onder	 controle	 te	
hebben.	Betekent	niet	dat	je	geen	adrenalineshot	wilt	hebben	
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als	je	dat	nodig	hebt,	maar	vooral:	dat	je	altijd	in	control	bent	
en	dat	 je	 je	niet	druk	maakt	om	zaken	die	 te	 toch	niet	 kunt	
beïnvloeden.	
(En	 als	 je	 dan	 de	 hyperventilatie,	 de	 straatvrees,	 de	
angstaanvallen	en	de	hoge	bloeddruk	buiten	de	deur	weet	te	
houden,	doe	je	dat	in	elk	geval	beter	dan	René	van	der	Gijp.	Ja	
toch,	René?)	
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7	Ryan	Gosling	

‘Ik	 doe	 gewoon	mijn	werk	 en	 hoop	 dat	 ik	 niet	
ontslagen	word’	
	
Om	 de	 een	 of	 andere	 reden	 schijnen	 vooral	 dames	 nogal	
geïnteresseerd	te	zijn	in	de	Canadese	acteur	Ryan	Gosling.	En	
voor	 je	 bijdehand	 gaat	 roepen	 "Ryan	 wie?":	 de	 man	 is	 een	
rare,	maar	wel	 een	 succesvolle	 rare.	 Eentje	 aan	wie	Cosmo-
lezeressen	 denken	 als	 ze	met	 jou	 eh…	nou,	 zo	 een	 dus.	 Zijn	
wijze	lessen:	
	
1	Luister	naar	je	moeder	
Ryan	 Gosling	 is	 een	 echt	moederskindje.	 Zijn	 ouders	waren	
lid	van	de	kerk	van	Jezus	Christus	van	de	Heiligen	der	Laatste	
Dagen	 (wij	 noemen	 dat	 volk:	mormonen)	 en	 dat	 betekende	
dat	 hij	 en	 zijn	 oudere	 zus	 Mandi	 nogal	 streng	 werden	
opgevoed.	 Toen	 zijn	 ouders	 scheidden,	 bleef	 hij	 achter	met	
die	 twee	 vrouwen	 en	 daarvan	 heeft	 ie	 zelf	 weleens	 gezegd	
dat	hij	daar	heeft	leren	denken	als	een	vrouw.	Om	vrouwen	te	
begrijpen,	is	dat	geen	slechte	zaak.	Je	zou	dan	denken	dat	de	
jonge	Ryan	op	school	genoeg	andere	 jongens	 trof,	maar	ook	
dat	 is	 niet	 het	 geval;	 zijn	moeder	 haalde	 hem	nadat	 ze	 zich	
had	 laten	 omscholen	 van	 de	 lagere	 school	 af	 en	 ging	 hem	
thuis	zelf	onderwijzen.	Of	het	dankzij	die	bazige	moeder	was	
die	hij	gehoorzaamde	of	ondanks?	You	do	the	math.	
	
2	Ga	de	competitie	aan	
Om	ver	te	komen,	moet	je	de	competitie	aangaan.	Dat	leerde	
Gosling	 al	 snel.	 Samen	 met	 zijn	 zusje	 deed	 hij	 als	 kind	
(zingend)	 mee	 aan	 diverse	 talentenjachten	 en	 dat	 betaalde	
zich	uit;	toen	hij	13	was	begon	hij	zijn	professionele	carrière	
in	 de	 Mickey	 Mouse	 Club	 van	 Disney	 Channel.	 Dat	 leidde	
weer	tot	optredens	in	allerlei	entertainmentprogramma's	op	
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televisie	 en	 van	 daaruit	 ging	 hij	met	 succes	 deelnemen	 aan	
audities	 voor	 films.	 En	 daardoor	 hangt	 hij	 nu	 het	
vrouwenidool	uit.	Wat	als	moeder	en	zus	hem	niet	-	zoals	dat	
doorgaans	gebeurt	met	meisjes	die	een	beetje	kunnen	zingen	
of	een	handstand	overslag	kunnen	doen	-	zo	gepusht	hadden?	
Anyway:	als	je	de	strijd	niet	aangaat,	kun	je	niet	winnen.		
	
3	Schaam	je	nergens	voor	
Om	groot	 te	worden,	moet	 je	 schaamteloos	 zijn.	De	6-jarige	
Ryan	 die	 met	 zijn	 dunne	 armpjes	 aan	 iedereen	 zijn	
spierballen	 liet	 zien	om	maar	 'een	podium	 te	hebben'	kreeg	
pas	 veel	 later	 door	 dat	 hij	 werd	 uitgelachen.	 Als	 21-jarige	
begon	 het	 serieuze	 werk	 en	 werd	 hij	 anders	 dan	 als	
kindsterretje	herkend.	Dat	kwam	door	de	omstreden	film	The	
Believer,	waarin	hij	zeer	levensecht	de	joodse	neonazi	Danny	
speelde.	 Een	 rol	 waarvoor	 hij	 door	 Henry	 Bean	 overigens	
werd	 gecast	 omdat	 hij	 door	 zijn	 strenge	 opvoeding	 zo'n	
verknipte	gek	wel	zou	begrijpen.		
Sowieso	 was	 Ryan	 goed	 in	 inleven.	 De	 dag	 nadat	 hij	 First	
Blood	 zag,	 begon	 hij	 op	 school	 vleesmessen	 naar	 andere	
kinderen	te	gooien.	Niet	omdat	hij	zo'n	hekel	aan	die	andere	
kinderen	had	 (ook,	 trouwens),	maar	omdat	 ie	echt	 leefde	 in	
de	 film	 die	 hij	 net	 gezien	 had.	 Ook	wat	 dat	 betreft	 was	 dat	
thuisonderwijs	 dus	 zo'n	 gek	 idee	 niet.	 Maar	 wederom:	 hoe	
kun	je	een	goeie	acteur	zijn	als	je	je	niet	kunt	inleven?	
	
4	Laat	de	dames	om	je	knokken	
In	2004	werd	Ryan	erkend	lekker	ding,	toen	People	Magazine	
hem	opnam	 in	de	 lijst	 van	50	heetste	 vrijgezellen.	Niet	 zo'n	
rare	uitverkiezing,	want	niet	alleen	zag	hij	er	 -	ondanks	zijn	
niet-symmetrische	 hoofd,	 blijkbaar	 goed	 uit,	 hij	 wist	 vooral	
hoe	hij	ze	om	zijn	vingers	wond.	Hij	speelde	niet	voor	niets	in	
2011	 in	 de	 komedie	 Crazy,	 Stupid,	 Love	 een	meester	 in	 het	
oppikken	van	vrouwen;	het	was	zijn	tweede	natuur.	De	truc:	
als	 je	met	 een	vrouw	praat,	doe	dan	of	 je	op	weg	bent	naar	
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ergens	anders,	loop	al	half	weg	en	praat	over	je	schouder.	De	
eerste	zin:	"Ik	moet	nu	gaan."	Het	maakt	-	geloof	het	of	niet	-	
dat	ze	je	allemaal	níet	willen	laten	gaan.	Deed	jij	al	die	jaren	
je	 best	 geïnteresseerd	 te	 doen,	 moet	 je	 juist	 'on	 the	 run'…	
Morgen	meteen	proberen?		
	
5	Doe	er	iets	leuks	naast	
Als	je	een	beetje	geld	hebt,	kun	je	het	op	de	bank	zetten.	Of	je	
kunt	 er	 iets	 leuks	mee	 doen.	 Onze	 Canadese	 vriend	 besloot	
samen	 met	 twee	 vrienden	 het	 Marokkaanse	 restaurant	
Tagine	 te	 openen	 in	 Beverly	 Hills.	 Why	 not?	 Lekker	 een	
jaartje	de	boel	met	je	eigen	handen	verbouwen	en	daarna	op	
basis	van	je	bekendheid	het	boek	met	reserveringen	vol	laten	
lopen.	 Als	 jij	 die	 centen	 of	 tijd	 of	 twee	 rechterhanden	 niet	
hebt,	 kun	 je	 ook	 een	 ander	 project	 kiezen.	 Het	 punt	 is:	
diversifieer.	Ofwel:	wed	niet	op	één	paard.	
	
6	Laat	de	groep	lekker	de	groep	
Als	 je	 tegenwoordig	 een	 beetje	 D-artiest	 bent	 (hoi,	 Sylvie	
Meis!)	heb	je	een	hele	entourage	om	je	heen	en	heel	veel	Best	
Friends	 Forever	 (hoi,	 Touriyah	 Haoud!).	 Als	 dat	 al	 in	
Nederland	geldt,	 geldt	het	helemaal	aan	de	andere	kant	van	
de	 grote	 plas.	 Klopt.	 Maar	 Ryan	 Gosling	 bewijst	 dat	 je	 ook	
prima	 terecht	 kunt	 komen	 als	 je	 niet	 meedoet	 aan	 dat	
groepsgedoe.	Hij	heeft	slechts	een	enkele	goede	vriend	en	als	
hij	 niet	 werkt,	 zoekt	 hij	 vooral	 de	 eenzaamheid	 op.	 Die	
afwisseling	 houdt	 de	 mens	 fris.	 De	 les:	 je	 eigen	 weg	 leidt	
misschien	ook	wel	naar	Rome,	volg	'm	gewoon.	
	
7	Durf	risico	te	nemen	
Als	 je	 alleen	dingen	doet	waarvan	 je	 al	weet	 dat	 je	 ze	 kunt,	
leef	 je	 op	 de	 automatische	 piloot	 en	 ben	 je	 eigenlijk	 een	
beetje	 dood.	Gosling	wil	 daarom	 in	 de	diepte	 en	de	 breedte	
dingen	proberen.	 Zingen,	 schrijven,	 regisseren,	 you	name	 it.	
Zijn	verklaring:	"Er	komt	altijd	iets	interessants	uit	als	je	iets	
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probeert	waar	je	tegen	opziet."	Komen	we	op	terug	bij	punt	9	
:-)	
	
8	Beredeneer	niet	alles	
Ben	je	altijd	bezig	met	bedenken	hoe	en	waarom	en	hoezo	en	
waartoe	 en	 wanneer	 en	 wie	 en	 meer	 dan	 dat	 mindfucken	
waar	vrouwen	zo	goed	in	zijn?	Dan	kun	je	nog	wat	leren	van	
Ryan.		
Als	 hem	 in	 interviews	 wordt	 gevraagd	 waarom	 hij	 acteert,	
kan	hij	geen	antwoord	geven.	Het	 is	compulsief,	zegt	 ie	dan.	
Zoals	een	ander	eet	en	eet	en	eet	tot	ie	bij	wijze	van	spreken	
ontploft,	 zo	acteert	hij.	 "Dan	gooi	 je	 jezelf	op	een	set	van	de	
brug	en	denk	 je:	why?	En	dan	heb	 je	echt	geen	 idee."	Klinkt	
een	beetje	als:	niet	 lullen,	maar	poetsen.	Goeie	tip!	(Hopelijk	
leest	Halina	Reijn	mee…)	
	
9	Scheer	je	rug	
Goed,	 zo'n	 Ryan	 Gosling	 wil	 ook	 eens	 een	 film	 regisseren.	
Maakt	 Lost	 River	 (met	 zijn	 eigen	 vriendin	 in	 een	 van	 de	
hoofdrollen).	 Komt	 bij	 de	 vertoning	 op	 het	 filmfestival	 in	
Cannes	zelf	te	laat.	En	leest	dan	de	volgende	dag	de	kritieken.	
"Een	 samenraapsel	 van	 dingen	 die	 Gosling	 eerder	 op	 het	
witte	doek	heeft	gezien	en	niet	werkelijk	heeft	meegemaakt."	
"Als	Terrence	Malick	en	David	Lynch	een	liefdesbaby	hadden	
verwekt	 die	 vervolgens	 zou	 worden	 gekidnapt	 en	
herhaaldelijk	 in	 het	 gezicht	 getrapt	 door	 Nicolas	 Winding	
Refn,	dan	zou	 je	 iets	krijgen	als	Lost	River."	 "Een	eersteklas	
geval	van	grootheidswaan."	"Hij	bouwt	geen	scenes	op,	maar	
dumpt	 acteurs	 simpelweg	 in	 situaties	 in	 de	 hoop	 dat	 daar	
spontaan	een	diepzinnigheid	uit	voortkomt."		
Nou,	zo	dus.		
Dan	 staat	 je	maar	 één	ding	 te	 doen:	 een	 gladde	 rug	hebben	
om	niet	 zwaar	 gefrustreerd	 te	 raken.	Wil	 je	 een	hoge	boom	
zijn,	dan	moet	je	tegen	wind	kunnen.	
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10	Doe	het	met	je	collega's	
Relaties	 op	 het	werk	 zijn	 een	 lastig	 dingetje	 in	 ons	 keurige	
Nederland.	Maar	je	las	al	dat	Ryan	Gosling	als	ie	niet	aan	het	
werk	 is	 de	 eenzaamheid	 opzoekt,	 dus	 hij	 moet	 zijn	 relaties	
wel	 op	 de	werkvloer	 scoren.	 In	 2011	 raakte	 het	 aan	 tussen	
hem	en	zijn	huidige,	Eva	Mendes,	bij	het	filmen	van	The	Place	
Beyond	 the	Pines.	Eerder	deed	hij	dat	met	Rachel	McAdams	
bij	 The	 Notebook	 en	 met	 Sandra	 Bullock	 bij	 Murder	 by	
Numbers.	Lekker	makkelijk,	zullen	we	maar	zeggen.	Volgens	
Glenn	Ficarra,	die	Crazy,	Stupid,	Love	met	hem	maakte,	krijgt	
ie	 dat	 allemaal	 voor	 elkaar	 omdat	 hij	 'the	 actor's	 gift'	 bezit:	
empathie.	Die	zus	en	die	moeder	weer	natuurlijk…	
	
11	Pak	iedereen	in	
Uiteindelijk	gaat	het	in	het	leven	om	gunnen.	En	als	je	wilt	dat	
mensen	 je	wat	 gunnen,	 dan	moet	 je	 ze	 voor	 je	 innemen.	 Ze	
moeten	 hun	 oog	 op	 je	 laten	 vallen.	 Drive-director	 Nicolas	
Winding	 omschreef	 Gosling	 als	 "een	 mengeling	 van	 James	
Stewart,	 Charles	 Bronson,	 Alain	 Delon,	 Lee	 Marvin	 en	
Marcello	Mastroianni."	 (Noot	voor	Winding:	alleen	die	stem,	
hè,	 daar	 is	 weinig	 Bronson	 aan…)	 Anyway:	 die	 mix	 zou	 er	
voor	zorgen	dat	overal	waar	hij	komt	alle	ogen	automatisch	
op	hem	gericht	zijn.	Kortom:	werk	aan	de	winkel,	gast!	
	
12	Kies	een	inspirator	
We	 gaan	 je	 natuurlijk	 niet	 lastig	 vallen	met	 een	 hele	 uitleg	
over	wie	Dick	Tracy	was.	Als	je	dat	per	se	wilt	weten:	Google	
is	 je	beste	vriend.	Maar	wat	we	je	wel	willen	vertellen	is	dat	
Dick	Tracy	de	inspirator	van	Ryan	Gosling	was.	Door	die	Dick	
Dinges,	wilde	hij	per	se	acteur	worden.	Het	is	in	ieders	leven	
goed	om	idolen,	voorbeelden	of	helden	te	hebben.	Vooral	als	
je	ook	nog	talent	hebt	in	dezelfde	richting.	Of	het	juiste	bloed,	
als	 je	meteen	dacht	aan	Willem-Alexander.	Wat	op	zich	best	
sneu	zou	zijn,	maar	goed,	het	is	jouw	leven.	
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13	Blijf	vooral	onaangepast	
Toen	 de	 producers	 van	 de	 film	 Fracture	 Ryan	 Gosling	 het	
filmscript	 wilden	 geven,	 konden	 ze	 hem	 nergens	 vinden	 of	
zelfs	maar	bereiken.	Wat	bleek?	Hij	 leefde	 twee	maanden	 in	
the	 middle	 of	 nowhere	 in	 een	 tent.	 Lekker	 lak	 aan	 de	 hele	
wereld	en	 je	eigen	ding	doen,	 is	dat	geen	cadeautje?	Als	kin	
had	ie	ook	al	zijn	momenten	trouwens.	Hij	werd	zelf	voor	zijn	
moeder	 hem	 van	 school	 haalden	 nogal	 gepest,	 maar	 dat	
zorgde	er	niet	voor	dat	hij	in	zijn	schulp	kroop	toen	hij	 later	
weer	op	een	echte	school	zat.	Integendeel.	'Trouble',	zoals	hij	
op	 school	 genoemd	 werd,	 besloot	 soms	 zomaar	 te	 gaan	
knokken	met	 de	 populairste	 jongens	 van	 de	 klas.	Waarom?	
Omdat	de	meisjes	dan	niet	meer	voor	die	gasten,	maar	voor	
hem	 zouden	 vallen."	 Niks	 mis	 met	 een	 beetje	 afwijkend	
gedrag;	er	zijn	al	genoeg	grijze	muizen.	Wel	een	tip:	doe	die	
truc	met	dat	tentje	en	die	knokkerijen	maar	niet,	kies	liever	je	
eigen	voorbeelden.	
	
14	Werk	je	de	kolere	
Succes	 is	 voor	 20	 procent	 talent	 en	 voor	 80	 procent	
transpiratie.	 Of	 zoiets.	 Ryan	Gosling	 is	 daarvan	 het	 perfecte	
voorbeeld.	Sinds	hij	begon	bij	Disney	als	kindsterretje,	heeft	
hij	 aan	 een	 indrukwekkend	 aantal	 films	 en	 series	
meegewerkt	en	ook	af	en	toe	wat	zijpaden	gekozen	(waarvan	
dat	 laatste,	 met	 die	 vermeende	 eigen	 flutfilm,	 niet	 het	
succesvolste	 uitstapje	 is).	 Hij	 heeft	 altijd	 gezegd	 dat	 hij	
zichzelf	niet	op	zijn	46ste	nog	ziet	acteren.	Aangezien	hij	óók	
zei	dat	hij	depressief	wordt	als	hij	niet	werkt,	hebben	wij	ook	
één	les	voor	hem:	doe	dat	nou	maar	wel,	dat	op	je	46ste	nog	
acteren.	
	
15	Take	geen	break	
Owww	 shit!	 Heeft	 die	 rare	 Gosling	 begin	 2013	 juist	
aangekondigd	dat	hij	een	'break'	ging	nemen	als	acteur.	Wat	
ie	 tot	 2010	 ook	 al	 een	 paar	 jaar	 deed.	 Kun	 je	 ook	 lessen	
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trekken	uit	de	fouten	van	anderen?	Dan	is	dit	er	eentje,	hoor!	
Als	je	weet	dat	je	depressief	wordt	van	niet	werken	en	als	je	
weet	 dat	 je	 als	 schrijver	 en	 regisseur	 nog	 eh…	 veel	 moet	
leren,	dan	is	het	misschien	slim	om	toch	eens	in	de	twee	jaar	
voor	de	camera	te	gaan	staan.	Waarmee	niet	is	gezegd	dat	af	
en	 toe	 een	 'break'	 pakken	 onverstandig	 is.	 Als	 je	 het	 fysiek	
en/of	 psychisch	 nodig	 hebt,	 zeg	maar.	 En	 dan	 liefst	 vóór	 je	
het	fysiek	en/of	psychisch	nodig	hebt.	
	
16	Blijf	altijd	dromen	
Je	leeft	pas	echt	als	je	dromen	hebt.	Want	die	kun	je	proberen	
te	realiseren	en	dat	betekent	dat	je	niet	in	het	verleden	leeft	
(tenzij	 je	 droom	 een	 leunstoel	 achter	 de	 geranium	 is	
natuurlijk).	 De	 droom	van	Ryan:	 een	 remake	maken	 van	 de	
comedy	 Roman	 Holiday	 uit	 (schrik	 niet!)	 1953,	 waarin	
Audrey	 Hepburn	 de	 hoofdrol	 speelde.	 En	 Natalie	 Portman	
moet	 nu	 de	 hoofdrol	 spelen.	 Ons	 buikgevoel	 zegt:	 Eva	
Mendes	is	gewaarschuwd!	
	
17	Zorg	dat	je	ongrijpbaar	bent	
Een	van	de	ergste	omschrijvingen	die	ze	van	je	kunnen	geven,	
is	 dat	 je	 voorspelbaar	 bent.	 Een	 clichémannetje.	De	 dood	 in	
de	 pot	 is	 dat.	 Veel	 leuker	 is	 het	 als	 je	 volstrekt	 ongrijpbaar	
bent	en	de	mensen	om	je	heen	steeds	weer	weet	te	verrassen,	
liefst	 op	 een	 positieve	manier.	 En	 je	moet	 je	misschien	 ook	
niet	 te	 veel	 hechten	 aan	 je	 omgeving,	 lijkt	 de	 Oscar-
genomineerde	Ryan	Gosling	(2006,	Best	Actor	in	Half	Nelson)	
er	aan	toe	te	voegen.	Want	hij	 is,	zoals	actrice	Kirsten	Dunst	
het	 ooit	 uitdrukte:	 "One	 cool	 cucumber."	 Waarmee	 ze	
bedoelde:	 droog,	 laconiek,	 donker,	 vreemd	 en	 zelfs	
manipulatief.	Het	gekke	is:	ze	bedoelde	het	complimenteus.		
	
18	Vergeet	'de	maatschappij'	niet	
Als	 je	 het	 lekker	 doet	 in	 je	 eigen	 wereldje,	 ook	 met	 geld	
verdienen	 enzo,	 dan	moet	 je	 natuurlijk	 ook	 iets	 terug	 doen	
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voor	 de	 echte	maatschappij.	 Gosling	 wint	 vermoedelijk	 van	
ons	allemaal,	want	hij	voerde	actie	namens	PETA	(tegen	KFC	
en	McDonald's),	 werkte	 als	 vrijwilliger	 in	Mississippi	 nadat	
de	 hurricane	 Katrina	 er	 huis	 had	 gehouden,	 steunt	 de	
organisatie	Invisible	Children	die	zich	het	lot	van	kinderen	in	
Centraal	Afrika	aantrekt,	reisde	naar	een	vluchtelingenkamp	
in	Chad	en	bezocht	Oeganda	en	Oost-Congo	voor	het	Enough	
Project.	Gratis,	zoals	dat	hoort.	Als	hij	niet	op	andere	fronten	
een	 soort	 gekkie	was,	 zou	 je	 bijna	 denken	 dat	 ie	 het	 neefje	
van	 Florence	 Nightingale	 is.	 Die	 kon	 ook	 geen	 films	
regisseren…	
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8	DJ	Hardwell	

‘Het	 was	 een	 droom	 die	 elke	 dag	 opnieuw	
uitkwam’	
	
Al	 twee	 keer	 werd	 hij	 door	 het	 gerenommeerde	 Britse	
tijdschrift	 DJ	 Mag	 uitgeroepen	 tot	 beste	 dj	 ter	 wereld.	
Robbert	 van	 de	 Corput	 zou	 zomaar	 eens	 groter	 kunnen	
worden	dan	eerdere	winnaars	als	Tiësto	(drie	keer)	en	Armin	
van	 Buuren	 (vijf	 keer).	 En	 dat	 voor	 een	 gastje	 van	 pas	 29.	
Beroemd	als:	DJ	Hardwell.	
	
1	Neem	een	goeie	naam	
Met	 de	 naam	 ‘Van	 de	 Corput’	 scoor	 je	 misschien	 onder	
vijftigers,	zestigers	en	zeventigers	in	Turijn	(omdat	daar	ooit	
ene	Michel	van	de	Korput	bij	Torino	voetbalde),	maar	verder	
krijg	 je	 er	 wereldwijd	 de	 handen	 niet	 voor	 op	 elkaar.	 Voor	
Tijs	Verwest	ook	niet,	vandaar	dat	die	al	vroeg	koos	voor	de	
artiestennaam	 Tiësto.	 En	 aangezien	 die	 een	 van	 de	 grote	
voorbeelden	van	Robbert	van	de	Corput	was,	volgde	die	Tijs’	
voorbeeld.	Robbert	werd	Hardwell,	 een	naam	die	 vanaf	 dag	
één	klinkt	als	een	klok.	 Is	zoiets	alleen	voor	dj’s	weggelegd?	
Welnee!	 Bart	 Zeilstra	 (Baas	 B.),	 Eddy	Morsink	 (Eddy	 Zoëy),	
Cornelis	 Heuckeroth	 (Gordon)	 en	 Willem	 Bijkerk	 (Waylon)	
deden	het	ook.	
	
2	Je	kunt	niet	vroeg	genoeg	beginnen	
Als	je	als	dj	begint	op	de	leeftijd	dat	het	mag	van	de	wet,	ben	
je	 waarschijnlijk	 te	 laat.	 Een	 beetje	 burgerlijke	
ongehoorzaamheid	 kan	 dan	 ook	 geen	 kwaad.	 Zeker	 als	 je	
weet	 dat	 je	 in	 alles	 10.000	 vlieguren	moet	 hebben	 gemaakt	
voor	je	uitblinkt.	Onze	vriend	Hardwell	kwam	daar	zeker	aan	
toen	hij	op	zijn	vijftiende	opeens	 in	de	schijnwerpers	kwam	
te	staan.	Hij	was	namelijk	al	op	zijn...	vierde	(!)	begonnen	met	
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muziek.	En	op	zijn	 twaalfde	draaide	hij	al	op	 feestjes.	En	op	
zijn	 veertiende	 tekende	 hij	 zijn	 eerste	 plantencontract.	 Da’s	
even	different	cake	dan	een	krantenwijk	of	vakken	vullen	bij	
de	plaatselijke	supermarkt.	Slimmere	koek	vooral,	omdat	hij	
zijn	 uren	 maakte	 in	 het	 vak	 dat	 ie	 nu	 beoefent.	 De	
krantenbezorger	en	de	vakkenvuller	kunnen	dat	niet	zeggen.	
Dus,	 extra	 les:	 focus	 je	 meteen	 op	 je	 passie,	 niet	 op	 de	
munten.	
	
3	Zorg	dat	je	ontdekt	wordt		
Meters	maken	is	niet	genoeg.	Talent	ook	niet.	Je	moet	ook	nog	
de	mazzel	hebben	dat	 iemand	het	 in	 je	 ziet	 zitten.	Hardwell	
viel	op	door	een	bubbling	remix	van	Eminem’s	‘Without	Me’.	
Om	precies	te	zijn:	de	Drunken	Munky-versie.	Die	pikte	Radio	
538	op	en	voor	hij	het	wist	had	dat	menneke	uit	Breda	een	
platencontract	op	zijn	naam.	En	toen	ging	het	balletje	rollen.	
Was	 dat	 zonder	 Radio	 538	 ook	 gebeurd?	 Niemand	 die	 het	
weet.	 Maakt	 ook	 niet	 uit.	 Johan	 Cruijff,	 Sven	 Kramer,	 Epke	
Zonderland	 –	 ook	 dat	 waren	 uitzonderlijke	 talenten.	 Maar	
zelfs	zij	hadden	mensen	nodig	die	het	in	ze	zagen	zitten.	Die	
net	 dat	 kontje	 gaven.	 En	 niemand	 verbiedt	 jou	 ook	 bij	 zo	
iemand	aan	te	kloppen.	
	
4	Ontwikkel	een	eigen	stijl	
Dat	Hardwell	inmiddels	allang	niet	meer	alleen	in	Tilburg	e.o.	
en	 zelf	 niet	 meer	 alleen	 in	 Nederland	 e.o.	 staat	 te	 draaien,	
heeft	alles	te	maken	met	zijn	zeer	herkenbare	stijl.	Als	we	het	
even	 tot	 de	 muziek	 beperken:	 hij	 begon	 met	 zijn	 Bubbling	
Beats	 en	 is	 inmiddels	 op	 menig	 Electronic	 Dance	 Music-
festival	 over	 de	 hele	 wereld	 de	 hoofdact.	 How	 come?	 Heel	
simpel:	door	helemaal	zijn	eigen	koers	te	varen.	Dan	word	je	
nooit	een	zeventje,	maar	heb	je	wel	een	kans	dat	je	een	één	of	
een	twee	wordt,	óf	een	negen	of	een	tien.	 In	de	 laatste	 twee	
gevallen:	zie	19.	
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5	Verzamel	de	juiste	vrienden	
Bijna	 precies	 negentien	 jaar	 voor	 Robbert	 van	 de	 Corput	
kwam	in	Breda	Tijs	Verwest	ter	wereld.	Deze	gast	zou	als	dj	
Tiësto	 de	 wereld	 veroveren.	 En	 niet	 zo’n	 beetje	 ook.	 Want	
niet	alleen	was	ie	drie	keer	de	beste	dj	van	de	wereld	volgens	
DJ	Mag,	hij	stond	ook	–	om	maar	wat	te	noemen	–	als	act	op	
de	 opening	 van	 de	 Olympische	 Spelen.	 En	 hij	 is	 een	mattie	
van...	 Hardwell.	 Want	 hoe	 goed	 je	 ook	 bent	 (talent,	
ontdekking,	 ervaring),	 je	 hebt	 in	 sommige	 takken	 van	 sport	
óók	 connecties	 nodig.	 En	 als	 jij	 dat	 als	 jong	 broekie	 op	 de	
bagagedrager	van	een	ervaren	plaatsgenoot	kunt	springen,	rij	
je	harder.	
	
6	Doe	je	eigen	ding	
Je	 kunt	 in	 het	 leven	 ver	 komen	 met	 het	 kopiëren	 van	 wat	
anderen	goed	deden.	En	nog	verder	met	het	verbeteren	van	
wat	anderen	goed	deden.	Maar	een	echte	ster	word	je	pas	als	
je	 zelf	 succesvolle	 dingen	 verzint	 en	 uitvoert.	 In	 Hardwell-
termen:	remixes	zijn	 top,	maar	eigen	producties	zijn	 topper.	
Voor	de	wereldtop	moet	je	creëren.		
	
7	Wees	trouw	aan	je	roots	
Hoe	 groot	 je	 ook	 wordt:	 nooit	 vergeten	 waar	 je	 vandaan	
komt.	 Het	 is	 misschien	 verleidelijk	 als	 je	 vliegt	 van	 Peking	
naar	 Los	 Angeles	 en	 van	 Moskou	 van	 Johannesburg	 om	 te	
vergeten	dat	je	uit	Breda	komt	en	dat	de	Heineken	Music	Hall	
een	van	de	plekken	was	waar	je	nationaal	definitief	een	grote	
werd,	maar	dat	niet	doen	is	beter.	Zero	76	samen	met	Tiësto	
en	zijn	wereldtour	beginnen	in	de	HMH	–	Hardwell	heeft	het	
prima	 begrepen.	 Geldt	 dat	 niet	 voor	 iedereen	 dan?	 Eh...	 zie	
12!		
	
8	Vraag	niet	hoe	het	kan...	
Met	 dj’s/producers	 is	 iets	 geks	 aan	 de	 hand.	 Als	 ze	 (heel,	
echt)	 jong	 zijn,	 zijn	 het	 allesbehalve	 de	 hotte	 helden	 die	 ze	
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zijn	als	ze	eenmaal	wekelijks	naar	de	Ibiza’s	van	deze	wereld	
vliegen	om	hun	gig	 te	doen.	 Sterker:	het	 zijn	van	oorsprong	
allemaal	 nerds,	 die	 niets	 liever	 willen	 dan	 dagenlang	
opgesloten	 in	 een	 studio	 achter	 een	 computer	 zitten	 en	 aan	
knopjes	 draaien.	 Ze	 hadden	 éigenlijk	 geen	 flauw	 idee	 dat	
zoiets	ook	 je	werk	kon	worden.	Als	 je	zelf	 zoiets	meemaakt,	
dat	 je	tot	 je	eigen	verbazing	opeens	–	tot	op	zekere	hoogte	-	
een	ster	wordt,	ga	er	dan	vooral	niet	over	mindfucken.	Nee,	
geniet	 ervan.	 Of	 zoals	 Hardwell	 zegt:	 “Het	 is	 de	 Revenge	 of	
the	Nerds.”	
	
9	Blijf	van	drank	en	drugs	af	
Geen	 wereld	 waar	 zo	 veel	 pillen	 per	 vierkante	 meter	 te	
vinden	 zijn	 als	 de	 wereld	 van	 de	 dancefestivals.	 Maar	 dat	
betekent	niet	dat	je	als	topper	in	die	wereld	zelf	ook	constant	
alcohol	moet	tanken	of	pillen	moet	slikken.	Sterker:	de	echte	
toppers	zien	er	behoorlijk	gezond	uit	–	en	dat	is	vooral	omdat	
ze	 te	dom	zijn	om	hun	 leven	 te	verkloten	door	mee	 te	doen	
met	hun	doelgroep.	
	
10	Hou	het	lichaam	draaiend	
Iemand	 als	 Hardwell	 slaapt	 soms	maar	 dik	 twintig	 uur	 per	
week.	Zelf	zegt	ie	overigens	dat	het	er	maar	zeven	zijn,	maar	
laten	we	dat	met	een	korrel	zout	nemen.	Want	dan	ga	je	dus	
dood.	Hoe	hou	je	dan	de	motor	draaiend,	als	je	maar	twintig	
uur	per	week	slaapt?	Nou,	niet	met	coke	(het	poeder),	maar	
met	 RedBull.	 En	 verder	 pakt	 ie	 elke	 powernap	 die	 ie	 kan	
pakken.	Vooral	dat	 laatste	 is	 interessant;	we	 leren	dat	we	 ’s	
nachts	moeten	slapen	op	een	bed	en	liefst	een	uur	of	zes	tot	
acht	achter	elkaar.	Maar	als	dat	niet	lukt,	moet	je	creatief	zijn	
en	het	anders	regelen.		
	
11	Zorg	dat	je	er	goed	uit	ziet	
Er	zijn	weinig	beroepen	waarbij	een	lelijke	rotkop	een	pré	is.	
Geldt	natuurlijk	voor	de	wereld	van	de	dj’s	ook.	Sterker:	een	
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goed	uiterlijk	is	daar	absoluut	een	pluspunt.	De	wereldwijde	
top	10	van	dj’s	bestaat	dan	ook	uit	gasten	die	er	goed	uitzien.	
En	wat	ze	ook	doen	(steeds	meer,	want	 laten	we	Armin	van	
Buuren	niet	vergeten...):	kiezen	voor	wat	bijzondere	uiterlijke	
kenmerken.	 Zo	 heeft	 Hardwell	 dezelfde	 kapper	 als	 Jimmy	
Neutron	 had	 (jeweetwel,	 van	 Nickelodeon).	 En	 laten	 we	
vooral	zijn	nogal	bijzondere	(geëpileerde)	wenkbrauwen	niet	
vergeten.	Als	die	onder	zijn	neus	hadden	gezeten,	hadden	ze	
door	kunnen	gaan	voor	een	uit	de	kluiten	gewassen	snor.	
	
12	Doe	maar	gewoon	normaal	
De	mensen	willen	gewoon	met	je	knuffelen.	Als	je	geen	hufter	
van	 beroep	 bent	 (professioneel	 buttkicker,	 profbokser	 of	
uitsmijter	bij	een	criminele	kroeg),	heb	je	meer	aan	een	hoge	
aaibaarheidsfactor	 dan	 een	 boze	 blik.	 Dan	 gunt	 men	 je	 je	
succes.	 Wat	 dat	 betreft	 is	 het	 grappig	 op	 de	 vriendelijk	
lachende,	 in	 interviews	altijd	gezellig	coöperatieve	Hardwell	
te	vergelijken	met	die	patser	uit	Spijkenisse	die	elk	 jaar	een	
Ferrari	 tegen	 een	 vangrail	 parkeert.	 En	 die	 zo	 nodig	 moet	
optreden	met	 Paris	 Hilton	 –	 en	 niet	 omdat	 het	meiske	 zo’n	
goeie	dj	is,	zullen	we	maar	zeggen.	Gewoon	normaal	doen,	er	
is	serieus	bijna	geen	beroep	waarin	dat	tegen	je	werkt.	
	
13	Vergeet	nooit	wie	je	succes	betalen	
In	het	verlengde	hiervan:	je	moet	altijd	weten	‘who	is	paying	
the	 cheque’.	 Of	 het	 nu	 op	 een	 podium	 is	 in	 een	 gigantisch	
American	 Football	 Stadium,	 in	 een	 zaaltje	 in	
Schubbekutteveen	of	tijdens	de	opnames	van	Koffietijd:	als	je	
een	paar	minuten	besteedt	aan	je	fans,	scoor	je	bonuspunten.	
En	als	je	bij	de	Blokker	werkt	dan?	Dan	zijn	je	klanten	je	fans.	
Same	story!	
	
14	Bind	je	niet	te	vroeg	
Er	 was	 eens	 een	 voetbaltrainers	 wiens	 naam	we	 niet	 meer	
weten	omdat	ie	bij	Ajax	trainer	was,	die	vond	dat	voetballers	
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niet	 vroeg	 genoeg	 konden	 trouwen.	 Dan	 zou	 er	 tenminste	
goed	voor	ze	gezorgd	worden	én	zouden	ze	hun	energie	niet	
meer	 verspillen	 aan	 de	 ‘jacht’.	 Tja...	 Jongens	 als	 Hardwell	
doen	 dat	 anders.	 Die	 zeggen	 dat	 hun	 grote	 liefde	 ‘muziek’	
heet	(kots!)	en	dat	ze	geen	tijd	hebben	voor	een	vaste	relatie	
(geen	 kots!).	 Niet	 zo	 gek	 als	 je	 een	 pikkie	 van	 in	 de	 twintig	
bent	die	 letterlijk	bij	elk	optreden	bordjes	omhoog	ziet	gaan	
met	huwelijksaanzoeken	van	bloedmooie	chickies.	Dan	kun	je	
beter	niet	een	jaloers	vrouwtje	in	Breda	(of	Ibiza-Stad)	op	de	
bank	hebben	zitten	dat	ook	wel	weet	hoe	het	werk.	Wat	dit	
met	 jouw	 kantooromgeving	 te	 maken	 heeft?	 Niks,	 maar	
beschouw	het	als	een	stimulans	om	carrière	te	maken,	want	
succes	én	macht	erotiseren	ook...)	
	
15	Pak	een	goed	doel	
Als	je	de	kans	hebt	met	een	weinig	moeite	veel	te	betekenen	
voor	een	goed	doel	moet	je	het	vooral	niet	laten.	Hardwell	is	
sinds	 begin	 2014	 ambassadeur	 van	 Dance4Life.	 Deze	
organisatie	 heeft	wereldwijd	 al	meer	 dan	 anderhalf	miljoen	
jongeren	voorlichting	gaf	over	aids,	een	ziekte	die	nog	altijd	
dagelijks	6000	nieuwe	patiënten	 treft.	Nu	 zullen	de	mensen	
niet	 komen	 kijken	 als	 jij	 een	 avondje	 plaatjes	 wilt	 draaien	
voor	die	organisatie,	maar	wat	 is	er	mis	met	grensrechteren	
bij	de	plaatselijke	voetbalclub?	Of	collecteren	voor	het	KWF?	
Nou	dan!	
	
16	Blijf	altijd	in	control	
Een	gast	met	een	stickie	die	het	podium	oploopt,	een	beetje	
aan	een	paar	knoppen	draait	en	af	en	toe	met	twee	armen	in	
de	 lucht	naar	de	hemel	wijzend	wat	springt	op	de	(vreselijk	
eentonige)	maat	van	de	muziek?		
Nee,	 jongens	 als	 Hardwell	 verzamelen	 voor	 hun	 shows	 de	
beste	 mensen	 om	 zich	 heen	 en	 willen	 dan	 toch	 alles,	 maar	
dan	 ook	 álles,	 zelf	 controleren	 en	 overal	 bij	 betrokken	
worden.	“Ik	ben	een	perfectionist”,	zegt	de	man	zelf	–	en	daar	
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bleek	bij	zijn	wereldtournee	die	nog	altijd	loopt	niets	te	veel	
gezegd.	Zo	trek	je	uitverkochte	huizen.	Zo	scoor	je.	Zo	loop	je	
binnen	(zie	19).	
	
17	Keep	your	friends	close…	
...but	your	enemies	closer.	Er	 is	niets	erger	voor	 ‘haters’	dan	
dat	 je	 ze	 openlijk	 aan	 de	 borst	 sluit.	 Zelfs	 een	 broekie	 als	
Hardwell	 snap	 dat.	 Als	 iemand	 hem	 op	 social	 media	 afpist,	
dan	gaat	hij	niet	wil	om	zich	heen	slaan,	 zoals	BN’ers	uit	de	
Glennis	Grace-	of	de	Gordon-categorie	zouden	doen.	Nee,	hij	
bedankt	 ze	 vriendelijk	 voor	 hun	 complimenten.	 Dat	 is	 dé	
manier	 om	ze	monddood	 te	maken	–	 een	 stuk	productiever	
dan	energie	te	verdoen	aan	een	kansloze	discussie.	En	leuker,	
want	dan	 zit	de	 ergernis	niet	bij	 jou,	maar	bij	 degene	die	 je	
niet	daadwerkelijk	weet	te	raken.	
	
18	Gebruik	internet	als	je	beste	vriend	
De	 tijd	 dat	 artiesten	 via	 een	 platenmaatschappij	 een	 cd’tje	
uitbrachten	 en	verkochten	 ligt	wel	 een	beetje	 achter	ons.	 Je	
moet	als	er	vraag	naar	is	zeker	nog	cd’s	(en	dvd’s)	verkopen	
en	dat	doet	iemand	als	Hardwell	ook.	Maar	je	moet	ook	vraag	
creëren	 en	 dat	 doe	 je	 tegenwoordig	 door	 je	 spul	 gratis	 op	
internet	te	zetten.	De	Electronic	Dance	Music	werd	dáár	eerst	
groot	via	gratis	downloads	en	toen	pas	op	andere	manieren.	
En	 tegenwoordig?	 Tegenwoordig	 trekt	 een	 YouTube-filmpje	
miljoenen	kijkers	en	daar	zitten	dat	advertenties	bij	die	ook	
weer	 serieus	 geld	 opleveren.	 Kortom:	 eerst	 zaaien,	 dan	
oogsten.	 En	 internet	 is	 daarbij	 je	 beste	 vriend,	 omdat	 je	
‘platforms’	er	allemaal	gratis	of	goedkoop	te	vinden	zijn.	
	
19	Snij	niet	op	over	je	verdiensten	
Grappig.	 VARA-veelverdiener	 Matthijs	 van	 Nieuwkerk	
(500K+)	verbaast	zich	er	 in	De	Wereld	Draait	Door	over	dat	
dj’s	 –	 we	 citeren	 –	 “enkele	 tienduizenden	 euro’s	 per	 uur	
verdienen”.	Waarop	 de	 dj	 in	 kwestie	 vooral	 minzaam	moet	
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lachen,	 want	 waarom	 zou	 je	 slapende	 honden	 wakker	
maken?	Het	is	namelijk	eerder	een	ton	per	uur.	Of	twee.	Maar	
this	 is	 not	 America,	 maar	 het	 land	 waar	 je	 je	 rijkdom	 niet	
teveel	moet	 laten	 zien,	 dus	 kun	 je	maar	 beter	 niet	 over	 dat	
soort	 exorbitante	 bedragen	 opsnijden.	 Want	 even	 voor	 de	
goede	 orde:	 Robbert	 van	 de	 Corput	 uit	 Breda,	 dat	 26-jarige	
ventje	 dat	 ergens	 in	 zijn	 tienerjaren	 heel	 veel	 uren	 aan	
knopjes	zat	 te	draaien	met	een	koptelefoon	op	zijn	hoofd,	 is	
inmiddels	goed	voor	12	miljoen	dollar.	Per	jaar.	En	dan	toch	
zo’n	gewone,	aardige	knul	gebleven.	Dusss...	
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9	Youp	van	’t	Hek		

‘Ik	moet	niet	zeuren.	Ik	heb	mijn	zakken	lekker	
gevuld’		
	
Toen	 de	 lengte	 werd	 uitgedeeld	 –	 en	 de	 rest	 wat	 mannen	
fysiek	aantrekkelijk	maakt	–	stond	hij	ergens	achteraan.	Maar	
zijn	humor-gen	en	zijn	tongriem	zijn	van	de	buitencategorie.	
En	dat	maakt	die	kleine	grachtengordelkakker	met	het	nasale	
stemgeluid	toch	tot	een	voorbeeld.	Youp	van	't	Hek	leert	ons	
een	lesje.		
Wie	 Youp	 van	 't	 Hek	 op	 een	 regenachtige	 middag	 door	
Doetinchem	ziet	schuifelen,	wordt	niet	meteen	het	slachtoffer	
van	 jaloezie.	 Sowieso	 is	 op	 een	 regenachtige	 middag	 door	
Doetinchem	schuifelen	niet	het	 eerste	waar	 je	 aan	denkt	bij	
de	 dingen	 die	 je	 voor	 je	 dood	 beslist	 gedaan	moet	 hebben,	
maar	 laten	we	het	 iets	 persoonlijker	maken.	Kleinig,	 dikkig,	
kalig,	brildragerig	en	platvoeterig...	En	 ja,	 over	goede	 smaak	
qua	kleding	valt	wél	te	twisten.	Wie	niet	herkent,	aan	gezicht	
of	 stemgeluid,	 welke	 kromgetrokken	 eind-vijftiger	 daar	
wandelt,	ziet	in	de	spiegelende	winkelruit	een	beter	bedeeld	
mens.	Namelijk:	zichzelf.		
Toch	leidt	Youp	van	't	Hek,	want	hij	is	die	man	die	daar	loopt	
omdat	 hij	 nu	 eenmaal	 voor	 drie	 avonden	 is	 geboekt	 in	 het	
Amphion	 Theater,	 een	 prachtig	 leven.	 En	 dat	 heeft	 hij	 te	
danken	 aan	 zijn	 keuze,	 ooit,	 voor	 het	 juiste	 vak:	 de	 beste	
massa-cabaretier	 van	Nederland	worden.	 Youp	 bedenkt	 vrij	
grappige	 grappen	 over	 Jan	 Boerenlul	 en	 Jan	 Boerenlul	 zelf	
gaat	 er	 in	 alle	 grote	 zalen	 van	 het	 land	 heel	 hard	 om	 zitten	
lachen.	Da's	 een	 gave.	Dus	 laten	we	 eens	 zien	welke	dingen	
we	 van	 Youp	 kunnen	 leren,	 in	 plaats	 van	 dat	 verbale	
dwergwerpen	 omdat	 ie	 er	 nu	 eenmaal	 uitziet	 zoals	 ie	 er	
uitziet.		
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1	Buig	niet	voor	de	kerk	
Niet	dat	zijn	ouders	meteen	een	priester	in	hem	zagen,	maar	
Youp	 van	 't	Hek	bezocht	wel	 degelijk	 een	 instituut	 die	 voor	
dat	 vak	 opleidde:	 het	 internaat	Hageveld	 in	Heemstede.	 Tot	
1965	 mochten	 zelfs	 alleen	 jongens	 die	 priester	 wilden	
worden	 er	 wonen,	 maar	 vanaf	 dat	 jaar	 ook	 'externen'.	 De	
gymnasium-opleiding	 van	 Joseph	 Jacobus	 Maria	 van	 't	 Hek	
was	daar	overigens	geen	succes;	hij	verliet	het	internaat	voor	
er	 (in	 1970)	 ook	 meisjes	 werden	 toegelaten	 en	 het	 een	
atheneum	werd.		
Om	precies	 te	 zijn:	hij	werd	wegens	onhandelbaar	na	zeven	
maanden	 teruggestuurd	naar	 zijn	 ouders.	 Zo	werd	het	 geen	
diploma	en	géén	priesteropleiding	voor	het	'Hekje'	–	dat	voor	
andere	 zalen	 zou	 kiezen	 dan	 godshuizen	 om	 zijn	 brood	 en	
beleg	te	verdienen.	Het	kan	toeval	zijn,	maar	met	Hageveld	is	
het	 daarna	 niet	 meer	 goed	 gekomen.	 In	 1981	 verliet	 de	
laatste	leerling	de	school...		
	
2	Doe	wat	leuks	met	je	naam	
Youp	 het	 helemaal	 geen	 Youp.	 Het	 was	 gewoon	 Joep.	 Van	
Joepie.	 Bij	 toeval	 ontstond	 Youp.	 Volgens	 de	 overlevering:	
een	vriendin	zette	een	'p'	achter	het	laatste	woord	op	een	T-
shirt	met	de	tekst	'We	help	you'	en	dat	vond	onze	grapjurk	zo	
grappig,	 dat	 hij	 vanaf	 dat	moment	 (in	 1973)	 als	 Youp	 door	
het	leven	gaat.		
Anno	 2013	 is	 er	 natuurlijk	 geen	 ouder	 meer	 die	 zijn/haar	
kind	 'Joep'	 zal	 noemen,	 dus	 nu	 kun	 je	 het	 je	 niet	 meer	
voorstellen	 dat	 je	 door	 zo'n	 naamswijziging	 meer	 gaat	
opvallen,	maar	toen	was	Youp	opeens	helemaal	hipperdepip.	
Anno	 2013	 is	 het	 niet	 andersom:	 de	 jongensnaam	 'Youp'	
ontbreekt	 op	 geen	 enkele	 website	 met	 babynamen.	 En	 dat	
hebben	 we	 allemaal	 te	 danken	 aan...	 Joep	 van	 't	 Hek.	 Dus,	
beste	lezer,	als	jij	Arno	heet,	zet	er	gerust	een	't'	achter.	En	als	
je	Kees	heet:	ook.	Leuk,	man!	
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3	Maak	korte	metten	met	ijdeltuiterij	
Linda	begon.	In	Nederland	althans.	Linda	de	Mol	dus.	Met	een	
eigen	blad.	De	Linda.	En	omdat	dat	een	waanzinnige	hit	was	
(en	 is),	 dacht	 menige	 BN'er	 (of	 uitgever)	 dat	 kunstje	 te	
moeten	herhalen.	De	Maarten	(van	Rossum).	De	Heleen	(van	
Rooijen).	De	Geert	(Wilders).	De	Wubbo	(Ockels).	De	Antoine	
(Bodar).	 De	 Cathérine	 (Keyl).	 De	Matthijs	 (van	 Nieuwkerk).	
De	 Felderhof	 (Rik).	 De	 Gullit	 (Ruud).	 En	 zo	 voort.	 En	 zo	
verder.	
In	 2007	werd	 Youp	 een	 beetje	moe	 van	 al	 die	 eigenpijperij	
van	al	die	al	dan	niet	heel	bekende	Bekende	Nederlanders	en	
besloot	 hij	 als	 persiflage	 de	 Youp	 te	 (laten)	 maken.	 En	
verdomd:	in	één	dag	uitverkocht.	En	daarna	de	tweede	druk	
(best	 uitzonderlijk	 voor	 een	 tijdschrift)	 ook.	 De	 opbrengst	
ging	 naar	 een	 goed	 doel:	 de	 stichting	 Alle	 Beetjes,	 die	
kleinschalige	 projecten	 in	 de	 Derde	 Wereld	 steunt.	 Juist	
daarmee	 zetten	 hij	 zijn	 'collega's'	 die	 zelf	 meewerkten	 aan	
zo'n	egodocument	voor	 joker	–	hij	was	de	enige	die	het	niet	
voor	de	poen	deed...	Subtiel	(en	ondertussen	had	ie	wel	mooi	
zo'n	'boekje')	
	
4	L*l	links,	vul	rechts	
Youp	 van	 't	 Hek	 zit	 al	 zijn	 hele	 leven	 bij	 de	 voormalige	
arbeidersomroep	 Vara.	 En	 hij	 mag	 dan	 uit	 een	 Goois	
hockeymilieu	 komen,	 dat	 betekent	 niet	 dat	 hij	 vies	 is	 van	
geld.	 Sterker:	het	komt	met	bakken	binnen	bij	Hekwerk	BV.	
En	 het	 rolt,	 want	 er	 zijn	 ondanks	 prima	 inkomsten	 uit	
optredens,	 columns,	 boekjes	 en	 boekingsactiviteiten	 voor	
collega's	 als	 Ronald	 Goedemondt,	 De	 Vliegende	 Panters	 en	
Kasper	 van	 Kooten	 jaren	 die	 met	 boekhoudkundig	 verlies	
worden	afgesloten.	Wie	groot	leeft	(lees:	aan	het	Vondelpark)	
heeft	 veel	 geld	nodig.	En	daar	doet	Youp	niet	moeilijk	over;	
als	je	links	en	rechts	te	zakken	vult,	kan	je	hart	best	nog	op	de	
goede	plaats	(links	dus)	zitten.	Wat	Youp	jaarlijks	overmaakt	
aan	 goede	 doelen,	 daarmee	 pocht	 hij	 niet.	 Theoretisch	 kan	
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dat	 ook	 betekenen:	 niets.	 Maar	 zo	 schaamteloos	 lijkt	 de	
kleine	vriendelijke	man	ons	niet...	Toch?	
	
5	Schaam	je	nergens	voor	
Over	 schaamteloos	 gesproken.	 Als	 je	 het	 breed	 hebt,	 laat	 je	
het	 breed	 hangen.	 Doet	 Youp	 zonder	 enige	 gene.	 Maar	 hij	
rijdt	ook	weer	niet	in	een	auto	rond	zoals	Nieuwe	Rijken	dat	
kunnen	 doen,	 met	 de	 Rolex	 of	 nog	 erger	 uit	 het	 raampje	
gehangen.	 Een	 Echte	 Patser	 is	 aan	 onze	 grappenmaker	 wel	
verloren	gegaan.	Hij	 is	meer	schaamteloos	in	andere	dingen.	
Zijn	 handicaps,	 zeg	 maar.	 Een	 buikje	 hebben	 en	 dat	 dan	
gewoon	pontificaal	tonen.	Platvoeten	hebben	en	dan	All	Stars	
zonder	 hulpmiddelen	 van	 de	 podoloog	 dragen.	 Geen	 kont	
hebben	 en	 dus	 je	 broek	 ophouden	 op	 zijn	 Theo	 van	 Goghs.	
En,	 wellicht	 het	 allerergst:	 niet	 kunnen	 zingen	 en	 het	 dan	
toch	gewoon	doen!	Het	raspt	en	het	schuurt	en	het	is	best	wel	
een	beetje	op	de	melodie	enzo,	maar	echt,	dat	deze	man	elk	
jaar	in	de	Top	2000	staat	met	'Flappie'	(uit	1981!),	het	is	een	
gotspe.	En	toch	gewoon	doen	–	da's	niet	dom!	
	
6	Ken	geen	genade	
Dat	 hele	 Heineken-concern	 had	 er	 jaren	 aan	 gewerkt.	 Spul	
dat	naar	bier	smaakte	en	dat	geen	alcohol	bevatte.	Miljoenen	
aan	 research	 werden	 gevolgd	 door	 miljoenen	 aan	 reclame	
vanaf	1988.	En	 toen	sprak	Youp	van	 't	Hek	op	31	december	
1989	 de	 legendarische	 woorden:	 “Buckler,	 dat	 kent	 u	 toch	
wel?	 Dat	 is	 dat	 gereformeerde	 bier.	 Buckler-drinkers,	 daar	
heb	 ik	 een	 hekel	 aan.	 Van	 die	 lullen	 van	 een	 jaar	 of	 40	 die	
naast	 je	 in	het	café	staan	met	hun	autosleutels.	Rot	eens	op,	
jongen,	ik	sta	hier	een	beetje	bezopen	te	worden.	Ga	weg	gek!	
Ga	in	de	kerk	zuipen,	idioot.	Zuip	dan	niet,	idioot!"”	En:	“Heb	
je	alweer	het	probleem:	wat	 is	een	gewone	man?	Nou	 in	dit	
geval	 bedoel	 ik	 zo'n	 Hollandse	 eikel,	 zo'n	 lul,	 zo'n	 Buckler-
drinker,	 zo'n	 type	 die	 je	 d'r	 van	 verdenkt	 dat	 hij	 zijn	 eigen	
caravan	 trekt,	 zo'n	 grensrechter.”	 Of	 het	 hierdoor	 kwam	 of	
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omdat	 Bavaria	 Malt	 gewoon	 lekkerder	 was:	 eind	 1993	
verdween	Buckler	van	de	Nederlandse	markt.		
Waar	 oud-Vara-presentator	 Marcel	 van	 Dam	 met	 het	 de	
exploderende	drankflessen	van	Exota	fraude	voor	nodig	had	
(vraag	 maar	 na	 bij	 je	 opa),	 deed	 Youp	 met	 drie	 minuten	
geschreeuw	 in	 een	 theater.	 Het	 leverde	 hem	 een	 mateloze	
populariteit	op	–	en	Heineken	een	mega-strop.	Spijt?	Welnee!	
	
7	Misbruik	je	macht	
Buckler	was	een	toevalstreffer,	maar	Youp	is	ook	in	staat	om	
bewust	zijn	 'macht'	 te	misbruiken.	Voor	het	WK	voetbal	van	
1990	in	Italië	weigerde	de	Nederlandse	Sport	Pers	Youp	een	
accreditatie	 (lees:	 een	 gratis	 topplek	 op	 de	 tribune	 en	
toegang	 tot	 de	 persruimte	 en	 persconferenties	 en	 zo)	 te	
geven,	omdat	hij	geen	sportjournalist	is	(en	was).	Tot	aan	de	
rechter	 bevocht	 hij	 deze	 afwijzing,	 want	 de	 grote	 NRC-
columnist	 had	 wel	 degelijk	 recht	 op	 een	 perskaart	 om	 zijn	
nek.	En...	hij	won.	
En	wat	 te	denken	van	–	 recenter	 –	T-Mobile?	Zijn	 zoon	had	
problemen	 met	 T-Mobile	 en	 werd	 van	 het	 kastje	 naar	 de	
muur	 gestuurd.	Nadat	 ook	 zijn	 vrouw	niet	 door	 zo'n	 script-
oplezer	heen	kwam,	besloot	Youp	het	merk	Youp	in	te	zetten	
om	T-Mobile	 bij	 de	 kladden	 te	 pakken.	 Een	 column	 in	NRC,	
naar	Pauw	en	Witteman	en	een	tweet,	het	kon	niet	op.	En	het	
werkte.	Uiteraard	werkte	het.	En	dát,	dat	zijn	klacht	opgelost	
werd	 omdat	 hij	 Youp	 van	 't	 Hek	was,	maakte	 hem	pas	 echt	
boos.	Youp	was	voor	even	het	nationaal	helpdeskproblemen-
meldpunt!	 Hij	 deed	 het	 voor	 jou,	 voor	 mij,	 voor	 ons,	 maar	
jeetje,	wat	voelde	het	ook	voor	hém	lekker	:-)	
	
8	Herhaal	je	succes	
Het	 schijnt	 Youp	 van	 't	 Hek	 acht	 uur	 te	 kosten	 eer	 hij	 een	
column	 voor	 NRC	 Handelsblad	 af	 heeft.	 Dan	 is	 ie	 ook	 twee	
meelezers	 gepasseerd	 en	 is	 elk	 woordje,	 elke	 punt,	 elke	
komma	precies	op	de	juiste	plek	gezet.	Of	zoiets.	Het	is	knap	
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dat	Youp	acht	uur	over	het	tikken	van	zijn	stukkie	doet,	want	
het	 is	 –	 met	 alle	 respect	 natuurlijk,	 hoor	 je	 er	 dan	 bij	 te	
zeggen	 –	 maar	 een	 kunstje.	 Zoals	 de	 columns	 van	 Nico	
Dijkshoorn	 maar	 een	 kunstje	 zijn	 en	 eigenlijk	 alle	 columns	
van	alle	goeie	columnisten.		
Youps	 kunstje:	 je	 volgt	 de	 hele	 week	 het	 nieuws,	 je	 vindt	
dingen	te	gek	voor	woorden	respectievelijk	belachelijk	en	 je	
plakt	 ze	 vervolgens	 vakkundig	 aan	 elkaar.	 Rode	 draad:	 dit	
land	is	gek	geworden.	Week	in.	Weet	uit.	En	omdat	er	verder	
in	 je	 krant	 toch	 alleen	maar	mensen	 schrijven	 zonder	 enige	
emotie	 in	 hun	 pen,	 laat	 staan	 woede,	 pakken	 lezers	 op	
zaterdag	 altijd	 eerst	 de	 achterpagina.	 Jou.	 Dat	 kun	 je	 nog	
járen	blijven	doen,	want	je	hebt	één	geluk:	jouw	thema	blijft.	
Dit	 land	 is	 inderdaad	 gek	 geworden.	 Niks	 aan	 veranderen	
dus!	
	
9	Flikker	er	een	kaft	om	
Als	 je	52	van	die	 stukkies	per	 jaar	 schrijft	 en	 je	bewaart	 ze,	
dan	heb	je	elk	jaar	aan	het	eind	van	het	jaar	een	stapel.	Als	je	
die	 stapel	 nou	 naar	 een	 uitgeverij	 stuurt,	 dan	 wordt	 ie	
opnieuw	vormgegeven,	 naar	 een	drukkerij	 gestuurd,	 kaft	 er	
omheen	geknald	en	dan	 ligt	die	stapel	voor	8,50	of	12,30	 in	
de	 boekhandel.	 En	 als	 er	 dan	 enkele	 tienduizenden	 van	
worden	 verkocht,	 omdat	 je	 wel	 zo	 slim	 bent	 ze	 voor	
Sinterklaas	 en	 Kerstmis	 in	 de	winkel	 te	 hebben,	 dan	 ben	 je	
gewoon	slim	bezig.	Recyclen	is	het	nieuwe	binnenlopen!		
	
10	Wees	trouw	
We	gaan	geen	foute	grappen	maken	over	Youp	die	ergens	in	
2005	iets	met	een	ietsiepietsie	jongere	vrouw	had,	qua	seks.	
Vooral	 de	 visueel	 ingestelde	 lezers	 willen	 we	 dat	 beeld	
besparen.	Maar	wat	 Youp	 ons	wel	 leert:	 je	moet	 trouw	 zijn	
aan	 mensen	 die	 jou	 in	 je	 leven	 (dus	 ook	 je	 werk)	 verder	
kunnen	helpen.	
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Als	 je	 een	goeie	uitgeverij	 hebt,	 dan	 stap	 je	niet	 over.	Als	 je	
tevreden	bent	met	de	krant	die	 je	columns	publiceert	en	als	
die	 krant	 het	 pikt	 dat	 je	 in	 de	 krant	 de	 krant	 affakkelt,	 dan	
stap	 je	 niet	 over.	 Als	 je	 een	 blind	 vertrouwen	 hebt	 in	 een	
begeleider	 en	 adviseur	 als	 de	 in	 2011	 overleden	 Joop	
Koopman,	 dan	 stap	 je	 niet	 over	 naar	 een	 andere	 –	 althans,	
niet	vrijwillig.	
Vertrouwen	 komt	 te	 voet	 en	 gaat	 te	 paard	 –	 zeiden	 de	
bejaarden	 vroeger,	 toen	 spreekwoorden	 en	 gezegden	 nog	
gebruikt	werden.	Waarmee	ze	bedoelden:	het	duurt	een	 tijd	
voor	 je	 iemand	 vertrouwt,	 maar	 als	 het	 vertrouwen	
beschaamd	 wordt,	 is	 het	 heel	 snel	 weg.	 En	 onherstelbaar.	
Zeker	 in	 creatieve	 beroepen	 zoals	 dat	 van	 Youp	 is	 een	
beperkt	 aantal	 échte	 vertrouwelingen	 om	 je	 heen	 goud	
waard.	 Dat	 beloon	 je	 door:	 trouw	 te	 blijven.	 En	 die	 krijg	 je	
dan	 ook	 terug.	 Geen	 hoofdredacteur	 van	 NRC	 zal	 het	 lef	
hebben	Youp	te	ontslaan.	Dus.	
	
11	Vraag	niet	hoe	het	kan...	
Deborah	 Daniëlle	 Petter	 (a.k.a.	 de	 Debby	 Petter	 die	 tussen	
1996	 en	 2002	 het	 NOS	 Journaal	 presenteerde)	 was	 geen	
onknappe	 vrouw.	 Volgens	 objectieve	 begrippen	 zelfs	 een	
soort	van	 'lekker	wijf'.	Zij	 is	dan	ook	het	beste	bewijs	dat	 je	
als	kerel	soms	meer	hebt	aan	een	vlotte	babbel,	dan	aan	een	
sixpack.		
Want	de	Joep/Youp	die	zij	op	haar	eindexamenfeest	voor	het	
eerst	 zag,	 vroeg	 haar	 op	 grond	 van	 haar	 zang	 in	 het	
schooltoneel	om	samen	met	hem	en	Daan	van	Straten	 in	de	
cabaretgroep	Nar	 te	 gaan	 staan.	 Later	 ging	Debby	nog	 even	
naar	Parijs,	maar	vanaf	halverwege	de	 jaren	 '80	was	het	dik	
aan	tussen	de	twee	en	kreeg	Debby's	dochter	Sterre	nog	een	
zus	 en	broer	 van	Debby	en	Youp	 samen:	Anna	en	 Julius.	De	
les	van	Youp	als	je	plotseling	tegen	een	onverdiend	cadeautje	
aanloopt:	vraag	niet	hoe	het	kan,	profiteer	er	van!		
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12	Help	je	vrouw	aan	een	baan	
Debby	Petter	kwam	dus	bij	Nar	dankzij	Youp.	Daarna	regelde	
ze	 haar	 eigen	 carrière	 en	 ging	 bij	 AT5	 en	 de	 NOS	 werken.	
Daarna	 schreef	 ze	 een	 boek.	 Kon	 ze	 allemaal	 zelf.	 Maar	
inmiddels	 is	 het	 weer	 een	 beetje	 Wim	 Kan	 en	 Corry	 Vonk	
(nogmaals:	 heb	 je	 een	 opa,	 bel	 'm!):	 Youp	 schreef	
toneelstukken	 waarin	 Debby	 de	 hoofdrol	 speelde.	 Eerst	
'Hexen',	 in	 2007,	 daarna	 'Mijn	 man'.	 Het	 is	 niet	 bekend	 of	
Youps	 grote	 droom	 was	 ooit	 nog	 eens	 een	 toneelstuk	 te	
schrijven	(uhuh...),	maar	hij	deed	het	wel.	Voor	zijn	vrouwtje.	
Kijk,	 helemaal	 netjes	 is	 nepotisme	niet.	Maar	 de	wereld	 (en	
zeker	die	van	het	Vara-volk)	zit	er	vol	mee	en	dan	moet	je	op	
een	gegeven	moment	niet	roomser	dan	de	paus	zijn	(zie	1)	en	
denken:	vraag	niet	hoe	het	kan,	profiteer	er	van!	 (zie	11)	 Is	
dat	schaamteloos?	(zie	5)	Ja!	Maar	wel	goed	voor	de	sfeer	in	
huis	en	de	gezamenlijke	rekening.	Flappies!	
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10	Guus	Hiddink		

‘Geld	is	natuurlijk	niet	het	belangrijkste’		
	
Hij	was	een	áárdige	voetballer.	Niet	meer.	Werd	via	het	CIOS	
voetbaltrainer.	En	daarna	ging	het	crescendo:	van	de	Europa	
Cup	 1	 met	 PSV	 tot	 bijna-finales	 op	 WK's	 en	 EK's	 voor	
landenteams.	 Nooit	 te	 oud	 voor	 een	 laatste	 kunstje.	 En	
ondertussen:	geld	als	water.	Dat	is	Guus	Hiddink.	
Eén	ding	hebben	de	meeste	lezers	van	dit	boek	voor	op	Guus	
Hiddink.	 Hun	 gemiddelde	 levensverwachting.	 Hoe	 goed	
iemand	 het	 ook	 had	 en	 heeft,	 als	 je	 71	 bent	 en	 man,	 is	 je	
gemiddelde	 levensverwachting	 in	Nederland	nog	een	 jaartje	
of	 tien.	Maar	 goed,	 verder	 leefde	 en	 leeft	 Guus	Hiddink	 een	
prettig	 leven.	Hij	begon	als	boertje	 in	Varsseveld	en	 is	sinds	
enkele	decennia	het	prototype	van	de	kosmopoliet.	Waar	zijn	
bankrekening	 wordt	 gevuld	 (en	 hij	 zijn	 kunstje	 als	
voetbalprofessor	kan	doen),	staat	zijn	bed.	Valencia,	Madrid,	
Sevilla,	 Zuid-Korea,	 Australië,	 Rusland,	 Engeland,	 Turkije	 –	
het	maakt	hem	allemaal	niet	uit.	
De	trainerscarrière	van	Guus	Hiddink	kent	–	het	blijft	sport	–	
niet	 alleen	 maar	 hoogtepunten.	 Maar	 per	 saldo	 vormt	 hij	
samen	 met	 Dick	 Advocaat	 en	 Louis	 van	 Gaal	 de	 top	 3	 van	
succesvolle	 Nederlandse	 voetbaltrainers.	 Waarbij	 Hiddink	
zich	 in	één	ding	nogal	onderscheidt	van	de	andere	 twee:	hij	
kan	ook	schaamteloos	genieten	van	het	goede	leven.	Kan	het	
voetbal	(in	tegenstelling	tot	Advocaat)	loslaten	en	kan	ruzies	
(in	 tegenstelling	 tot	 Van	 Gaal)	 met	 een	 brede	 smile	
wegwuiven.	 Aldus	 heeft	 Achterhoekse	 Guus	 de	 afgelopen	
decennia	 een	 mooi	 voorbeeld	 neergezet.	 Waarbij	 we	 in	 dit	
kader	de	lessen	er	uit	pakken	waar	wij	allemaal	in	ons	eigen	
leven	iets	aan	kunnen	hebben.	Gewoon	stelen,	die	lessen	van	
Hiddink.	Wordt	de	wereld	niet	slechter	van.	Zeker	niet.	
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1	Bouw	het	gestaag	op	
Nog	 voor	 Guus	 Hiddink	 zelf	 als	 prof	 voetbalde	 was	 hij	 al	
trainer.	Als	CIOS-student	moest	hij	 stage	 lopen.	Dat	deed	hij	
bij	 De	 Graafschap,	 dat	 hem	 na	 zijn	 studie	 jeugdtrainer	 en	
assistent-trainer	 maakte.	 De	 nieuwe	 hoofdtrainer,	 Ad	
Zonderland,	vroeg	 'm	in	1967	zelf	weer	te	gaan	voetballen	–	
en	dat	deed	hij	 vervolgens	 tot	1983.	Met	39	wedstrijden	bij	
PSV	als	hoogtepunt.	
Daarna	 werd	 Hiddink	 weer	 assistent	 bij	 De	 Graafschap	 en	
vervolgens	 bij	 PSV.	Daar	wachtte	 hij	 rustig	 zijn	 kans	 af.	 Die	
kwam	 toen	 hoofdtrainer	 Hans	 Kraay	 (sr.,	 de	 vader	 van	 tv-
presentator	 Hansie)	 door	 aanvoerder	 Ruud	 Gullit	 werd	
weggejaagd.	En	Hiddink	had	geluk:	een	goeie	lichting	die	niet	
alleen	landskampioenschappen	en	KNVB-bekers	verzamelde,	
maar	 in	 1988	 ook	 de	 Europa	 Cup	 1	won.	 En	 daarna	wil	 de	
hele	wereld	je	hebben...	
Na	 Fenerbahce	 en	 Valencia,	 steeds	 een	 stapje	 groter,	 werd	
Hiddink	 in	1994	voor	het	eerst	bondscoach.	Van	Nederland,	
dat	 hij	 op	 het	 WK	 van	 1998	 naar	 de	 halve	 finale	 bracht.	
Daarna	 deed	 hij	 alleen	 nog	 maar	 leukere	 en	 nóg	 leukere	
dingen.	 Vooral	 als	 bondscoach	 van	 Zuid-Korea	 en	 Australië	
maakte	Hiddink	naam;	typische	niet-voetballanden	die	hij	op	
WK's	verrassend	 liet	 spelen	én	presteren.	Daarna	begon	het	
grote	 cashen,	 als	 bondscoach	 van	 Rusland	 en	 Turkije	 en	
tegenwoordig	 traint	 'Guus	Geluk'	Anzji	–	een	Russische	sub-
topclub.	Vanwege	de	(kuch!)	uitdaging.	Investeren,	presteren,	
feestvieren	–	zo	geeft	Hiddink	het	opgebouwd.	Verstandig!	
	
2	Als	het	geluk	voorbij	komt:	pak	het	
Dé	mazzel	uit	de	carrière	van	Guus	Hiddink	was	het	mes	dat	
Ruud	Gullit	bij	PSV	in	de	rug	van	hoofdtrainer	Hans	Kraay	sr.	
plantte.	Gullit	spuwde	via	een	interview	met	Frits	Barend	en	
Henk	van	Dorp	wat	 gal	 over	Kraay	de	wereld	 in.	Hij	 zei	dat	
Kraay	hem	als	hoer	gebruikte,	 steeds	op	een	andere	positie.	
Gullit	 deed	 dat	 om	 een	 vertrek	 naar	 AC	 Milan	 te	 forceren,	
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maar	Kraay	kreeg	last	van	ego-jeuk:	Gullit	er	uit	of	hij	er	uit	–	
en	 wel	 meteen!	 Aangezien	 Gullit	 wel	 handelswaar	 was	 en	
Kraay	niet,	koos	PSV	voor:	Kraay	eruit.		
En	 toen	 viel	Hiddink,	 die	 het	 veel	 beter	met	 de	 spelers	 kon	
vinden	 dan	 Kraay,	 met	 zijn	 neus	 in	 de	 boter.	 Uitstekende	
selectie,	landskampioenschap	op	landskampioenschap	en	als	
kers	 op	 de	 taart	 de	 winst	 van	 de	 Europa	 Cup	 1.	 Hiddinks	
naam	was	gemaakt.	
Maar	 als	 die	 principiële	 Hans	 Kraay	 sr.	 een	 tikkie	
opportunistischer	 was	 geweest,	 was	 Guus	 Hiddink	 op	 dat	
moment	 geen	 hoofdtrainer	 geworden	 van	 PSV,	 destijds	met	
afstand	de	beste	club	van	Nederland.	Een	mazzeltje	dat	niet	
bepaald	 was	 afgedwongen.	 Zonder	 het	 vertrek	 van	 Kraay,	
had	Hiddink	veel	dingen	níet	bereikt	in	zijn	carrière,	zoveel	is	
zeker.	
	
3	Grijp	de	kansen	die	je	krijgt	
Van	assistentje	van	Hans	Kraay	opeens	de	baas	van	de	grote	
jongens?	 Bondscoach	 worden	 van	 een	 land	 dat	 nog	 nooit	
presteerde	op	een	WK	voetbal?	En	dan	opeens	wel	presteren,	
zodanig	 dat	 je	 bij	 wijze	 van	 spreken	 de	 president	 van	 zo'n	
land	 zou	 kunnen	worden	 (Zuid-Korea)?	 Hiddink	 draaide	 er	
zijn	hand	niet	voor	om.	Van	stress	was	hoegenaamd	niets	te	
zien.		
Het	 is	 een	 kernkwaliteit	 van	 mensen	 die	 ver	 komen:	 elke	
kans	die	ze	krijgen	pakken.	Niet	te	angstig	om	te	solliciteren	
wegens	 'ik	weet	nog	niet	 of	 ik	 daar	wel	 aan	 toe	ben...'.	Nee,	
gewoon:	 bám,	 dat	 ga	 ik	 doen.	 Altijd	 net	 even	 hoger	 grijpen	
dan	 je	 eerder	deed.	Buiten	 je	 comfort	 zone	durven	 stappen.	
Het	brengt	je	ver.	Of	nergens	–	maar	je	gaat	dan	in	elk	geval	
de	kist	in	met	de	wetenschap	dat	je	het	geprobeerd	hebt.	
	
4	Verloochen	nooit	je	afkomst	
Guus	Hiddink	woont	 al	 een	 eeuw	 in	 Amsterdam	 (tussen	 de	
bedrijven	door).	Maar	zodra	hij	eens	in	de	Achterhoek	is	(en	
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dat	 gebeurt	 heus	 niet	 wekelijks),	 is	 hij	 één	 met	 de	
Achterhoekers.	Die	eenvoudige	jongen	uit	Varsseveld	acteren	
(pardon:	 zijn),	 het	 gaat	 'm	 net	 zo	makkelijk	 af	 als	 babbelen	
tijdens	 een	 lunch	 met	 de	 Russische	 president	 of	 het	
neerleggen	van	een	honderd	pagina's	dik	eisenpakket	bij	de	
Zuid-Koreaanse	voetbalbond.	
Niet	 alleen	 voor	 familiebezoek	 was	 Hiddink	 bereid	 de	 A1	
naar	 het	 oosten	 te	 pakken,	 ook	 als	 zijn	 oude	 club	 De	
Graafschap	 eens	 een	 beroep	 op	 hem	 deed,	 gaf	 hij,	 als	 zijn	
agenda	het	toeliet,	gas.		
Het	 is	 die	 eigenschap	 die	 er	 voor	 zorgt	 dat	 Hiddink	weinig	
vijanden	 of	 naijver	 aantreft.	 Kunnen	 omgaan	 met	 de	 hot	
shots	en	de	(spreekwoordelijke)	staantribune-klant,	dat	zit	in	
zijn	systeem.		
	
5	Neem	een	goede	zaakwaarnemer	
Wie	 iets	 van	 Guus	 Hiddink	 wil,	 moet	 Cees	 van	
Nieuwenhuizen	 bellen.	 Dat	 geldt	 voor	 journalisten	 die	 een	
interview	willen	tot	sportbonden	die	een	bondscoach	zoeken.	
Hiddink	schonk	ooit	zijn	vertrouwen	aan	de	oud-journalist	en	
gezien	het	levenspad	en	de	bankrekening	van	de	trainer	was	
dat	geen	verkeerde	keuze.	En	of	Van	Nieuwenhuizen	naar	in	
Baarn	woonde	of	 in	Brazilië,	en	Hiddink	 in	Amsterdam	of	 in	
Seoel,	de	twee	bleven	elkaar	trouw.	
Het	is	een	voorbeeld	van:	laat	een	ander	doen	wat	jij	niet	leuk	
vindt	óf	niet	zo	goed	kan	als	die	ander.	En	vertrouw	er	dan	op	
dat	 het	 goed	 komt.	 En	 verder	 is	 het	 natuurlijk	 een	 perfecte	
buffer,	 zoals	 'doorverwijsadres'.	 Je	 hoeft	 alleen	 maar	 te	
zeggen	 'bel	 mijn	 whatever'	 en	 je	 kunt	 weer	 verder	 met	 de	
dingen	waarmee	 jij	 je	wel	bezig	wilt	houden.	Scheelt	bergen	
tijd	 en	 ergernis.	 Enne...	 waar	 'zaakwaarnemer'	 staat,	 kun	 je	
ook	 'secretaresse'	 lezen.	 Of:	 'tweede	 man'.	 Of:	 'sloofje'.	 Al	
klinkt	 'zaakwaarnemer'	 een	 stuk	 vriendelijker	 voor	 de	
betrokkene.	
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6	Doe	verrassende	dingen	
Bondscoach	worden	van	Zuid-Korea	dat	 nog	nooit	 een	baas	
had	 die	mondigheid	 eiste...	 Of	 van	Australië,	 dat	 nul	 punten	
pakte	 bij	 het	 enige	 WK	 waaraan	 het	 tot	 dan	 toe	 had	
deelgenomen...	 Stoppen	 met	 voetballen	 terwijl	 je	 eigenlijk	
nog	 een	 hele	 loopbaan	 voor	 je	 hebt...	 Stoppen	 als	 assistent-
trainer	en	weer	gaan	voetballen...	Van	die	dingen	deed	Guus	
Hiddink.	Net	 als	 Chelsea	weigeren.	Of	 Liverpool.	Of	 een	 van	
de	 vele	 andere	 dingen	 die	 in	 de	 afgelopen	 decennia	 voorbij	
kwamen.	 En	 dan	wel	 zijn	 zakken	 gaan	 vullen	 ergens	 in	 the	
middle	of	Rusland,	onder	het	mom	van	ontwikkelingswerk...	
Als	je	onvoorspelbaar	bent,	dingen	doet	die	mensen	niet	van	
je	verwachten,	maak	je	veel	mee.	Kom	je	voor	verrassingen	te	
staan.	Verrijk	 je	 je	 leven.	En...	ben	 je	ongrijpbaar.	Aangezien	
we	maar	één	leven	hebben:	good	choice!	
	
7	Vul	schaamteloos	je	zakken	
Veel	 mensen	 kunnen	 uitstekend	 voor	 anderen	
onderhandelen,	 maar	 niet	 voor	 zichzelf.	 Dat	 is	 zonde,	 want	
dat	 betekent	 dat	 je	 in	 principe	 bereid	 bent	 dingen	 te	 doen	
voor	een	lager	bedrag	dan	de	ander	je	had	willen	betalen.	De	
remedie	 daartegen	 kwam	 net	 al	 even	 ter	 sprake:	 de	
zaakwaarnemer.	 Denk	 je	 nou	 echt	 dat	 Cees	 van	
Nieuwenhuizen	er	een	seconde	van	wakker	ligt	dat	er	Russen	
creperen	 van	 de	 armoede,	 Aboriginals	 worden	 uitgebuit	 en	
Koreanen	 zich	 kapot	 werken	 voor	 hongerloontjes	 als	 hij	
namens	Guus	Hiddink	aan	het	onderhandelen	is?	No	way.	Het	
motto	is:	zakken	vullen.	Met	primaire,	secundaire,	tertiaire	én	
quartaire	 arbeidsvoorwaarden.	 Tot	 en	 met	 gebruik	 van	
privéjets.	De	boodschap	van	de	o	 zo	gewoon	gebleven	Guus	
Hiddink:	pak	wat	je	waard	bent.	Niet	eens	omdat	je	het	nodig	
hebt,	 maar	 omdat	 anderen	 het	 willen	 betalen	 en	 omdat	 de	
ánderen	jouw	status	mede	aflezen	aan	je	kostprijs.	Proberen?	
Als	 je	 geen	 zin	hebt	 in	 een	klus,	 of	 eigenlijk	 geen	 tijd,	 vraag	
dan	het	dubbele...	
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8	Verspil	geen	energie	
Veel	 kwaads	 over	 Guus	Hiddink	 is	 er	 niet	 geschreven	 in	 de	
loop	der	jaren.	Als	er	één	echt	kritische	noot	was,	dan	was	het	
misschien	dat	 ie	een	beetje	 lui	was.	Waar	Louis	van	Gaal	als	
bondscoach	 van	 het	 Nederlands	 elftal	 meteen	 alles	 wilde	
bepalen,	 inclusief	 de	 leverancier	 van	 de	 suikerzakjes	 in	 het	
bondsbureau,	was	Hiddink	meer	de	man	van	de	hartslag	60.	
Iemand	 die	 zich	 alleen	 druk	 maakte	 over	 dingen	 die	 de	
prestaties	 (en	 dus	 zijn	 imago)	 konden	 beïnvloeden	 en	 niet	
bepaald	 iemand	 die	 uren	 en	 uren	 en	 dagen	 en	 dagen	 en	
weken	 en	 weken	 en	 maanden	 en	 maanden	 meende	 dat	 hij	
een	 soort	 evangelie	 vertegenwoordigde	 dat	 er	 bij	 iedereen	
goedschiks	 of	 kwaadschiks	 ingeramd	 moest	 worden.	
Vooralsnog	 had	 hij	 (iets)	 meer	 succes	 dan	 Van	 Gaal	 (halve	
finale	 WK	 versus	 niet	 geplaatst	 voor	 WK),	 dus	
proefondervindelijk	 blijkt	 het	 te	 werken.	 Wie	 geen	 energie	
verspilt,	was	de	filosofie,	is	scherp	op	de	paar	momenten	die	
er	echt	toe	doen.	Suikerzakjes?	Boeien!	
	
9	Kies	vriend	én	vijand	zorgvuldig		
Het	 kiezen	 van	 de	 goeie	 vrienden,	 we	 weten	 natuurlijk	
allemaal	dat	dat	nogal	belangrijk	is.	Van	Hiddink	kunnen	we	
leren	dat	het	kiezen	van	de	juiste	vijanden	misschien	wel	veel	
belangrijker	 is.	 Ondanks	 zijn	 zaakwaarnemer	 en	 een	 roedel	
adviseurs	 (advocaten,	 fiscalisten)	 kwam	 hij	 in	 2007	 in	
botsing	 met	 een	 vijand	 op	 wie	 niemand	 zit	 te	 wachten:	 de	
Belastingdienst.	Hem	werd	verweten	dat	hij	–	anders	dan	hij	
beweerde	–	in	2002	en	2003	in	Nederland	woonde	en	dus	1,4	
miljoen	 euro	 belasting	 niet	 te	 hebben	 betaald.	 De	 zaak	was	
voor	Hiddink	reden	de	Nederlandse	staat	zo	ongeveer	te	gaan	
haten,	 ook	 al	 bleek	 bij	 de	 rechtszaak	 dat	 hij	 niet	 zo	
brandschoon	 was	 als	 hij	 beweerd	 had.	 Maar	 ook	 minder	
misdadig	dan	de	FIOD	beweerde.	Met	een	boete	van	45.000	
euro	en	een	halfjaar	 voorwaardelijke	 gevangenisstraf	 kwam	
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hij	er	af.	Vooral	dat	bedrag	is	–	relatief	–	een	lachertje,	maar	
Guus	is	een	principiële	man.	Dit	land	kan	zijn	rug	op.	
	
10	Koester	de	media	
Als	 je	 actief	 bent	 als	 voetbaltrainer,	 is	 het	 niet	 nodig,	maar	
wel	handig	om	Voetbal	 International	en	De	Telegraaf	achter	
je	te	hebben.	Dan	kun	je	veel	maken.		
Niet	 dat	 Louis	 van	 Gaal	 geen	 grote	 klussen	 meer	 krijgt	 nu	
VI/Johan	 Derksen	 en	 De	 Telegraaf/Jaap	 de	 Groot	 hem	
uitkotsen	(vooral	wegens	Cruijff-haat),	maar	het	leven	wordt	
zo	 veel	 gemakkelijker	 en	 prettiger	 zonder	 telkens	 over	 je	
schouder	 te	 hoeven	 kijken.	 Hiddink	 heeft	 in	 de	 media	
nauwelijks	 vijanden.	 De	 oorzaak:	 hij	 behandelde	 ze	 altijd	
nogal	 fatsoenlijk.	En	als	 er	 gelogen	moest	worden:	 zie	5.	En	
wat	 voor	 media	 geldt	 in	 het	 topvoetbal,	 geldt	 voor	 de	
dorpspomp/roddeltante	op	je	werk.	Dus.	
	
11	Investeer	in	je	vedettes	
Romário	de	 Souza	 Faria.	Dat	was	de	 eerste	 krachtproef	 van	
Guus	Hiddink	als	hoofdtrainer.	En	hij	slaagde	cum	laude.	Als	
iemand	in	staat	was	en	is	om	de	vedettes	in	zijn	team	met	een	
vaderlijke	 arm	 om	 de	 schouder	 voor	 hem	 te	 laten	 werken,	
dan	 was	 het	 Guus	 Hiddink	 wel.	 Ook	 later	 bij	 Real	 Madrid,	
Rusland	en	Oranje	(in	'98).		
In	 '96	had	Hiddink	op	het	EK	 in	Engeland	oorlog	met	Edgar	
Davids,	 die	 hij	 naar	 huis	 stuurde	 nadat	 ie	 had	 gezegd	 dat	
Hiddink	zijn	hoofd	te	veel	 in	de	kont	van	de	vedettes	stopte	
(het	beroemde	'kabelincident').		
Twee	jaar	later	nam	Hiddink	Davids	weer	in	genade	aan	–	en	
haalde	 Nederland	 de	 halve	 finale.	 It's	 all	 about	 respect.	 En	
soms	 (Romário)	 een	 privilegetje	 geven	 op	 zijn	 tijd.	 Als	
Romário	 eens	 ging	 zin	had	om	 te	 trainen,	 vond	Hiddink	het	
prima.	Als	 ie	er	zaterdag	of	zondag	maar	stond.	Zo	simpel	 is	
het	soms.	
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12	Democratie	bestaat	niet	
Voetbalteams	zijn	bedrijven	op	zich.	Die	veel	groter	zijn	dan	
één	trainer	en	elf	voetballers.	Sterker:	het	is	het	enige	bedrijf	
in	 Nederland	 waarvan	 –	 bij	 wijze	 van	 spreken	 –	 zeventien	
miljoen	 mensen	 precies	 weten	 hoe	 het	 gerund	 zou	 moeten	
worden.	En	vooral:	waar	het	 fout	ging	als	het	 fout	ging.	Een	
echte	leider	luistert	niet	naar	die	zeventien	miljoen.	Wel	naar	
een	enkeling	uit	de	spelersgroep	en	de	begeleidingsstaf,	maar	
alles	 wat	 die	 te	 berde	 brengen	 is:	 meningen,	 informatie,	
feiten.	 Er	 is	 er	 uiteindelijk	maar	 één	 verantwoordelijk	 voor	
alles:	Guus	Hiddink	 (in	dit	 geval	 dan).	Als	dat	 zo	 is,	moet	 je	
ook	niet	stemmen,	maar	beslissen.	En	dat	geldt	op	élk	niveau,	
tot	 in	het	openbare	toilet	op	Amsterdam	CS	aan	toe:	er	 is	er	
maar	één	de	baas.	Daar	hoef	je	niet	moeilijk	over	te	doen.	Doe	
dat	dan	niet!	
	
	
	



85	
	

11	Jort	Kelder		

‘Jarenlang	werd	 ik	 in	programma’s	als	 stopverf	
gebruikt;	ik	kwam	mijn	mening	wel	geven’		
	
Als	 vrouwen	 liegen	 over	 hun	 leeftijd,	 vinden	 we	 dat	 een	
beetje	 sneu.	 Als	 mannen	 het	 doen,	 vinden	 we	 het	 eh...	 nog	
veel	sneuer.	Toch	betekent	dat	niet	dat	we	niets	kunnen	leren	
van	heren	die	goochelen	met	hun	geboortedatum.	Zeker	niet	
als	 ze	 op	 andere	 gebieden	 wel	 in	 staat	 zijn	 iets	 meer	 dan	
fatsoenlijks	te	presteren.	Vijftien	lessen	die	we	kunnen	leren	
van	Jort	Kelder.		
Eerst	 even	dat	 vuiltje	wegwerken	dat	 van	 Jort	Kelder	 een	 –	
we	 kunnen	 het	 niet	 anders	 zeggen	 –	 wijf	 maakt:	 die	
geboortedatum.	Op	zijn	eigen	website	jortkelder.nl	is	hij	van	
1971	 (en	geboren	 in	Ohé	en	Laak).	Op	 zijn	 eigen	Facebook-
pagina	is	hij	van	1969	(en	geboren	in	Cadier	en	Keer).	Op	zijn	
zakelijke	website	925.com	is	hij	ook	van	1969	(en	geboren	op	
Nova	 Scottia).	 De	 waarheid	 is:	 Jort	 Kelder	 is	 een	 Goudse	
kaaskop.	En	hij	 is	de	50	al	weer	een	tijdje	gepasseerd.	Want	
hij	is	van	1964.	Van	22	september	1964,	om	precies	te	zijn.	
Het	 gejokkebrok	 zal	 Jort	 wel	 met	 dat	 wuifhandje	 van	 'm	
afdoen	 als	 studentenhumor.	 Ook	 hier	 is	 de	 realiteit	 een	
andere:	 het	 is	 ijdelheid.	 Sneue	 ijdelheid.	 Kunnen	 we	 er	
desondanks	 een	 les	 uit	 leren?	 Welzeker!	 Dat	 je	 best	 een	
beetje	creatief	mag	omgaan	met	de	waarheid,	maar	dat	je	het	
dan	 niet	 moet	 doen	 met	 controleerbare	 zaken	 als	 je	
geboortedatum	 en	 je	 woonplaats.	 Zeker	 als	 je	 staat	
ingeschreven	bij	de	Kamer	van	Koophandel	 is	namelijk	álles	
te	 traceren.	 Ik	 bedoel,	 als	 je	 dan	 liegt,	 doe	 het	 dan	
(spreekwoordelijk)	 over	 de	 lengte	 van	 je	 penis.	 Daarover	
gesproken	 zitten	 we	 meteen	 bij	 de	 andere	 lessen	 van	 de	
kakkineuze	ex-hoofdredacteur	van	Quote:	
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1	Sta	overal	boven	
Weet	 je	 nog	 dat	 de	 Rijksvoorlichtingsdienst	 namens	 prins	
Friso	 officieel	 mededeelde	 dat	 hij	 geen	 homo	 was?	 Ten	
eerste:	lekker	belangrijk.	Ten	tweede:	wat	gênant.	Ten	derde:	
waarom	ga	je	iets	melden	wat	niet	het	geval	is?	
Zo'n	blunder	zou	onze	Jort	nooit	maken.	Nog	veel	langer	dan	
het	gerucht	ging	over	de	vermeende	homoseksualiteit	van	de	
prins,	 gaat	 de	 mare	 dat	 Jort	 Kelder	 door	 zijn	 scheppers,	
meneer	en	mevrouw	Kelder,	bedeeld	is	met	een	geslachtsdeel	
dat	 luistert	 naar	 de	 naam	 Pinkeltje.	 En	 da's	 niet	 omdat	 het	
een	 boomstam	 zou	 zijn,	 zogezegd.	 Hoewel	 Jort	 gedurende	
zijn	bijna	30	 jaar	 in	de	media	geen	microfoon	of	notitieblok	
voorbij	 liep,	 heeft	 ie	 nooit	 voor	 zijn	 eigen	
Rijksvoorlichtingsdienst	 gespeeld;	 hij	 besloot	 er	 boven	 te	
staan.	 En	 dat	 is	 uiterst	 stijlvol	 en	 tevens	 een	 les	 voor	 een	
ieder.	Wat	ze	ook	over	 je	zeggen,	 je	bepaalt	helemaal	zelf	 in	
hoeverre	 je	 je	privé	op	 tafel	 legt.	En	afdaalt	naar	het	niveau	
van	anderen.	Kelder	houdt	die	shit	op	afstand.	
	
2	Knokken,	kerel!	
Naar	 verluidt	 (hij	 verzint	 wel	 meer,	 hè...)	 woog	 Jort	 Kelder	
toen	 hij	 ter	 wereld	 kwam	 1523	 gram.	 Tegenwoordig	
overleeft	80	procent	van	de	kinderen	die	minimaal	800	gram	
wegen,	maar	dat	was	toen,	bijna	een	halve	eeuw	geleden,	nog	
niet	het	geval.	Toen	was	een	kind	van	net	drie	pond	gewoon	
een	zorgenkindje.	En	–	per	definitie	–	een	knokker.	
Die	vechtlust	heeft	er	bij	de	dunne	Jort	altijd	in	gezeten.	Of	er	
nu	 kogels	 werden	 afgevuurd	 op	 zijn	 redactiepand,	 ruzie	
gemaakt	moest	worden	met	de	nieuwe	uitgever	van	zijn	blad	
of	 rechtszaken	 dienden	 te	 worden	 gevoerd	met	 (voorheen)	
topadvocaten	–	Kelder	stond	meer	dan	zijn	mannetje.	Hij	was	
niet	 de	 kapitein	 van	 de	 Costa	 Concordia,	 zullen	 we	 maar	
zeggen.	En	dat	 is	 een	nastrevenswaardige	eigenschap;	 als	 je	
ballen	bezit	(of	balletjes).	
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3	Gebruik	moeilijke	woorden	
“Jort	Kelder	is	sinds	1991	pescotariër.”	Het	staat	er	mooi,	op	
zijn	Wikipedia.	Het	staat	ook	verdomd	interessant.	Want	wat	
in	hemelsnaam	 is	een	pescotariër?	Ook	al	 een	verzinsel,	net	
als	 die	 geboortejaren	 en	 -plaatsen?	 Nee,	 geenszins.	 Een	
pescotariër	 is	 iemand	die	geen	zoogdieren	 (mensen,	koeien,	
varkens,	paarden)	en	vogels	(kippen,	kalkoenen,	mussen)	eet,	
maar	wel	vis.	Normale	mensen	zeggen	dan	tegenwoordig	dat	
ze	 vegetariër	 zijn	 (officieel:	 semi-vegetariër),	 maar	 mensen	
als	Jort	niet.	
En	dat	is	slim.	Want	als	je	iemand	je	visitekaartje	geeft	en	er	
staat	 op	 'verkoper',	 dan	 valt	 het	 gesprek	 meteen	 stil.	 Maar	
staat	er	'account	manager	sales',	dan	heb	je	kans	dat	het	een	
aanknopingspunt	voor	een	gesprek	 is.	 Zo	ken	 ik	 iemand	die	
'buttkicker'	 op	 zijn	 visitekaartje	 heeft	 staan.	 Da's	 ook	 altijd	
een	goed	beginpunt	van	een	stukje	intermenselijke	smalltalk.	
Nou,	dat	doet	Jort	dus	goed.	Met	zijn	pescotariër.	
	
4	Steun	één	goed	doel	
Als	 je	 iets	 voor	 de	 mensheid	 wilt	 doen,	 leg	 dan	 ergens	 de	
focus.	Dan	wordt	je	druppel	op	de	gloeiende	plaat	tenminste	
opgemerkt.	Kelder	 is	al	 sinds	 jaar	en	dag	actief	voor	groene	
projecten.	Zijn	lievelingsproject:	de	Familie	Bofkont.	Dat	zijn	
geen	 familieleden	 van	 de	 bijna-vijftiger,	 maar	 varkens.	 En	
niet	zomaar	varkens,	maar	de	varkens	van	Dafne	Westerhof.	
Je	kent	haar	wel,	die	dunnere	uitvoering	van	Sylvia	Witteman	
die	 nogal	 van	 de	 knuffelerige	 is	 met	 varkens	 (m/v).	 Zo'n	
radicale	 keuze	 voor	 één	 goed	 doel	 zorgt	 er	 ook	 voor	 dat	 je	
makkelijker	 'nee'	 kunt	 zeggen	 tegen	 andere	 tijdvreters	 die	
iets	 van	 je	willen.	Zeker	 te	 zijner	 tijd,	 als	 je	net	 zo	beroemd	
bent	als	onze	Jort.	
	
5	Als	je	korting	geeft...	fors!	
Handige	truc:	geen	vaste	prijs	hanteren	en	dan	zeggen	dat	je	
bepaalde	 klanten	 50	 procent	 korting	 geeft.	 Dat	 klinkt	 heel	
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sympathiek	 natuurlijk.	 Kweekt	 goodwill.	 Levert	 klussen	 op.	
En	het	allermooiste:	het	kost	je	geen	cent.	Want	als	zo'n	type	
klant	 belt	 (in	 geval	 van	 Jort	 semioverheden	 en	 echte	
overheden),	weet	je	dat	ie	zo'n	type	klant	is	en...	verdubbel	je	
eerst	de	prijs.	Althans:	dat	laat	je	doen.	Want	voor	het	vullen	
van	je	agenda	met	schnabbels	van	tussen	de	5000	en	10.000	
euro	(exclusief	BTW)	heb	je	natuurlijk	een	agent.	Dan	hoef	je	
zelf	 niet	 dat	 bedrag	 te	 noemen	 en	 vooral:	 blijft	 het	 'geen	
budget'-leuterverhaaltje	 je	 bespaard.	 Enfin:	 50	 procent	
korting	geven,	dat	maakt	dus	indruk.	Snap	je?	
	
6	Vraag	de	hoofdprijs	
Kelder	 over	 Kelder	 op	 die	 eigen	 site	 waarop	 ie	 beweert	 in	
1971	 geboren	 te	 zijn:	 “Kelder	 laat	 zich	 vorstelijk	 voor	
optredens	 betalen.	 Zijn	 gages	 bewegen	 zich	 (in	 nouveau	
riche-taal)	 rond	 de	 ‘5	 tot	 10k’,	 variërend	 van	 eenvoudige	
maar	 hilarische	 monologen	 tot	 profi	 verzorgde	
dagvoorzitterschappen	 en	 galavoorstellingen.”	 Je	 snapt	 het	
vast,	want	ik	zei	het	al:	5k	staat	voor	5000	euro	en	10k	voor	
10.000	euro.	In	dat	soort	termen	praten	'mannetjes'	als	Jort.	
Waarom	bedrijven	 zulke	 bedragen	betalen?	Omdat	 Jort	met	
zijn	 snuiter	 op	 tv	 is	 natuurlijk.	 Tv	 bepaalt	 je	 marktwaarde.	
Vandaar	 dat	 ie	 bijvoorbeeld	 tafelheert	 bij	 DWDD	 voor	
'slechts'	 1500	 euro.	 Even	 die	 5k	 en	 10k	 voor	 zichzelf	
garanderen	voor	de	echte	schnabbels.	
Minstens	 zo	 belangrijk	 als	 meer	 vragen	 dan	 een	 babbeltje	
waard	 is:	nee	durven	zeggen.	Ook	daarover	 is	Kelder	helder	
over	 Kelder:	 “Gelieve	 hem	 niet	 te	 storen	 voor	 warrige	
businessplannen,	 schrijfopdrachten	 voor	 corporale	
almanakken	of	deelname	aan	tv-programma's	in	de	categorie	
'dansen/koken/zingen/schaatsen/modderworstelen',	 al	 dan	
niet	 met	 sterren.”	 Want	 je	 kunt	 je	 wel	 vorstelijk	 laten	
belonen,	het	moet	ook	nog	 léuk	blijven	om	binnen	 te	 lopen.	
Althans:	zes	ton	per	jaar	te	verdienen.	
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7	Pak	wat	je	pakken	kunt	
Nóg	 lucratiever	 dan	 babbelen	 voor	 bedrijven:	 optreden	 in	
reclamespotjes	 van	 bedrijven.	 Het	 is	 een	 dagje	 werk	 per	
commercial	en	mensen	als	Kelder	doen	het	niet	voor	minder	
dan	 een	 ton.	 Precies	 dat	 is	 wat	 de	 Friesland	 Bank	 hem	
ongeveer	betaalde.	Ongeveer,	omdat	hij	zich	niet	 in	geld	 liet	
betalen,	 maar	 in	 'hulp	 qua	 hypo'	 bij	 de	 aankoop	 van	 zijn	
grachtenpand.	 Barteren	 heet	 dat,	 in	 jargon.	 Loon	 in	 nature,	
heette	het	vroeger.		
De	Friesland	Bank	is	overigens	ter	ziele.	Niet	wegens	die	deal	
met	Jort.	Maar	toch.	Een	bonuslesje	van	'm:	als	je	bij	een	loser	
hoort,	moet	 je	daar	vooral	 geen	 last	 van	hebben.	 Is	ook	een	
beetje	 wat	 je	 las	 bij	 les	 1:	 poep	 aan	 alles	 hebben.	 Kan	 Jort	
goed.	
	
8	Neem	een	jonge	blom	
De	 twee	 laatste	vrouwen	van	 Jort	Kelder:	Georgina	Verbaan	
en	Lauren	Verster.	Respectievelijk	van	9	oktober	1979	en	27	
april	1980.	Dat	is	15	en	16	jaar	jonger	dan	onze	held	van	de	
maand.	Niks	op	aan	te	merken.	Moet	je	ook	doen.	
(En	 nee,	 we	 gaan	 niet	 flauw	 doen	 over	 Georgina	 die	 hem	
belazerde	met	de	keurige	NTR-	en	VPRO-t-shirtdrager	Pieter	
van	der	Wielen	en	daarbij	met	een	mobieltje	gefilmd	werd;	ze	
was	vast	dronken).	
	
9	Zorg	voor	de	juiste	vrienden	
Als	het	woord	 'koketteren'	nog	niet	 zo	hebben	bestaan,	had	
Jort	Kelder	het	uitgevonden.	Die	onberispelijke,	dure	kleding,	
die	 hand	 altijd	 door	 het	 net	 te	 lange	 haar,	 die	 smakelijke	
auto's,	die	woningen	aan	de	Vecht	en	de	Gracht	–	het	 is	wel	
een	 mannetje.	 Dat	 zijn	 echter	 allemaal	 dingen	 die	 te	 koop	
zijn.	 Oké,	 gekocht	 haar	 ziet	 er	 bij	 mannen	 altijd	 wat	
potsierlijk	(lees:	sneu)	uit,	maar	het	kan	wel.		
Wat	niet	kan:	de	juiste	vrienden	kopen.	Die	moet	je	tegen	het	
lijf	 lopen.	 En	 wie	 is	 één	 van	 de	 betere	 vrienden	 van	 Jort	
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Kelder?	Een	oud	maatje	uit	de	 jongerenclub	van	de	VVD,	de	
JOVD,	 luisterend	 naar	 de	 naam	Mark	 Rutte.	 Nu	 hebben	wij,	
gewone	 stervelingen,	 Rutte	 al	 een	 maandje	 of	 vier	 amper	
gezien,	maar	voor	Jort	heeft	ie	altijd	tijd.	Het	is	maar	één	stap	
onder	 de	 koning,	 zo'n	 minister-president	 als	 makker,	 maar	
Kelder	 doet	 het	 er	 mee.	 En	 als	 hij	 gaat	 varen	 met	 de	 man	
wiens	huid	te	weinig	zon	ziet,	vergeet	hij	nooit	een	bevriende	
fotograaf	in	te	schakelen.	Je	weet	nooit	wat	het	oplevert...	
	
10	Maak	reclame	voor	je	huis	
Jort	 had	 een	 appartement	 op	 landgoed	 Zwaanwijck	 aan	 de	
Vecht	 en	 daar	wilde	 hij	 in	 2008	weleens	 van	 af.	Wat	 doe	 je	
dan?	Dan	zorg	je	dat	alle	Nederlandse	media	weten	dat	je	hut	
te	 koop	 staat	 voor	 1.495.000	 eurootjes.	 Werkt	 beter	 dan	
alleen	 een	 advertentie	 in	 de	 etalage	 van	 de	makelaar,	 niet?	
Pure	 advertenties	 waren	 het,	 gratis	 en	 voor	 niets.	 Even	
lekker	lekken	en	hoppa!	
	
11	Pak	je	kansen		
Edoch.	Maar.	Evenwel...	
Als	we	nog	iets	kunnen	leren	van	Kelders	gedoe	met	dat	huis	
aan	de	Vecht,	 is	 het	dat	 je	 soms	genoegen	moet	nemen	met	
iets	 minder	 dan	 de	 hoofdprijs.	 Want	 die	 hut	 van	 anderhalf	
miljoen	 raakte	 hij	 maar	 niet	 kwijt.	 Hij	 haalde	 'm	 een	 paar	
keer	van	de	markt.	En	bracht	hem	er	weer	op.	De	laatste	keer	
voor	990.000	euro,	maar	liefst	een	half	miljoen	euro	minder	
dan	in	2008.	Onlangs	meldde	hij	 trots	dat	er	een	koper	was.	
Die	“een	bedrag	van	zeven	cijfers”	had	betaald,	aldus	Kelder.	
Boven	de	vraagprijs	dus.	Uhuh.	Die	plaatsen	 in	de	Pinokkio-
categorie.	Als	je	anno	2013	990.000	euro	vraagt	voor	je	huis,	
wordt	 er	 geen	 1.000.000	 of	 meer	 op	 je	 rekening	
bijgeschreven.	 Tenzij	 je	 er	 een	 complete	 inventaris	 en	 een	
goed	 gevulde	 garage	 bij	 doet.	 Enfin,	 de	 les	 is:	 wachten	met	
verkopen	kost	soms	veel	duiten.	
	



91	
	

12	Beperk	je	niet	qua	activiteiten	
Jort	Kelder	 is	een	eeuwigheid	 (een	kleine	 twee	decennia)	 in	
dienst	 geweest	 bij	 het	 blad	 Quote.	 Hij	 begon	 als	 stagiair	 en	
eindigde	 als	 hoofdredacteur.	 Hij	 was	 een	 van	 de	 eerste	
loonslaaf-hoofdredacteuren	die	geen	genoegen	nam	met	een	
CAO-salaris	en	een	bonus	van	een	maandsalaris.	Of	twee.	Wie	
zich	 tussen	 de	 Quote	 500-lui	 (zíjn	 idee!)	moest	 handhaven,	
diende	de	juiste	kleur	creditcard	te	kunnen	gebruiken.	En	dat	
was	geen	blauwe.	
Jort	was	ook	anderszins	zijn	tijd	vooruit.	Hij	was	ook	een	van	
de	 eerste	 inktkoelies	 die	 voor	 zichzelf	 aan	marktverbreding	
deed.	Maakte	televisieprogramma's.	Ging	babbelen	op	podia.	
Trad	op	als	sprekende	bretels	 in	talkshows.	Schreef	boekjes.	
Produceerde	tv-programma's.		
Kortom:	besloot	het	risico	te	spreiden	en	meerdere	'functies'	
op	zijn	visitekaartjes	te	zetten.	En	dat	is	anno	nu,	met	steeds	
minder	 life-time	 banen	 en	 überhaupt	 loonslaven-
betrekkingen,	een	verstandige	zet.	
	
13	Trap	naar	boven		
Likken	 naar	 boven,	 trappen	 naar	 beneden?	 Niet	 de	 Kelder-
style.	 Eén	 van	 zijn	 erkende	 vijanden	 is	 de	 bekende	 ex-
advocaat	Bram	Moszkowics.	Door	Kelder,	na	de	aanslag	op	de	
redactie	 van	 Quote,	 maffiamaatje	 genoemd.	 En	 als	 ie	 dat	
eenmaal	 gezegd	 heeft,	 keert	 ie	 ook	 niet	 op	 zijn	 schreden	
terug.	Ook	niet	als	rechter,	Gerechtshof	en	Hoge	Raad	worden	
ingeschakeld.		
En	 ook	 in	 zijn	werk	 toonde	 hij	 zich	 bezitter	 van	 een	 rechte	
rug.	 De	 verkoop	 van	 Quote	 aan	 Hachette	 Filipacchi	
bijvoorbeeld,	daar	had	Jort	helemaal	geen	trek	in.	En	dat	zei	
hij	dan	ook.	Gevolg:	met	een	afkoopsom	van	een	half	miljoen	
verliet	hij	de	tent	via	de	voorkeur.	De	les	van	Jort:	als	je	dan	
toch	 trapt,	 trap	 dan	 omhoog.	 Maakt	 meer	 indruk	
(maffiamaatje)	en	levert	meer	op	(Hachette).	
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14	Pak	er	een	internetdingetje	bij	
Ook	al	nadert	de	aanleunwoning	(nou	ja,	Abraham...),	dan	nog	
moet	je	mee	met	je	tijd.	Jort	begon	in	print	en	deed	televisie.	
Maar	 de	 toekomst	 is	 aan...	 juist,	 internet.	 Dus	 doet	 onze	
vriend	 ook	 een	 online-project:	 925.com.	 Nine	 to	 five,	 dus.	
Laten	we	zeggen:	een	mooie	proeftuin.	Want	een	echte	hit	is	
de	 site	 niet.	 Het	 laatste	 filmpje	 van	 Jort,	 waarin	 hij	 onder	
meer	 meldt	 dat	 hij	 een	 BV'tje	 begint	 dat	 in	 kleding	 gaat	
handelen,	is	door	bezoekers	twee	keer	getwitterd	en	een	keer	
op	 Facebook	 gezet.	 Dat	 is	 nogal	 karig.	Maar	 dat	 neemt	 niet	
weg	dat	het	 goed	 staat	op	 je	 cv	 en	dat	het	bewijst:	 hé,	deze	
man	van	middelbare	leeftijd	gaat	met	zijn	tijd	mee.	En	als	het	
definitief	mislukt?	Ach,	dan	lult	Jort	er	wel	een	punt	aan.	Dat	
Amerikaanse	toppers	ook	allemaal	eerst	een	keer	mislukt	zijn	
ofzo.	Dat	 je	meer	 leert	 van	een	mislukt	project	dan	van	een	
instant-hit.	En	meer	van	die	gaapteksten.		
	
15	Hou	je	in	op	social	media	
Tenslotte.	Op	Facebook	en	Twitter	houdt	Jort	Kelder	zich	in.	
Laat	 dat	 een	 wijze	 les	 zijn.	 Als	 je	 anti-Twitter	 en	 anti-
Facebook	 bent:	 een	 bewijs	 dat	 je	 zonder	 kunt.	 Als	 je	 pro-
Twitter	en	pro-Facebook	bent:	een	bewijs	dat	Jort	Kelder	van	
die	zes	 ton	per	 jaar	er	zo	acht	zou	kunnen	maken	als	 ie	wat	
actiever	zou	zijn	op	sociale	media.	De	waarheid	zal	zijn:	hij	is	
er	te	druk	voor	en	beperkt	zich	daarom	tot	één	lullig	tweetje	
per	dag.	Wat	is	wijsheid?	Probeer	veel	en	probeer	weinig	en	
bepaald	dan	wat	voor	jou	het	beste	is.	En	wees	daarin,	net	als	
Jort	Kelder	in	alles,	stronteigenwijs.	Niks	mis	mee.	
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12	Sven	Kramer		

’Mensen	 die	 verder	 van	 mij	 staan	 zullen	 mij	
meer	een	klootzak	vinden	dan	ik	ben’	
	
Zijn	waanzinnige	 schaatsprestaties	 op	de	5	 en	10	 kilometer	
konden	 we	 een	 lange	 reeks	 van	 jaren	 geen	 van	 allen	
evenaren.	Als	hij	meedoet	 aan	 een	allround-toernooi,	 strijdt	
de	 concurrentie	 helemaal	 om	 het	 zilver.	 Dat	 komt	 Sven	
Kramer	overigens	allemaal	niet	aanwaaien.	Hoe	hij	dat	doet?	
Zo	dus.		
	
1	Maak	je	uren	
Schaatsen	 is	 een	 ogenschijnlijk	 heel	 moeilijke	 sport.	 Je	
beweegt	je	op	twee	1,1	millimeter	brede	ijzers	met	snelheden	
dik	boven	de	50	kilometer	per	uur	over	het	ijs.	En	dan	moet	
je	 elk	 rondje	ook	nog	 twee	keer	de	bocht	om...	Als	 je	 echter	
traint,	 traint	 en	 traint,	 dan	 kun	 je	 er	 wel	 een	 topper	 in	
worden.		
De	Amerikaanse	psycholoog	K.	Anders	Ericsson	ontdekte	ooit	
de	 10.000	 uur-regel.	 Volgens	 hem	 moest	 je	 10.000	 uur	
investeren	 in	 een	 activiteit	 om	 er	 echt	 goed	 in	 te	 worden.	
Veel	talenten	haken	ver	voor	die	10.000	uur	zijn	gemaakt	af	
en	kunnen	het	dus	vergeten.	Kleine	Sven	Kramer	 is	als	kind	
van	twee	talentvolle	schaatsouders	(Yep	en	Elly)	van	jongs	af	
aan	kind	aan	huis	geweest	op	de	ijsbaan	en	heeft	die	uren	wel	
gemaakt.	En	nog	wel	meer	ook.		
Inmiddels	 gaat	 het	 allang	 niet	 meer	 om	 het	 maken	 van	 zo	
veel	 mogelijk	 uren.	 Op	 het	 niveau	 waarop	 Kramer	 acteert,	
moet	 je	 juist	 precies	 het	 juiste	 aantal	 uren	 trainen.	 In	
sommige	delen	van	het	seizoen	veel,	in	andere	delen	minder.	
Dat	wordt	allemaal	perfect	bepaald	door	de	trainers.	Maar	los	
daarvan:	zonder	tijd	te	investeren,	kom	je	er	niet.	
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2	Weersta	de	pijn	
Wie	mooi	wil	zijn,	moet	pijn	lijden.	Krijgen	meisjes	te	horen.	
Bij	 topsport	 op	Kramer-niveau	 geldt:	wie	 top	wil	 zijn,	moet	
pijn	 lijden.	 Training,	 vooral	 de	 onvermijdelijke	
krachttraining,	 is	 er	 eigenlijk	 altijd	 op	 gericht	 de	 spieren	 te	
pijnigen.	Wie	de	TVM-schaatsploeg	weleens	tekeer	heeft	zien	
gaan	 in	 zo'n	krachthonk,	 ziet	wel	plezier	 als	 er	persoonlijke	
records	worden	 geboekt	met	 gewichten	 enzo,	maar	 die	 ziet	
ook	dat	de	reis	naar	dat	moment	er	eentje	is	die	letterlijk	pijn	
doet.	 Als	 je	 die	 pijn	 niet	 trekt,	 zul	 je	 meer	 moeite	 hebben	
grenzen	te	verleggen.	Kramer	is	een	mannetje;	die	wil	ook	in	
het	krachthonk	de	alfa	male	zijn.	
Nu	 geldt	 natuurlijk	 voor	 iemand	met	 een	 kantoorbaan	 niet	
dat	 ie	zijn	spieren	dagelijks	een	beetje	moet	scheuren,	maar	
laten	we	 zeggen	dat	 psychische	pijn	 als	 een	 vent	 'gedragen'	
moet	worden	om	de	weg	omhoog	af	te	leggen.		
	
3	Leef	als	een	monnik	
Topsport	 is	 ongezond.	Of	 je	 nu	 je	 knieën	 en	 enkels	 verziekt	
met	 voetbal	 of	 je	 neus	 kapot	 laat	 slaan	 bij	 het	 boksen:	 de	
bedoeling	van	de	schepping	was	die	chronische	overbelasting	
van	het	lichaam	niet.	Schaatsers	leven	ook	op	het	randje.	Laag	
vetpercentage,	 eenzijdige	 bewegingen	 (alle	 bochten	 gaan	
naar	 links),	 kromme	 ruggen,	 zware	 inspanningen	 –	 een	
griepje	 ligt	zo	op	de	 loer	en	de	ziekte	van	Pfeiffer	 lijkt	soms	
wel	 op	 ijsbanen	 te	 wonen.	 De	 enige	 manier	 om	 gezond	 te	
blijven	is	door	in	het	seizoen	als	een	monnik	te	leven.	Roken	
is	 sowieso	 uitgesloten,	maar	 een	 biertje	 drinken	 tijdens	 het	
seizoen,	je	zult	het	Kramer	niet	zien	doen.	En	voeding	is	voor	
sporters	 van	 dat	 niveau	 wat	 benzine	 voor	 een	 auto	 is:	
brandstof.	Niet	veel	meer	en	niet	veel	minder.	De	kroeg	die	ze	
dan	van	binnen	zien,	is	negen	van	de	tien	keer	het	barretje	in	
het	 hotel	 waar	 tijdens	 het	 trainingskamp	 wordt	 verbleven.	
Saai,	 saaier,	 saaist.	Moet	 jij	dat	ook	doen	om	 in	 jouw	vak	de	
top	 te	bereiken?	Nee.	Maar	 als	 je	 het	 eens	 een	weekje	doet,	
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zul	 je	merken	 dat	 je	 verrekte	 scherp	 bent	 in	 je	werk.	Mens	
sana	in	corpore	jeweetwel.	
	
4	Wees	een	egoïst	
'Ik,	Jan	Cremer'	had	ook	'Ik,	Sven	Kramer'	kunnen	heten.	Niet	
qua	inhoud,	wel	qua	egocentrisme.	Als	wereldtopper	moet	je	
schaamteloos	voor	 jezelf	durven	kiezen.	Het	 gaat	om	 jou	en	
om	niemand	anders.	Nu	ziet	iedereen	zichzelf	uiteindelijk	wel	
in	 meerdere	 of	 mindere	 mate	 als	 het	 epicentrum	 van	 de	
wereld	(jaja,	ook	jij!),	maar	een	Sven	Kramer	durft	er	gewoon	
voor	 uit	 te	 komen.	 Het	 gaat	 Sven	 Kramer	 op	 weg	 naar	
bijvoorbeeld	 de	Olympische	Winterspelen	 om	 Sven	Kramer,	
Sven	Kramer	en	Sven	Kramer.	Om	echt	te	excelleren,	moet	je	
wel	zo	zijn.	Het	barst	in	ieders	leven	van	de	energievreters	en	
van	de	mensen	met	wie	je	anderszins	rekening	moet	houden,	
maar	 ze	 kosten	 je	 meer	 dan	 ze	 je	 opleveren.	 Niks	 mis	 met	
goed	zorgen	voor	jezelf	(en	als	iedereen	dat	zou	doen,	was	er	
eeuwig	vreed'	op	aard',	amen).	
	
5	Kies	de	perfecte	omgeving	
Hoezeer	 schaatsen	 ook	 een	 individuele	 sport	 is,	 ook	 Sven	
Kramer	kan	het	niet	alleen.	Hij	heeft,	alweer	een	eeuwigheid	
geleden,	 gekozen	 voor	 de	 TVM	 schaatsploeg	 van	 coach	
Gerard	Kemkers.	Die	ploeg	wordt	door	menig	Kemkers-hater	
gezien	 als	 een	 halve	 sekte,	 waarin	 de	 wil	 van	 de	 Drentse	
teamchef	 wet	 is	 en	 die	 moet	 worden	 afgeschermd	 van	 de	
buitenwereld.	 Extraverte	 vertierzoekers	 als	 Rintje	 Ritsma	
werden	gek	van	Kemkers'	aanpak,	maar	voor	Sven	Kramer	is	
het	de	perfecte	omgeving.	Eentje	waarin	hij	ál	zijn	successen	
boekte	en	die	voor	hem	voelt	als	een	tweede	huid.		
Dat	sponsor	TVM	toen	Kramer	gevraagd	werd	voor	het	team	
ook	 gesprekken	 met	 de	 ouders	 van	 Kramer	 voerde	 om	
duidelijk	te	maken	dat	de	(toen	nog)	tiener	in	veilige	handen	
was	in	de	ploeg,	legde	overigens	de	basis;	het	voelde	ook	toen	
Sven	 Kramer	 nog	 helemaal	 niets	 voorstelde	 als	 een	 warm	
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bad.	Daarin	voelt	die	stoere	schaatsbond	zich,	zijns	ondanks,	
thuis.	Als	 je	 je	ergens	goed	voelt,	presteer	 je	beter.	Da's	een	
wet.	 Die	 hij	 nu	 bij	 de	 Loto-Jumbo-ploeg	 wederom	 in	 de	
praktijk	brengt.	
	
6	Pak	je	rust	
Je	 kunt	 Sven	 Kramer	 zomaar	 midden	 op	 de	 dag	 met	 een	
verwarde	 haardos	 en	 een	 slaperig	 hoofd	 de	 tuin	 van	 een	
hotel	in	de	buurt	van	het	Zuid-Duitse	Inzell	in	zien	lopen.	Dat	
is	geen	gebrek	aan	lichamelijke	hygiëne,	nee,	dan	heeft	ie	als	
een	 baby/bejaarde	 'rust	 gepakt'	 op	 zijn	 kamer.	 Dat	
ADHD'erige	 karakter	 en	 die	 explosiviteit	 op	 het	 ijs	 hebben	
namelijk	ook	een	achterkant:	 slaap.	 In	geen	enkele	 toestand	
herstellen	 spieren	 beter	 dan	 in	 de	 slaap,	 dus	 doet	 de	 29-
jarige	 jonge	 God	 dagelijks	 een	 middagdutje.	 Zoals	 hij	 ook	
verder	alle	rust	pakt	die	hij	pakken	kan.	Nooit	in	het	seizoen	
een	avond	los	gaan	in	de	kroeg,	bijna	altijd	lui	op	een	stoel	of	
bank	 of	 bed	 hangen.	 En	 dat	 kan	menig	 'normaal	mens'	 ook	
best	 eens	 wat	 vaker	 gaan	 doen.	 Niet	 zozeer	 vanwege	 de	
spieren	 en	 longen,	want	 die	worden	 nooit	 zo	 overbelast	 als	
bij	een	topsporter,	maar	wel	vanwege	de	geest.	Periodes	van	
rust	 creëren	 ruimte	voor	periodes	van	 'knallen'.	We	zouden	
bijna	zeggen:	zelfs	als	 je	werkplek	de	 lopende	band	 is.	Maar	
laten	we	niet	overdrijven.	
	
7	Focus,	focus	en	focus	
Eén	missie.	Eén	doel.	Eén	weg.	Eén	dag.	Dinsdag	23	februari	
2010	 was	 zo'n	 dag	 voor	 Sven	 Kramer.	 Hij	 zou	 die	 dag	 de	
10.000	 meter	 op	 de	 Olympische	 Spelen	 in	 Vancouver	 gaan	
winnen.	 Het	 verhaal	 is	 bekend:	 hij	 volgde	 zonder	 na	 te	
denken	 de	 aanwijzingen	 van	 coach	 Gerard	 Kemkers	 op	 en	
miste	een	wissel.	Diskwalificatie.	Weg	goud.	Daarna	stond	er	
een	 nieuwe	 datum	 in	 de	 agenda	 van	 Kramer.	 Dinsdag	 18	
februari	2014.	En	een	tijd:	14.00	uur.	Dan	wilde	Sven	die	ene	
ontbrekende	gouden	plak	alsnog	ophalen.	En	daarvoor	moest	
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drie	jaar	alles	wijken.	Als	er	één	sporter	is	die	zich	maximaal	
kan	focussen	op	een	moment,	dan	is	het	Sven	Kramer.	Want	
er	is	maar	eens	in	de	vier	jaar	een	kans	op	die	medaille	en	dit	
kon	weleens	zijn	laatste	kans	zijn.	Door	een	rugblessure	lukte	
het	overigens	niet.	En	dus	staat	er	alweer	een	nieuwe	datum	
in	zijn	agenda.	In	2018.	Pyeongchang.	De	echt	laatste	kans....	
Nu	denk	je:	ik	heb	meer	kansen	om	mijn	doel	te	bereiken.	En	
dan	zeggen	wij:	weet	je	het	wel	zeker?	Of	nu	denk	jij:	ja,	maar	
ik	kan	in	mijn	leven	multitasken.	En	ook	dan	zeggen	wij:	weet	
je	 het	 wel	 zeker?	 De	 kortste	 weg	 naar	 het	 bereiken	 van	 je	
doel	is	de	totale	focus.	Alles	wat	daarvan	afleidt	kan	ten	koste	
gaan	 van	 het	 resultaat.	 Aandachtspuntje:	 soms	 maar	 beter	
niet	 focussen	 op	 je	 coach,	 maar	 zelf	 je	 wissels	 in	 de	 gaten	
houden	:-)	
	
8	Volg	je	intuïtie	
Een	 op	 een-interviews	 met	 Sven	 Kramer	 verlopen	 grappig.	
Hij	 flikkert	 het	 lange	 lijf	 in	 een	 stoel,	 hangt	 quasi	
ongeïnteresseerd	 achterover	 en	 begint	 een	 praatje	 pot.	 De	
interviewer	 voelt	 zich	 desondanks	 vanaf	 de	 eerste	 seconde	
de	 prooi	 van	 een	 roofdier,	 want	 achter	 die	 façade	 van	
lamlendigheid	voel	je	het	buikgevoel	werken.	Ze	kunnen	hem	
nog	 zoveel	 verteld	 hebben	 over	 de	 gesprekspartner	 die	 hij	
niet	 kende,	 hij	 kan	 nog	 zoveel	 op	 Google	 gelezen	 hebben,	
uiteindelijk	 bepaalt	 vooral	 zijn	 eigen	 intuïtie	 wat	 voor	
gesprek	 het	 gaat	 worden.	 En	 in	 hoeverre	 hij	 de	 ander	
vertrouwt	 en	 binnen	 of	 buiten	 de	 orde	 van	 het	 interview	
meer	kruimels	toewerpt	of	zelfs	een	echt	interessant	gesprek	
voert	 dan	 het	 gebruikelijke	 topsporter-op-weg-naar-goud-
werk.		
Hoe	ik	dat	weet?	Been	there.	
Het	 gekke	 is:	 hoe	beter	 je	 intuïtie,	 hoe	verder	 je	het	 schopt.	
Het	voorkomt	namelijk	dat	je	grote	fouten	maakt	in	je	werk.	
Of	je	leven.	Soms	kun	je	spijt	voorkomen.	Dus	Sven,	als	je	dit	
leest:	ik	zal	het	niet	opschrijven,	dat	over	je	CIOS-diploma	;-)	
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9	Durf	'nee'	te	zeggen	
Wordt	dit	een	 lang	hoofdstukje?	Nee.	Wereldtoppers	zeggen	
constant	 'nee'.	 Want	 iedereen	 wil	 iets	 van	 ze.	 Sterker:	 ze	
hebben	 het	 'nee'	 zeggen	 gedelegeerd.	 Dan	 kost	 het	 ze	
helemaal	 nul	 energie.	 Je	 hebt	maar	 één	 leven.	 Laat	 het	 niet	
leiden	door	wat	anderen	allemaal	van	je	willen.	
	
10	Be	the	boss!	
Sven	Kramer	 is	 pas	 31.	Dat	wordt	weleens	 vergeten,	 omdat	
hij	al	100	jaar	aan	de	top	lijkt	te	staan.	Hij	werd	bijna	zijn	hele	
leven	getraind	door	Gerard	Kemkers.	Formeel	was	Kemkers	
de	man	die	de	lijnen	uitzette	en	die	samen	met	teammanager	
Patrick	 Wouters	 en	 ongetwijfeld	 ook	 een	 beetje	 de	
toenmalige	 miljoenensponsor	 TVM	 de	 man	 die	 de	
samenstelling	 van	 Kramers	 ploeg	 bepaalde.	 Maar	 het	 was	
wel:	Kramers	ploeg.	Dus	om	Sven	Kramer	de	meeste	kans	op	
succes	 te	 bieden,	 werd	 jarenlang	 een	 ploeg	 om	 hem	 heen	
gebouwd.	En	als	híj	niet	langer	in	één	ploeg	wil	rijden	met	Jan	
Blokhuizen	 (zuiver	 hypothetisch	 voorbeeld	 natuurlijk),	 dan	
verdwijnt	 Jan	 Blokhuizen	 uit	 de	 ploeg	 en	 wordt	 een	 ander	
aangetrokken.	“Ik	praat	wel	mee	natuurlijk”,	zegt	Kramer	als	
je	hem	er	naar	vraagt.	Dat	 is	Fries	voor:	“In	principe	krijg	 ik	
mijn	 zin”.	 Het	 vereist	 lef	 om	 op	 die	manier	 de	 baas	 te	 zijn,	
want	er	staat	wel	iets	tegenover:	hoe	groter	de	bek,	hoe	beter	
de	prestaties	die	van	jou	worden	verwacht.	Anderzijds:	als	jij	
het	nodig	vindt	om	 jouw	 top	 te	halen,	 is	dit	de	kortste	weg.	
Bij	 zijn	 huidige	 ploeg	 Jumbo/Lotto	 keek	 hij	 aanvankelijk	 de	
kat	 uit	 de	 boom.	 Maar	 hij	 nam	 wel	 zijn	 twee	 favoriete	
trainingsmaten	meteen	mee.	
	
11	Wees	het	boegbeeld	
Een	 logisch	 gevolg	 van	 het	 voorgaande:	 als	 je	 je	 intern	
gedraagt	 als	 de	 baas,	 moet	 je	 ook	 naar	 buiten	 willen	
uitstralen	 dat	 je	 de	 baas	 bent.	 Dat	 betekent	 voor	 een	
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topsporter	 dat	 er	 meer	 druk	 op	 je	 is	 qua	 media,	 qua	
sponsorverplichtingen,	 noem	 maar	 op.	 Voor	 ons,	 normale	
stervelingen,	 betekent	het	hetzelfde:	 dat	we	 af	 en	 toe	op	de	
zeepkist	moeten	durven	te	gaan	staan.	En	dan	niet	alleen	op	
de	 nieuwjaarsreceptie	 om	 te	 proosten,	 maar	 vooral	 ook	 in	
tijden	waarin	het	 juist	even	geen	feest	 is.	Het	boegbeeld	zijn	
is	 zelfs	vaker	een	vervelend	bijeffect	dan	een	 feestje.	Kun	 je	
daar	 niet	 tegen,	wordt	 dan	 niet	 het	 alfa-mannetje,	want	 dat	
worden	slapeloze	nachten...	
	
12	Neem	je	verantwoordelijkheid	
De	 dag	 waarop	 Sven	 Kramer	 KNSB-voorzitter	 Doekle	
Terpstra	sloopte,	was	een	mooie	dag.	Hij	baalde	dat	de	KNSB	
zonder	overleg	met	de	schaatsers	 in	het	Olympisch	 jaar	een	
World	Cup-wedstrijd	 in	Nederland	had	teruggegeven	aan	de	
internationale	 schaatsbond	 UCI	 en	 er	 nu	 die	 klotereis	 naar	
Astana	voor	in	de	plaats	kwam.	Schaatsers	haten	reizen,	ook	
omdat	ze	snel	een	virusje	oplopen.	En	daar	kwam	dat	gedoe	
over	 dat	 nationaal	 schaatscentrum	 dat	 niet	 in	 Kramers	
achtertuin	 Heerenveen,	 maar	 in	 Almere	 zou	 komen.	 En	 het	
gemanipuleer	van	de	bobo.	Dus	koos	Kramer	een	dag	waarop	
hij	 de	 pers	 toch	 al	 te	 woord	 zou	 staan	 en	 met	 enkele	
journalisten	 zou	gaan	 fietsen	uit	om	eens	even	 te	 laten	 zien	
om	wie	 het	 schaatsen	 in	Nederland	 nou	 eigenlijk	 draait:	 de	
schaatsers	 of	 de	 bobo's.	 Kramer	 haalde	 ongenadig	 uit	 naar	
Terpstra.	Terpstra	stapte	binnen	een	dag	op.	
Soms	 moet	 je	 opstaan	 en	 je	 verantwoordelijkheid	 nemen.	
Voor	 het/jouw	 goede	 doel.	 Het	 haalt	 je	 uit	 je	 routine	 en	 je	
weet	 nooit	 zeker	 of	 het	 goed	 voor	 je	 afloopt	 (zo	 dreigde	
Terpstra	 Kramer	 kapot	 te	 maken),	 maar	 het	 is	 soms	 effe	
nodig.	 Vertaald	 naar	 de	 werkvloer:	 al	 eens	 een	
psychopathische	manager	gehad?	
	
13	Kijk	altijd	om	je	heen	
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Toen	 twee	 jaar	voor	de	Olympische	Winterspelen	van	Sotsji	
de	 contracten	van	de	TVM-schaatsers	 afliepen,	besloot	 Sven	
Kramer	 te	 gaan	 praten	 met	 andere	 ploegen.	 Onder	 andere	
met	 de	 even	 stronteigenwijze	 als	 extraverte	 Fries	 Jillert	
Adema	van	de	BAM-ploeg.	Adema	 is	 in	alles	de	 tegenhanger	
van	 Kramers	 lifetime-coach	 Gerard	 Kemkers.	 Het	 was	 niet	
omdat	Kramer	zo	kort	voor	wellicht	 zijn	 laatste	Olympische	
Spelen	als	schaatser	weg	wilde	bij	Kemkers	(met	alle	risico's	
van	 dien),	maar	 hij	 wilde	 even	 zijn	mogelijkheden	 aftasten.	
En	 dan	 niet	 zozeer	 financieel	 (hij	 is	 nog	 de	 enige	 schaatser	
die	een	miljoen	verdient,	tenslotte),	maar	vooral	qua	de	rest.	
Laten	we	ze	'secundaire	arbeidsvoorwaarden'	en	'sfeer	op	de	
werkvloer'	noemen.	Hij	besloot	daarna	al	snel	gewoon	lekker	
te	blijven	zitten	waar	ie	zat	(en	wie	weet	leverde	het	hem	bij	
zijn	 bestaande	 ploeg	wel	 een	 salarisverhoging	 op...).	 De	 les:	
hoe	goed	je	ook	zit,	altijd	om	je	heen	blijven	kijken.	Al	was	het	
maar	omdat	de	ander	ook	jou	zat	kan	worden.	Of	gewoon	van	
de	markt	verdwijnt...	
	
		
	



101	
	

13	John	de	Mol		

‘Ik	kan	gerust	zelf	op	de	knop	drukken	voor	een	
kopje	koffie’		
	
Hij	 begon	 als	 de	 spreekwoordelijke	 kabelsjouwer	 bij	 het	
radiostation	 van	 zijn	 vader	 en	 is	 een	 jaartje	 of	 veertig	 later	
miljardair.	 Hij	 hóeft	 dus	 al	 lang	 niet	 meer	 te	 werken,	 maar	
doet	niets	liever.	Want	hij	houdt	er	van.		
Als	broekie	van	21	 trouwde	 John	de	Mol	 jr.	met	de	 tien	 jaar	
oudere	 Willy	 Verbrugge.	 Dat	 zou	 de	 media	 niet	 hebben	
gehaald	 als	 Verbrugge	 geen	 landelijke	 bekendheid	 zou	
hebben	 genoten	 onder	 haar	 artiestennaam:	Willeke	 Alberti.	
Een	 jaar	na	de	 geboorte	 van	 zoon	 Johnny	 in	1979	besluiten	
de	twee	al	uit	elkaar	 te	gaan.	Willeke	zingt	zich	de	decennia	
daarna	 richting	 AOW,	 John	wordt	 een	 gevierd	 tv-producent	
en	 mega	 slimme	 zakenman.	 Met	 hard	 vallen	 en	 nog	 veel	
harder	 opstaan	 bereikt	 hij	 in	 2000	 de	 status	 van	
multimiljardair	 (geschat	 vermogen	 vandaag	 de	 dag	
2.000.000.000	euro,	ofwel	 twee	miljard	euro).	Reden	om	op	
zijn	 lauweren	 te	 gaan	 rusten?	 Geenszins!	 Sinds	 geld	 echt	
nooit	meer	een	issue	voor	hem	is,	gaat	hij	onverminderd	door	
met	het	uitbouwen	van	zijn	imperium.	Als	investeerder	én	als	
tv-producent,	want	 John	de	Mols	bloed	kruipt	waar	het	niet	
gaan	kan.	Alle	reden	om	te	kijken	welke	lessen	hij	ons	leert.	
	
1	Ken	je	beperkingen	
Als	je	wat	wilt	bereiken,	moet	je	geen	7'tje	willen	zijn.	Of	nog	
lager.	 Het	 is	 om	 die	 reden	 dat	 de	 John	 de	Mol	 die	met	 veel	
pijn	en	moeite	een	havodiploma	behaalde	na	zijn	middelbare	
school	 geen	 profvoetballer	 bij	 Haarlem,	 (wijlen)	 Telstar	 of	
een	 andere	 club	 in	 de	 kelder	 van	 het	 betaalde	 voetbal	 is	
geworden.	 Hij	 wílde	 dolgraag	 profvoetballer	 worden,	 maar	
realiseerde	 zich	dat	 hij	 nooit	 de	 top	 kon	halen.	 En	 ging	wat	
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anders	 doen.	 De	 een	 zegt:	 plaatjes	 opruimen	 bij	 het	
radiostation	 waar	 zijn	 vader	 John	 sr.	 directeur	 was	 (Radio	
Noordzee),	 de	 anders	 zegt:	 technicus	 bij	 Joost	 den	Draaijer.	
Maar	sommige	dingen	moet	je	niet	dood	checken.	Want	waar	
het	 op	 neer	 kwam:	 hij	 begon	 als	 de	 spreekwoordelijke	
kabelsjouwer.	 Zou	 hij	 daardoor	 de	 beste	 'kabelsjouwer'	 ter	
wereld	 worden?	 Nee,	 maar	 het	 was	 wel	 zijn	 entreebewijs	
voor	de	voor	hem	goede	kant	van	de	radio.	En	dus	de	media.	
Wat	meteen	 een	 extra	 les	 is:	 voel	 je	 nergens	 te	 groot	 voor.	
Met	 onderaan	 beginnen	 is	 helemaal	 niks	 mis,	 als	 er	 maar	
uitzicht	 is	 op	de	weg	omhoog.	De	Mol	werd	dan	ook	al	 snel	
zélf	 plaatjesdraaier	 bij	 Radio	Noordzee.	 Daarna	 verlegde	 hij	
al	 snel	 zijn	 blik	 richting	 televisie,	 toen	 hij	 bij	 Studio	 Sport	
samenvattingen	mocht	monteren.	
	
2	Scherm	je	privéleven	af	
John	de	Mols	vriendin	heet	Els.	Oh	nee,	 zijn	vrouw	heet	Els.	
En	 zelfs	om	dat	uit	 te	 vogelen,	ben	 je	op	Google	 even	bezig.	
Waar	 andere	 BN'ers	 van	 het	 A-,	 B-	 en	 zeker	 C-segment	 zo	
ongeveer	 elke	 na	 een	 week	 mislukte	 relatie	 (hoi,	 Gordon!),	
elke	dode	zwager	(hoi,	Gordon!)	en	elke	nieuwe	eczeemplek	
(hoi,	 Gordon!)	 de	 kolommen	 van	 de	 krant	 in	 weet	 te	
manoeuvreren,	 schermt	 John	 de	 Mol	 zijn	 privéleven	 juist	
hartstikke	 af.	 Heeft	 ie	 vast	 geleerd	 toen	 ie	 –	 nog	 maar	 net	
droog	 achter	 de	 oren	 –	 tijdens	 zijn	 huwelijk	 met	 Willeke	
Alberti	 merkte	 hoe	 beklemmend	 de	 schijnwerpers	 konden	
zijn.	In	principe	blijft	De	Mol	er	sindsdien	uit,	tenzij	het	nuttig	
of	 nodig	 is	 voor	 zijn	 werk.	 Héél	 incidenteel	 geeft	 ie	 een	
inkijkje	 in	 zijn	 privéleven,	 maar	 dat	 doet	 hij	 dan	 niet	 door	
stiekem	 met	 de	 roddelbladen	 of	 Albert	 Verlinde	 van	 RTL	
Boulevard	te	bellen,	maar	door	zich	te	laten	interviewen	door	
serieuze	media.	In	College	Tour	van	Twan	Huis,	bijvoorbeeld.	
Het	 voordeel	 van	 die	 aanpak:	 het	 is	 beter	 een	 beetje	 een	
mysterie	te	zijn,	dan	een	Gordon.		
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3	Durf	te	falen	
Als	23-jarige	produceerde	John	de	Mol	al	grote	spelshows	als	
de	 Showbizzquiz.	 Vooral	 omdat	 degenen	 die	 de	 show	
moesten	 produceren	 er	 de	 brui	 aan	 gaven.	 Hij	 was	 niet	
zozeer	 de	 juiste,	 als	 wel	 de	 beschikbare	 man	 op	 de	 juiste	
plaats.	Daar	 is	 lef	voor	nodig.	Waar	nog	meer	 lef	voor	nodig	
is:	 op	 je	 plaat	 (Rotterdams	 voor:	 bek)	 durven	 gaan.	 Wie	
groots	denkt,	kan	ook	groots	falen.		
De	bekendste	flop	van	John	de	Mol	is	natuurlijk	Sport	7.	Met	
de	 legendarische	 woorden	 “We	 gaan	 iets	 nieuws	 doen”	
kondigde	KNVB-baas	Jos	Staatsen	de	oprichting	aan	van	een	
sportzender.	 De	 Mol	 was	 één	 van	 de	 deelnemers	 in	 die	
betaalzender,	die	voor	de	prijs	van	een	zak	patat	per	maand	
te	 zien	 zou	 zijn.	 Tussen	 18	 augustus	 1996	 en	 8	 december	
1996	verbrandde	Sport	7	naar	schatting	100	miljoen	euro.	De	
kijkers,	de	gemeenten	die	over	de	kabelfrequenties	gingen	en	
de	 kabelaars,	 waren	 er	 niet	 rijp	 voor.	 Of,	 anders	 gezegd,	
lieten	zich	niet	chanteren.	
In	2004	kwam	er,	met	Talpa,	een	herkansing.	Ook	dat	station	
(later	 'Tien'	 geheten)	 bereikte	 nooit	 de	 kleuterleeftijd:	 in	
2007	 ging	 de	 stekker	 er	 al	 weer	 uit.	 Daar	 kwam	 De	 Mol	
trouwens	 beter	 uit,	 omdat	 hij	 zijn	 aandelen	 ruilde	 tegen	
aandelen	 RTL,	 dat	 de	 rechten	 van	 hem	 overnam.	 Beter	 qua	
geld	 dan,	 want	 qua	 imago	 was	 het	 weer	 een	 deukje.	
Waaronder	 hij	 niet	 heel	 erg	 leek	 te	 lijden,	 trouwens.	 Bij	
tegenslag:	#next!	
	
4	Let	op	de	kleinste	details	
Het	verhaal	gaat	dat	 John	de	Mol	bij	de	programma's	die	hij	
produceert	 tot	 het	 allerlaatste	 moment	 voor	 de	 uitzending	
aanwezig	 is	 en	 zich	 met	 alles	 tot	 in	 de	 kleinste	 details	
bemoeit.	 Dat	 verhaal	 klopt.	 Als	 je	 internationale	
verkoopsuccessen	wilt	maken	 (Big	 Brother,	 The	 Voice	 of...),	
dan	moet	alles,	maar	dan	ook	alles	deugen.	En	als	je	ergens	je	
handtekening	onder	zet	als	verantwoordelijke	man	of	vrouw,	
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dan	moet	je	ook	weten	waarvoor	precies	je	die	handtekening	
zet.	Dan	kun	 je	nooit	een	ander	de	schuld	geven	als	het	 fout	
gaat.	
(Tussen	 haakjes:	 je	moet	 je	 natuurlijk	 alleen	 bemoeien	met	
zaken	 waarvan	 je	 verstand	 hebt,	 anders	 werkt	 het	
averechts...)	
	
5	Leef	je	in	in	je	doelgroep	
In	 1994	 fuseerde	 John	 de	 Mol	 met	 Joop	 van	 der	 Ende.	
Althans,	 hun	 bedrijven.	 Zo	 ontstond	 Endemol.	 Op	 4	
september	 1997	 ontstond	 tijdens	 een	 brainstormsessie	 het	
idee	om	tien	mensen	maandenlang	in	een	villa	te	stoppen	en	
daar	24	uur	per	dag,	7	dagen	per	week	camera's	op	te	zetten.	
Ze	 moesten	 elkaar	 het	 leven	 zuur	 maken	 en	 de	 kijkers	
konden	 stemmen	wie	 er	weg	moest	 en	wie	 uiteindelijk	 zou	
winnen.	Dit	concept,	dat	je	wellicht	nog	kent	als	'Big	Brother',	
is	 aan	 rond	 de	 60	 landen	 verkocht	 en	 zette	 Endemol	
internationaal	 zodanig	op	de	kaart,	 dat	 het	 voor	5,5	miljard	
euro	werd	verkocht	aan	het	Spaanse	Telefonica.	
De	vader,	de	moeder,	de	opa	en	de	oma	van	het	succes:	John	
de	 Mol.	 Die	 heeft	 een	 aantal	 malen	 in	 zijn	 loopbaan	 een	
perfect	 gevoel	 gehad	 voor	 waar	 de	 kijkers	 (m/v)	 op	 dat	
moment	op	zaten	te	wachten.	Wie	de	allereerste	Big	Brother	
ooit	 won,	 weet	 je	 dat	 nog?	 Bart.	 Maar	 dat	 terzijde.	 Andere	
kijkcijferhits	van	John	de	Mol?	Zijn	eerste:	Medisch	Centrum	
West.	Zijn	laatste:	The	Voice.	Weten	wat	de	mensen	vreten	én	
het	op	het	juiste	moment	op	hun	bordje	leggen,	dát	is	wat	De	
Mol	ons	liet	zien.	
	
6	Volg	altijd	je	buikgevoel	
Is	het	een	rekensom?	Kun	je	op	basis	van	cijfers	bepalen	welk	
tv-format	 in	 2018	 doorbreekt	 in	 Nederland	 en	 vervolgens	
wereldwijd	 een	 hit	 wordt?	 Als	 dat	 waar	 was,	 kon	 iedereen	
het.	 En	 dat	 geldt	 voor	 alle	 werkzaamheden	 in	 bijna	 elk	
beroep	 waarbij	 nadenken	 en	 creativiteit	 vereist	 zijn:	 met	
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alleen	 maar	 een	 linkerhersenhelft	 voor	 de	 ratio	 en	 een	
rechterhersenhelft	 voor	 de	 creativiteit	 kom	 je	 er	 misschien	
wel,	 maar	 ben	 je	 er	 nog	 niet.	 Wat	 je	 ook	 nodig	 hebt:	 een	
feilloos	 werkend	 buikgevoel.	 Abusievelijk	 wordt	 dat	 ook	
weleens	 onderbuikgevoel	 genoemd,	 maar	 dat	 kun	 je	 op	 je	
werk	 beter	 juist	 uitzetten,	 wil	 je	 niet	 op	 het	 matje	 moeten	
komen	 bij	 de	 vertrouwenspersoon	 wegens	 seksuele	
intimidatie	 (of	 erger).	 Buikgevoel	 is:	 intuïtie.	 Dat	 je	 –	
misschien	wel	in	strijd	met	de	logica	en	wat	anderen	allemaal	
tegen	je	zeggen	–	gewoon	doet	wat	 je	bui	 je	 ingeeft.	Noem	–	
nog	even	terug	naar	 John	de	Mol	–	 'juryleden'	dus	 'coaches'.	
Dan	maak	je	van	vijanden	opeens	vrienden.	Voel	je?	
En	 nu	 zeg	 je	 misschien:	 maar	 hij	 blunderde	 toch	 ook?	 Ja,	
zeker.	 Maar	 zeg	 eens	 eerlijk:	 per	 saldo	 deed	 ie	 het	 niet	
beroerd,	toch?	
	
7	Raap	elke	cent	die	je	ziet	liggen	op	
Geld	maakt	niet	gelukkig.	Maar	gebrek	aan	geld	nog	minder.	
De	 eerste	 jaren	 van	 John	 de	 Mol	 als	 zelfstandig	 producent	
waren	geen	hit;	hij	draaide	jaar	op	jaar	verlies	en	had	de	hulp	
van	 Willem	 van	 Kooten	 (toen	 bekender	 als	 Joost	 den	
Draaijer)	 nodig	 om	 zijn	 John	 de	 Mol	 Producties	 te	 redden.	
Dan	 leer	 je	de	waarde	van	geld	wel	kennen...	En	dan	mag	 je	
decennia	 later	 zoveel	 geld	 bezitten	 dat	 jij	 en	 je	 kind	 en	 je	
kleinkinderen	en	hun	kinderen	en	kleinkinderen	 (en	dat	 tot	
de	 achtste	 graad)	 het	 nooit	meer	 op	 krijgen	na	 je	 dood,	 dat	
betekent	niet	dat	 je	niet	bukt	als	 je	het	ziet	 liggen	op	straat.	
Dat	 doet	 John	 de	 Mol.	 Hij	 verdient	 als	 producent	 aan	
programma's,	 maar	 ook	 aan	 de	 sms-acties	 die	 bepalen	 wie	
wint	 en	 ook	 aan	 de	 eh...	 'sluitende	 contracten'	 die	 met	
deelnemers	 aan	 bijvoorbeeld	 talentenjachtachtige	
programma's	worden	afgesloten.	En	als	hij	met	printuitgever	
Sanoma	SBS	koopt	(waarover	later	meer),	laat	hij	de	kans	om	
alleenzeggenschap	over	de	inhoud	te	krijgen	(geleverd	door...	
je	raadt	het	al)	niet	lopen.	
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8	Schaam	je	nergens	voor	
Als	je	jouw	top	wilt	bereiken,	moet	je	vooral	denken	aan:	jou.	
En	lak	hebben	aan	wat	anderen	van	je	vinden.	Gewoon	doen	
wat	 je	 het	 beste	 lijkt.	 Dat	 John	 de	 Mol	 via	 een	
investeringsconstructie	 weer	 voor	 een	 deel	 eigenaar	 werd	
van	Endemol	nadat	Telefonica	er	van	af	wilde	(voor	de	helft	
van	 de	 oorspronkelijke	 prijs),	 is	 algemeen	 bekend.	 Dat	 één	
van	 zijn	 collega-eigenaren	 de	 omstreden	 Italiaanse	 seks-	 en	
machtsverslaafde	 Silvio	 Berlusconi	 is,	 hangt	 hij	 niet	 aan	 de	
grote	klok.	Hij	ontkent	het	ook	niet,	want	het	is	de	waarheid,	
maar	zo'n	creep	als	collega,	daar	ligt	onze	John	geen	seconde	
wakker	 van.	 Sterker:	 daar	 zou	 wel	 eens	 handel	 in	 kunnen	
zitten.		
	
9	Laat	anderen	de	shit	opruimen	
Komen	we	op	SBS.	 John	de	Mol	had	 toen	Talpa	 in	2007	met	
de	 eigen	 zender	 stopte,	 al	 26,3%	 van	 de	 aandelen	 van	 RTL	
Nederland	in	zijn	bezit.	In	2011	kwam	daar	33,3	procent	van	
SBS	bij.	Volgens	de	Nederlandse	Mededingingsautoriteit	NMa	
te	 veel	 van	 het	 goede,	 dus	 die	 RTL-aandelen	 moet	 ie	
verkopen.	 Maar...	 RTL	 draait	 als	 een	 tierelier	 en	 zowel	 zus	
Linda	 als	 (binnenkort)	 zoon	 Johnny	 heeft	 of	 krijgt	 er	
succesvolle	 programma's.	 En	 ook	 anderszins	 zit	 Endemol	
vuistdiep	in	de	RTL'en.	En	bij	SBS	wilde	hij	hetzelfde	kunstje	
doen.	Het	noodlijdende	SBS.	Waarvan	de	Finse	printuitgever	
Sanoma	 66,7	 procent	 eigenaar	 is.	 Tegen	 de	 tijd	 dat	 daar	 de	
wonden	 zijn	 gelikt,	 de	 shit	 is	 opgeruimd	 en	 het	 verlies	 is	
genomen,	wilde	John	de	RTL-truc	herhalen.	Waardoor	hij	én	
bij	 de	 RTL-	 én	 bij	 de	 SBS-zenders	 hofleverancier	 is.	 Samen	
met	Silvio...	
	
10	Doe	alleen	wat	je	leuk	vindt		
Je	moet	alleen	die	dingen	in	je	leven	(proberen	te|)	doen	die	
je	goed	kunt	en	leuk	vindt.	Als	dat	 lukt,	ben	je	een	gezegend	
mens.	 Dit	 geldt	 in	 het	 groot	 (relatie,	 werk)	 en	 in	 het	 klein.	
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John	 de	 Mol	 heeft	 een	 paar	 mooi	 voorbeelden	 van	 'in	 het	
klein'.	Zo	kookt	hij	niet	en	weet	hij	niet	hoe	een	supermarkt	
er	 van	binnen	uit	 ziet.	 Als	 het	 niet	 nodig	 is,	 je	 vindt	 er	 niks	
aan,	anderen	doen	het	graag,	anderen	doen	het	beter:	doe	het	
dan	niet	–	 is	de	 filosofie.	Dat	biedt	 jou	meer	tijd	voor	wat	 je	
wel	goed	kunt	en	 leuk	vindt.	Voor	die	 levenshouding	 is	veel	
geld	overigens	geen	basisvoorwaarde.	In	de	tijd	waarin	jouw	
huishoudelijke	 hulp	 15	 euro	 verdient	 met	 werk	 dat	 jij	
verafschuwt,	 kun	 jij	 een	 goedbetaalde	 column	 in	 de	
Volkskrant	 tikken.	 Of	 een	 auto	 verkopen.	 Of...	 whatever!	 Ik	
bedoel:	het	is	een	keuze.	
	
11	Blijf	uit	de	buurt	van	slijmjurken	
Het	 06-nummer	 van	 John	 de	Mol	 is	 06-5124....	 (ik	moet	 het	
niet	 te	makkelijk	maken).	 Punt	 is:	 John	wil	 op	 dat	 nummer	
liever	niet	te	veel	gebeld	worden.	Dus	zitten	er	wat	schakels	
tussen	zijn	06-nummer	en	mensen	die	iets	van	'm	willen.	Om	
te	 voorkomen	dat	 ie	 veel	 contact	 heeft	met	mensen	die	 iets	
van	 'm	 willen,	 loopt	 ie	 ook	 geen	 rode	 lopers	 plat.	 De	
slijmjurken	van	 je	af	kunnen	houden,	dat	 is	ook	al	 zo'n	 luxe	
die	 voor	 iedereen	 die	 er	 voor	 kiest	 is	 weggelegd.	 En	 het	
maakt	 te	 leven	 zoveel	 aangenamer	 als	 je	 de	 smalltalk	 kunt	
vermijden	en	de	mensen	die	alleen	iets	bij	je	komen	hálen	en	
die	 je	 niks	 bréngen	 van	 je	 af	 kunt	 houden.	 Geen	 mobiele	
telefoon	(aan)	hebben	–	dat	wordt	het	helemaal	in	2013!	
	
12	Stop	met	roken	
Het	 is	 natuurlijk	 een	 beetje	 te	 voor	 de	 hand	 liggend,	 maar	
goed:	 een	 gezonde	 geest	 huist	 in	 een	 gezond	 lichaam.	 En	
naarmate	het	lichaam	ouder	wordt	is	–	net	als	bij	een	auto	–	
meer	onderhoud	vereist.	Vier	pakjes	sigaretten	per	dag	roken	
(da's	 80	 stuks...)	 legt	 wel	 een	 goede	 tectyllaag	 aan,	maar	 is	
vooral	heel	erg	dodelijk,	op	de	langere	termijn.	En	dat	is	wel	
wat	John	de	Mol	scoorde,	vier	pakjes	per	dag.	Zelfs	hij	kon	er	
mee	 stoppen.	 Dus	 dan	 kun	 jij	 het	 ook.	 De	 beste	 reden	
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daarvoor:	 in	 je	 laatste	 hemd	 zitten	 geen	 zakken.	 En	 zeker	
geen	zakken	waar	2.000.000.000	euro	in	kunnen...	
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14	Jochem	Myjer		

‘De	mensen	 verwachten	 van	mij	 geen	 preek	 of	
diepzinnige	boodschap’		
	
Hij	 is	 de	 lieveling	 van	 de	 Nederlandse	 theaterwereld	 en	
vooral	het	wat	hoger	opgeleide	Nederlandse	 theaterpubliek.	
Niet	 omdat	 ie	 in	 twee	 uur	 de	 wereld	 wil	 verbeteren,	 maar	
omdat	 ie	 ze	 op	 dat	 podium	 op	 geniale	 wijze	 vermaakt	 met	
zijn	 verhaal,	 zijn	 typetjes	 en	 zijn	 levenslust	 (a.k.a.	 ADHD).	
Niet	moeders	mooiste,	maar	100	procent	een	voorbeeld.	De	
dertien	lessen	die	wij	kunnen	leren	van	Jochem	Myjer.	
	
1	Blijf	gewoon	je	(lelijke)	zelf	
Er	 zin	 allerlei	 onderzoeken	 die	 aantonen	 dat	 mooie,	 lange	
mannen	 succesvoller	 in	 het	 leven	 zijn	 dan	minder	 bedeelde	
soortgenoten.	Nu	 valt	 te	 twisten	over	wat	mooi	 is,	maar	 als	
we	aan	de	Copacobana	aan	30	 langbenige	vrijgezelle	dames	
tussen	 de	 25	 en	 35	 jaar	 een	 foto	 zouden	 laten	 zien	 van	
Jochem	 Myjer	 (of	 gewoon	 in	 een	 niet	 door	 Nederlanders	
ingenomen	club	op	Ibiza),	dan	is	de	kans	niet	heel	groot	dat	
ze	meteen	om	zijn	06-nummer	zullen	vragen.		
Jochem	 moet	 het,	 kortom,	 niet	 van	 zijn	 uiterlijk	 hebben.	
Sterker:	 als	 je	 in	 Leiden	de	 sportschool	 bezoekt	hoef	 je	 niet	
bang	te	zijn	dat	hij	net	het	apparaat	bezet	houdt	waarop	jij	je	
serietjes	 wilde	 doen	 en	 bij	 de	 beugeldokter	 is	 ie	 ook	 nooit	
geweest.		
Erg?	Nee,	het	beste	bewijs	dat	 je	 gewoon	 lekker	 jezelf	moet	
zijn	en	dat	het	de	dames	misschien	wel	helemaal	niet	vooral	
om	het	plaatje	gaat.	Want	als	één	man	is	uitgegroeid	tot	een	
soort	nationale	knuffelbeer,	dan	is	het	Jochem	Myjer.	Bewijs?	
Ga	na	zijn	show	eens	in	de	foyer	hangen	en	je	ziet	dat	hij	'het'	
aan	zijn	kont	heeft	hangen.	
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2	Wees	maar	lekker	pretentieloos	
Pas	in	zijn	laatste	show,	Even	Geduld	AUB!,	ging	onze	vrolijke	
vriend	voor	meer	dan	ettelijke	lachsalvo's.	Niet	zo	gek,	want	
hij	verwerkte	er	zijn	ziekte	in	en	de	impact	die	dat	had	op	zijn	
gezin,	 dat	 naast	 hem	 en	 vriendin	 Marloes	 bestaat	 uit	 twee	
jonge	 kinderen,	 dochtertje	 Limoni	 (2009)	 en	 zoontje	 Melle	
(2010).	Maar	eigenlijk	 is	 Jochem	Myjer	de	 tegenpool	van	de	
Freek	de	Jonge-generatie,	de	cabaretiers	die	meenden	dat	ze	
de	 wereld	 moesten	 verbeteren.	 Sterker:	 Jochem	 Myjer	 wil	
helemaal	 geen	 cabaretier	 genoemd	 worden,	 omdat	
cabaretiers	 in	 Nederland	 de	 uitvinders	 van	 het	 opgeheven	
vingertje	 zijn.	Noem	hem	maar	komiek.	En	als	 je	 zegt	dat	 ie	
de	nieuwe	André	van	Duin	is,	slaat	hij	je	geen	gebroken	neus,	
maar	krijg	 je	 een	vriendelijke	klap	op	 je	 schouder.	Niks	mis	
met	Van	Duin,	geen	zin	in	hoogdravendheid.	
We	 hadden	 het	 over	 vriendin	 Marloes,	 die	 trouwens	 in	
Soulvation	 zingt.	 Inderdaad,	 vriendin.	 Hoewel	 ze	 op	 4	
december	2009	in	een	vol	Carré	ten	huwelijk	is	gevraagd	en	
geen	'nee'	zei,	is	het	er	nog	steeds	niet	van	gekomen.	Dus	hij	
is	niet	met	alles	even	snel,	zullen	we	maar	zeggen.	
	
3	Maak	je	kracht	van	je	zwakte	
Jochem	Myjer	kon	als	kind	(en	kan	nog)	uitstekend	leren.	Hij	
kent	 bijvoorbeeld	 het	 verzameld	 werk	 van	 Toon	 Hermans	
beter	uit	zijn	hoofd	dan	Hermans	zelf	ooit	deed	en	schijnt	ook	
niet	 vies	 te	 zijn	 van	 een	 stukkie	 Shakespeare	 op	 z'n	 tijd.	
Waren	ze	op	school	dus	blij	met	'm?	Nou,	niet	bepaald.	Want	
hij	had	al	ADHD	vér	voor	ze	dat	soort	kinderen	'plat	spoten'	
met	 Ritalin.	 De	mare	 gaat	 dat	 zijn	moeder	 hem	naar	 school	
bracht	en	dat	zodra	ze	thuis	kwam	de	telefoon	al	ging.	Of	ze	
hem	weer	van	school	kon	ophalen,	omdat	hij	weer	eens	zat	te	
stuiterballen.	Anyway:	later	maakte	hij	er	-	met	veel	succes	-	
zijn	handelsmerk	van.	De	les:	dat	wat	jou	'anders'	maakt,	kan	
ook	een	voordeel	zijn.	Als	je	maar	uitzoekt	hoe.	
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4	Kies	je	momenten	
Toen	 bij	 een	 onderzoek	 naar	 een	 eventuele	 nekhernia	 een	
tumor	 in	 een	 ruggenmerg	 werd	 ontdekt	 en	 een	 operatie	
nodig	was	die	 -	 zelfs	bij	 een	goedaardig	 tumor	 -	kon	zorgen	
voor	een	leven	lang	grotendeels	verlamd	verder	ademen,	was	
de	geboren	hypochonder	Jochem	Myjer	er	vrij	zeker	van	dat	
zijn	 dagen	 geteld	 waren.	 Met	 kinderen	 van	 pas	 1	 en	 2	 jaar	
jong	 is	 dat	 zo'n	 moment	 dat	 je	 jezelf	 de	 zieligste	 mens	 ter	
wereld	vindt.	Hebben	we	Jochem	Myjer	horen	klagen?	Zagen	
we	 hem	 in	 de	 roddelbladen	 of	 in	 de	meer	 bevriende	media	
verschijnen	om	zijn	leed	uit	te	schreeuwen?	Welnee.	Hij	werd	
in	het	ziekenhuis	opgenomen	onder	de	naam	Jan	van	Hout	en	
koos	er	voor	een	jaar	volledig	uit	de	schijnwerpers	te	blijven	
en	 was	 ook	 daarna	 never	 nooit	 één	 zielig	 verhaal.	 Maar	
intern,	in	de	schoot	van	de	familie,	was	er	naast	verbijstering	
over	 de	 onheilstijding	 wel	 meteen	 weer	 de	 weglachhumor.	
Over	de	mededeling	van	de	neuroloog	zei	hij	namelijk:	 "Het	
gaat	mij	door	ruggenmerg	en	been."		
	
5	Zoek	naar	ideale	omstandigheden	
Er	 was	 een	 tijd	 dat	 iedereen	 met	 zittend	 werk	 een	 eigen	
hokje	had	of	 een	hokje	deelde	met	 een	 enkele	 collega.	Voor	
de	 jongere	 lezers:	 dat	 heette	 'kantoren'.	 Daarna	 kwam	 de	
periode	waarin	 bedrijven	 het	 belangrijk	 vonden	 dat	 er	 veel	
ge-com-mu-ni-ceerd	werd	 tussen	 de	mensen	 en	 ontstonden	
de	zogenaamde	'kantoortuinen'.	Dat	waren	eigenlijk	lofts	om	
te	werken	 en	 omdat	 er	 van	 de	 Arbowet	 zoveel	 planten	 per	
zoveel	vierkante	meter	moesten	staan	wegens	anders	krijgen	
ze	zuurstofgebrek,	werden	het	tuinen.	Tegenwoordig	hebben	
we	Het	Nieuwe	Werken,	waarbij	iedereen	een	eigen	box	met	
eigen	 spullen	 heeft,	 die	 mee	 verhuist	 naar	 een	 bureau	 dat	
toevallig	 die	 dag	 beschikbaar	 is.	 En	 na	 afloop:	 schoon	
opleveren.	 Dat	 noemen	 ze	 'clean	 desk	 policy'.	Weet	 je	waar	
Jochem	Myjer	 zijn	 shows	 schrijft?	Deels	 in	 een	vakantiehuis	
op	Texel	(voor	nieuwsgierige	wandelaars:	vlak	bij	de	Slufter),	
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deels	 in	 het	 Friese	 tophotel	 Lauswolt	 in	 Beetsterzwaag.	 En	
dan	niet	 in	de	 lobby	of	 op	 zijn	 kamer,	maar…	 in	de	keuken.	
Een	 beter	 bewijs	 dat	 je	 je	 kunstje	 moet	 doen	 op	 een	 plek	
waar	 je	 je	helemaal	senang	voelt	 is	er	niet.	Lijkt	ons.	Hapjes	
en	drankjes	binnen	handbereik…	
	
6	Wees	stiekem	een	perfectionist	
Je	 maakt	 het	 meeste	 indruk	 met	 je	 prestaties	 als	 anderen	
denken	dat	het	je	allemaal	heel	gemakkelijk	af	gaat.	Niet	in	de	
zin	dat	je	de	zaken	afraffelt,	maar	dat	er	een	belachelijk	talent	
wordt	verondersteld.	Als	je	twee	uur	op	een	podium	staat	en	
uit	 je	hoofd	 in	 Jochem	Myjer-tempo	 je	show	moet	afwerken,	
dan	vereist	dat	een	bizar	grote	harde	schijf.	Als	de	bezoekers	
dénken	dat	het	er	als	poepen	uitkomt	en	dat	aan	het	maken	
van	de	hele	show	geen	maanden	durend	proces	vooraf	gaat,	
dan	 is	 de	 waardering	 het	 grootst.	 In	 werkelijkheid	 is	 het	
resultaat	 natuurlijk	 het	 beste	 als	 je	 wel	 aan	 elke	 punt	 en	
komma	 hebt	 zitten	 schaven.	 De	 heer	Myjer	 uit	 Leiden	 doet	
zes	 maanden	 over	 het	 schrijven	 van	 zijn	 show	 -	 en	 dan	
rekenen	 we	 de	 tijd	 niet	 mee	 dat	 ie	 grappen	 verzamelt	 en	
evenmin	de	tijd	dat	ie	van	try-out	richting	première	gaat.	Zes	
maanden	 is	 een	 bak	 tijd.	 Om	 dat	 te	 kunnen,	 moet	 je	
perfectionist	willen	zijn.	Maar	doe	het	stiekem,	da's	kicken!	
	
7	Zoek	hulp	bij	de	besten	
Je	 kunt	 natuurlijk	 denken	 dat	 je	 alles	 in	 je	 eentje	 kunt.	 Kan	
misschien	 ook	 wel.	 Maar	 wellicht	 wordt	 het	 resultaat	 nog	
veel	 beter	 als	 je	 je	 laat	 helpen	 door	 mensen	 die	 je	
vertrouwen.	 En	 die	 je	 niet	 alleen	 vertrouwt,	 maar	 die	 in	
bepaalde	 zaken	 veel	 en	 veel	 beter	 zijn	 dan	 jij.	 Vandaar	 dat	
Jochem	 Myjer	 zich	 heeft	 aangesloten	 bij	 het	 inmiddels	
theaterimpressariaat	Hekwerk	van	Youp	van	 't	Hek	en	Hans	
Floberg.	 Hij	 nam	 zijn	 beste	 vriend	 en	 manager	 Robert-Jan	
Veen	mee,	met	wie	hij	 eerst	 zelf	 de	 zaken	 regelde	onder	de	
grappige	want	niet	toepasselijke	naam	De	Rust	Zelve.	Anders	
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dan	bijvoorbeeld	Pieter	Derks	en	Kasper	van	Kooten,	die	ook	
bij	Hekwerk	zitten,	zijn	Myjer	en	Veen	niet	'zomaar'	artiesten	
uit	de	 stal	 -	 de	heren	hebben	 serieus	 iets	 te	 vertellen	bij	 de	
BV	 van	 Youp.	Waarom	 bij	 Youp?	 Omdat	 die	 hem	 heel	 hoog	
heeft	zitten	en	omdat	hij	van	de	maestro	nog	altijd	kan	leren.	
Je	daarin	kwetsbaar	durven	opstellen,	da's	een	kwaliteit.	
	
8	Wees	aanraakbaar	
Mensen	 die	 iets	 gaan	 voorstellen	 en	 die	 je	 dan	 niet	 meer	
kennen,	ken	je	dat?	Of	die	zich	niet	'verlagen'	tot	contact	met	
'gewone	mensen'.	Een	bom	er	op,	wat	ons	betreft.	Ook	op	dit	
gebied	 is	 onze	komiek	weer	 een	voorbeeld	van	hoe	het	ook	
kan.	In	het	theater	is	hij	na	zich	twee	uur	de	pleuris	te	hebben	
gerend	en	gesprongen	en	ge-ADHD't	amper	van	het	podium	
af	 of	 hij	 mengt	 zich	 onder	 zijn	 publiek	 voor	 handen,	
schouderkloppen,	 handtekeningen,	 gewone	 foto's	 en	
natuurlijk	 #jochemfies.	 En	 ook	 op	 Twitter	 is	 hij	 behoorlijk	
actief,	 met	 meer	 dan	 550.000	 volgers.	 Die	 bedient	 hij	 niet	
alleen	 met	 een	 grap	 en	 een	 grol,	 maar	 als	 je	 grappig	 bent,	
praat	hij	ook	gewoon	terug.	Dat	hebben	we	Peter	R.	De	Vries	
nooit	 zien	 doen,	 zeg	 maar.	 En	 wat	 Myjer	 doet,	 werkt	 bij	
iedereen:	als	 je	gewoon	netjes	antwoord	geeft	als	mensen	je	
wat	vragen,	kweek	 je	heel	 veel	 goodwill.	En	die	betaalt	 zich	
altijd	 een	 keer	 uit,	 desnoods	 pas	 aan	 jouw	 al	 dan	 niet	
spreekwoordelijke	hemelpoort.	
	
9	Speel	af	en	toe	de	onbenul	
Waar	 de	 mensen	 in	 het	 land	 niet	 van	 houden:	 als	 je	
hyperintelligent	 bent	 en	 dat	 iets	 te	 nadrukkelijk	 weet	 van	
jezelf.	 (Tussen	 haakjes:	 kennen	 jullie	 Sywert	 van	 Lienden?)	
Hoe	gaat	onze	krullenbol	daarmee	om?	Hij	speelt	af	en	toe	de	
onbenul.	Dat	weet	je	overigens	pas	als	 je	twee	keer	dezelfde	
show	van	 'm	 ziet.	Hoe?	Nou,	 dat	mag	 ik	niet	 verraden	want	
"dan	 sla	 ik	 je	 voor	 je	 muil",	 maar	 denk	 aan	 iets	 als	 héél	
toevallig	 precies	 op	 hetzelfde	 moment	 in	 de	 show	 je	 tekst	
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kwijt	 zijn	 (oeps!).	 Maar	 de	 meeste	 bezoekers	 komen	 maar	
één	keer	 (om	kaartjes	wordt	gevochten),	dus	die	merken	er	
niks	van.	Waar	het	om	gaat:	dat	je	het	overtuigend	doet.	Dat	
'demense'	zien	dat	je	ook	maar	een	gewoon	iemand	van	vlees	
en	bloed	bent	die	fouten	kan	maken	en	het	ook	niet	allemaal	
precies	zo	weet,	zo	nu	en	dan.	(En	als	je	Sywert	van	Lienden	
niet	kent,	ken	je	dan	wel	Diederik	Samsom?	Nou	dan!)	
	
10	Ga	toch	vissen	
Je	moet,	wat	je	beroep	ook	is	en	hoe	hectisch	je	leven	verder	
ook	 is,	 af	 en	 toe	 je	ontspanning	pakken.	De	één	doet	dat	op	
een	racefiets	of	bij	de	plaatselijke	voetbalclub,	de	ander	gaat	
vissen.	 Juist	 voor	 hartslagtechnisch	 hoogbedeelden	 als	 onze	
gabber	Jochem	is	dat	laatste	ideaal:	met	een	hengeltje	op	een	
bootje	 of	 langs	 de	 waterkant	 op	 snoek	 jagen.	 Je	 kunt	
natuurlijk	 ook	 meteen	 voorzitter	 worden	 van	 een	
hengelsportvereniging	 (Myjer	 is	 dat	 van	Nachtvisvereniging	
Geduld	 is	Een	Schone	Haak	-	de	matige	woordspeling	wordt	
niet	 geschuwd),	maar	 dat	 kun	 je	 ook	 laten.	 Het	 gaat	 om	 de	
momenten	 van	 ontspanning	 en	 een	 beetje	 reflectie	 en	
plannenmakerij.	 Of	 desnoods,	 als	 je	 van	 de	
zweefteefgeneratie	 bent,	 een	 stukje	 mindfullness	 naar	 de	
vissen	 toe.	 Of	 zoiets.	 De	 les:	 als	 de	 boog	 altijd	 gespannen	
staat,	 komt	er	nooit	 een	pijl	meer	uit.	Denk	daar	maar	 eens	
over	na!	
	
11	Pak	je	rust	
Je	 hebt	 ontspanning.	 Daarbij	 ben	 je	 bezig.	Maar	 je	 hebt	 ook	
rust.	Daarbij	doen	hooguit	je	hersens	iets,	maar	liever	die	ook	
zo	 min	 mogelijk.	 Na	 zijn	 operatie	 moest	 de	 held	 van	 dit	
verhaal	 noodgedwongen	 een	 jaar	 rust	 houden,	 maar	 da's	
natuurlijk	niet	de	rust	die	we	bedoelen,	ook	al	gelooft	hij	zelf	
heel	 erg	 in	 'dat	 het	 zo	moet	 zijn'.	 Nee,	 het	 gaat	 om	 rust	 na	
inspanning.	De	 heer	Myjer	 kan	 fysiek	 sinds	 de	malheur	 nog	
maar	drie	shows	per	week	aan	en	is	dan	totaal	uitgeput.	Dan	
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kun	je	eigenwijs	doordenderen,	maar	dan	vergaat	je	eerst	de	
lol	 en	dreigt	 daarna	 een	burn-out.	 Echte	 rust	 pakken,	 het	 is	
voor	 iedereen	verplichte	kost.	 Je	 lichaam	is	een	auto,	als	die	
24/7	rond	zou	rijden	en	alleen	stopt	om	er	benzine	(eten	en	
drinken	in	ons	geval)	in	te	gooien,	komt	het	niet	goed.	In	elk	
geval:	gaat	ie	niet	lang	mee.	Dusss…	
	
12	Stop	gewoon	met	je	studie	
Jochem	Myjer	komt	niet	uit	een	gezin	van	stratenmakers,	zeg	
maar.	Daarom	vonden	zijn	ouders	het	toch	wel	prettig	dat	die	
makkelijke	 leerling	 van	 ze	 ging	 studeren.	Het	werd	 biologie	
in	 Groningen.	 Maar	 een	 carrière	 als	 biologieleraar	 op	 zijn	
oude	middelbare	school	in	Zutphen	of	Leiden	zat	er	niet	in	en	
Freek	Vonk-types	bestonden	toen	nog	niet,	dus	hij	maakte	de	
studie	 niet	 af.	 Na	 de	 winst	 op	 het	 Groninger	 Studenten	
Cabaret	 Festival	 met	 de	 solovoorstelling	 'Geen	 Gemeyjer'	
(zeiden	we	al	dat	ie	van	de	matige	woordspeling	is?)	in	1997	
besloot	hij	 zijn	hart	 te	volgen:	professioneel	het	podium	op.	
Sindsdien	volgden	van	2001	tot	2003	Adéhadé,	van	2004	tot	
2006	 Yeee-haa!,	 van	 2007	 tot	 2010	 De	 Rust	 Zelve	 en	 vanaf	
2012	 Even	 geduld	 AUB!.	 Het	 heeft	 hem	 geen	 windeieren	
gelegd,	want	hij	doet	al	zeventien	jaar	wat	hij	het	 liefste	wil.	
Extra	 tip:	 melk	 je	 successen	 uit.	 Drie	 jaar	 dezelfde	 show	
spelen,	 da's	 best	 lang.	 Maar	 waarom	 niet	 als	 de	 zalen	 vol	
zitten	en	je	het	nog	leuk	vindt	om	te	doen?	
	
	
13	Speel	de	Zwarte	Piet	
Over	dromen	najagen	gesproken:	welk	jochie	wilde	niet	ooit	
voor	Zwarte	Piet	spelen?	De	kleine	Jochem	stond	in	1986	met	
de	 burgemeester	 van	 Zutphen	 op	 het	 bordes	 tijdens	 de	
Sinterklaasoptocht,	gewoon	in	zijn	nette	kloffie	en	zijn	bleke	
bekkie.	 Pas	 23	 jaar	 later	 kwam	 zijn	 droom	 uit:	 toen	 hij	 in	
2009	werd	benaderd	om	bij	 de	nationale	 Sinterklaasintocht	
voor	Piet	Paniek	 (duh…)	 te	 spelen.	En	dat	doet	 ie	 sindsdien	
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elk	 jaar	 (behalve	 toen	 het	 even	 niet	 mocht	 van	 de	 dokter).	
Toen	in	2013	de	discussie	over	de	kleur	van	Zwarte	Piet	voor	
het	eerst	echt	oplaaide,	was	hij	een	van	de	weinige	Bekende	
Nederlanders	 die	 niet	meehuilde	met	 de	wolven	 in	 het	 bos.	
'Stand	 by	 your	man'-gedrag,	 rechte	 ruggengraat,	 hoe	 je	 het	
ook	wilt	noemen:	ook	dat	hoort	bij	een	held,	dat	ie	principes	
heeft	en	daar	openlijk	voor	durft	uit	te	komen.		
	
14	Steun	een	goed	doel		
Hartstikke	 cliché	 natuurlijk,	 maar	 ook	 Jochem	Myjer	 steunt	
het	 goede	 doel.	 In	 zijn	 geval:	 Energy4all.	 Dat	 is	 een	
organisatie	 die	 zich	 bezig	 houdt	 met	
energiestofwisselingsziektes.	Bijvoorbeeld	de	 opbrengst	 van	
zijn	single	 'Mijn	Dag'	 in	2010	ging	volledig	naar	die	club.	En	
verder	is	hij	als	echte	'Leienaar'	een	ware	ambassadeur	voor	
zijn	 stad,	 wat	 hem	 nog	 een	 erepenning	 opleverde	 ook.	
Vreemd	genoeg	zal	ie	daar	nog	oprecht	blij	mee	geweest	zijn	
ook.	Want	 zo	 is	 Jochem.	 Anyway:	 geeft	 gul.	 En	 heb	 je	 geen	
geld,	 doe	dan	 een	beetje	 tijd.	Niet	 om	mee	 te	 pochen	of	 om	
een	 feest	 te	 mogen	 vieren,	 want	 je	 bent	 Pink	 Ribbon	 niet,	
maar	gewoon	omdat	wie	goed	doet,	goed	ontmoet.	
	
15	Hoor	ze	niet,	hoor	ze	niet...	
In	 de	 laatste	 show	 Even	 geduld	 AUB!	 zit	 één	 van	 de	 beste	
levenslessen	 die	 je	mensen	 kunt	 geven:	 oren	 dicht.	 Volgens	
Jochem	 helpt	 het	 in	 de	 dagelijkse	 omgang	 met	 mensen	
(vooral	vrouwen)	heel	erg	als	je	af	en	toe	"Ik	hoor	je	niet!	Ik	
hoor	 je	 niet!"	 toepast.	 Hij	 doet	 dat	 zelf	 rondspringend	 en	
hardop	schreeuwend	met	de	vingers	in	zijn	oren,	maar	laten	
we	dat	zien	als	theatergedrag.	Thuis	doe	je	het	beter	in	stilte.	
Die	 tactiek	 staat	 ook	wel	 bekend	 als:	 lekker	 laten	 lullen.	 En	
niet	 reageren.	 Het	 is	misschien	wel	 de	 beste	 smeerolie	 van	
het	intermenselijk	verkeer:	gewoon	negeren.		
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15	Nalden		

‘Ik	wil	 honderd	worden	 en	dan	dood	 gaan,	 dat	
zou	vet	zijn’	
	
Met	 één	 ‘hilááárisch’	 optreden	 bij	 De	 Wereld	 Draait	 Door	
zette	hij	zichzelf	op	de	kaart.	Eigenlijk	was	ie	gewoon	Ronald	
Hans	uit	Wilnis,	maar	onder	zijn	pseudoniem	Nalden	zou	hij	
een	 internetfenomeen	 zijn,	 dat	 binnen	 liep	 met	 bloggen.	
Sindsdien	is	er	veel	veranderd.	Nu	zijn	het	niet	zijn	woorden	
(master,	 hilááárisch	 en	 classic),	 maar	 zijn	 daden	
(WeTransfer)	 die	 de	 aandacht	 trekken.	 Hoe	 doet	 hij	 dat	
allemaal?	
	
1	Neem	een	geinig	pseudoniem	
Als	Ronald	Hans	Ronald	Hans	was	gebleven,	had	iemand	dan	
ooit	 van	 ‘m	 gehoord?	De	 vraag	 stellen,	 is	 ‘m	beantwoorden.	
Ronald	Hans	was	een	havo-drop-out	uit	Wilnis	die	uit	arren	
moede	maar	 naar	 het	 ROC	 ging	 en	 voor	wie	 een	 doorsnee-
toekomst	 in	 het	 netwerkbeheer	 het	 hoogst	 haalbare	 leek.	
Omdat	 iemand	 hem	 ooit	 op	 de	 middelbare	 school	 zomaar	
‘Nalden’	had	genoemd,	besloot	hij	die	naam	aan	te	nemen	en	
inmiddels	 beweert	 hij	 dat	 zelfs	 zijn	 ouders	 en	 oma	 hem	 zo	
noemen.	 Uhuh.	 Maar	 hoe	 dan	 ook:	 je	 komt	 in	 hipsterland	
verder	 onder	 een	 vette	 naam	 als	 ‘Nalden’	 (of	 Alexander	
Klöpping,	FTW)	dan	onder	de	naam	‘Ronald	Hans’.	
	
2	Ga	naar	Matthijs	
Waarom	de	redactie	van	De	Wereld	Draait	Door	het	precies	
deed?	 Niemand	 die	 het	 weet.	 Of	 de	 andere	 gasten	 voor	 die	
avond	allemaal	niet	konden?	Of	Matthijs	het	met	zijn	vriendin	
had	 gedaan?	 Of	 eindredacteur	 Dieuwke	 Wynia	 ergens	 had	
gelezen	dat	 internet	 heel	 hip	was?	Maakt	 allemaal	 geen	 zak	
uit.	 Opeens	 zat	 dat	 bluffertje	 uit	 Wilnis	 tegenover	 Matthijs	
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van	 Nieuwkerk	 te	 blaten	 over	 zijn	 weblog	 Nalden.net,	
gebruikte	hij	woorden	waarvan	Matthijs	van	Nieuwkerk	het	
bestaan	niet	vermoedde	en	sprak	hij	de	bijna-vijftiger	die	(in	
elk	geval	qua	leeftijd)	zijn	vader	had	kunnen	zijn	–	heel	hip	–	
aan	met	‘Matthijs’.	De	les	van	Nalden:	zorg	dat	je	bij	Matthijs	
aan	 tafel	 komt,	 dan	heb	 je	 rokende	 servers	 (zie	 12)	 en	 is	 je	
naam	gevestigd.	
	
3	Focus	op	positief	
Nalden.net,	 het	 weblog	 dat	 hij	 tussen	 2001	 en	 2012	
onderhield,	was	 een	 héél	 slim	 product.	 Nalden	 ‘besprak’	 er,	
vaak	 in	 steenkolenengels,	 producten	 en	 events	waarmee	hij	
zich	wilde	 identificeren.	Hij	pikte	er	alleen	dingen	uit	die	hij	
leuk	 en/of	 goed	 vond	 en	 zo	 zette	 hij	 een	 trend	die	 heel	 erg	
inging	 tegen	 het	 typisch	Nederlandse	 afzeiken,	 -pissen	 en	 –
branden.	Dit	zóu	grote	adverteerders	hebben	getrokken,	die	
een	godsvermogen	zóuden	hebben	betaald	om	beeldvullende	
wallpaper-advertenties	 met	 hele	 kleine	 logo’s	 te	 mogen	
plaatsen	 op	 de	 site	 (precies	 wat	 hij	 nu	 bij	 de	
bestandsuitwisselingssite	 WeTransfer	 ook	 doet	 –	 reclame	
terwijl	 u	 wacht,	 pontificaal	 in	 your	 face).	 En	 ook	 over	 de	
adverteerder	zei	Nalden:	alleen	als	 ík	er	een	goed	gevoel	bij	
heb.	Geniaal,	die	focus	op	positief!	
	
4	Gebruik	een	gek	taaltje	
“Fokit”.	 “Master”.	 “Hilááárisch”.	 “Master”.	 “Classic”.	 “Master”.	
Het	is	met	dat	soort	woorden	dat	Nalden	éigenlijk	zijn	naam	
vestigde.	Als	je	alles	maar	master,	classic	of	hilááárisch	vindt	
en	 je	ziet	er	niet	uit	als	een	mislukt	demonstratiemodel	van	
de	 plastische	 chirurgiepraktijk	 Het	 Uitgeschoten	Mes	 (zoals	
Gerard	Jolink),	dan	ga	je	vanzelf	opvallen.	Zo	deed	Nalden	dat	
honderd	 jaar	 geleden	 bij	 ‘Matthijs’	 en	 zo	 doet	 Nalden	 dat	
anno	 2014	 nog.	 We	 kunnen	 niet	 beweren	 dat	 zijn	
woordenschat	gedurende	al	die	jaren	echt	rijker	is	geworden,	
maar	 hé,	 we	 hebben	 het	 hier	 wel	 over	 een	 ROC-klantje	 hè,	
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niet	over	een	master	(wink,	wink)	in	de	Nederlandse	Taal-	en	
Letterkunde!	Waar	het	om	gaat:	val	op	door	je	taal.	Maar	zorg	
wel	 dat	 het	 bij	 je	 past.	 Als	 pak	 ‘m	 beet	 Mark	 Rutte	 opeens	
“Master!”	 gaat	 lopen	 roepen	 bij	 elke	 pesterij	 richting	 De	
Werkende	Man,	wordt	het	sneu.	
	
5	Drop	interessante	namen	
Waar	je	mee	omgaat,	word	je	mee	besmet.	In	negatieve,	maar	
ook	 in	 positieve	 zin.	 Zo	 beweert	 Nalden	 in	 een	 interview	
zonder	 met	 zijn	 ogen	 te	 knipperen	 dat	 hij:	 chillt	 met	
vechtsporter	 Ernesto	 Hoost	 en	 rapper	 Pete	 Philly,	 meet	 en	
meer	 dan	 greet	 met	 acteur	 Clive	 Owen	 en	 voetbalster	
Ronaldinho,	 adviseur	 is	 van	 Clarence	 Seedorf	 en	 Sascha	
Baron	 Cohen	 rondleidt	 door	 020	 als	 die	 daar	 toevallig	 voor	
een	 klusje	 is.	 Je	 zou	 er	 haast	 iets	 van	 gaan	 denken	 dat	 het	
alleen	maar	 mannen	 zijn,	 maar	 daar	 gaat	 het	 hier	 niet	 om.	
Het	gaat	erom	dat	je	showt:	ik	ben	een	man	van	de	wereld	en	
de	wereld	is	van	mij.	
	
6	Word	een	merk	
Ronald	 Hans	 is	 een	 ventje	 dat	 vaker	 dan	 soms	 maar	 al	 te	
graag	klusjes	 aannam	(van	postbode	 tot	 fotograaf)	om	rond	
te	komen.	 ‘Nalden’	 is	een	merk	dat	hip	en	happening	is/was	
en	dat	door	allerlei	bedrijven	werd	 ingevlogen	om	zijn	visie	
op	 de	 nieuwe	wereld	 te	 komen	 vertellen.	 Voor	 geld.	 Verder	
kreeg	 ie	 in	 die	 rol	 als	 merk	 spullen	 opgestuurd	 om	 te	
proberen	 (lees:	 op	 zijn	 weblog	 te	 flikkeren)	 en	 krijgt	 hij	
auto’s	 in	 bruikleen	 in	 dezelfde	 hoeveelheid	 waarin	 de	
hoofdredacteur	van	de	Elle	jurkjes	mag	lenen	voor	feestjes.		
Waarbij	 we	 er	 bij	 Nalden	 altijd	 bij	 moeten	 zeggen:	 aldus	
Nalden.	 Want	 dat	 van	 die	 klusjes	 (ooit	 was	 ie	 gewoon	 een	
beunende	 fotograaf	en	dat	was	niet	vóór	hij	beweerde	 rete-
succesvol	 te	 zijn	 met	 Nalden.net…)	 zit	 ons	 niet	 helemaal	
lekker	 en	 inzage	 in	 zijn	 boekhouding	 cq.	 schoenendoos	



120	
	

kregen	we	niet.	Maar	zelfs	al	zou	het	vooral	bluf	zijn	(zie	11):	
zónder	dat	merk	‘Nalden’	was	hij	een	nobody.	
	
7	Fake	spontaniteit	
Als	je	een	geniaal	idee	hebt,	moet	je	vooral	niet	zeggen	dat	er	
een	uitgekiende	strategie	achter	zit.	Dus	een	weblog	begin	je	
gewoon	 voor	 de	 lol	 en	 een	 écht	 potentieel	 succesproduct	
(lees:	WeTransfer)	begin	je	omdat	je	vader	of	je	moeder	of	je	
oma	een	makkelijke	manier	zoekt	om	bestanden	van	pak	 ‘m	
beet	 1	Gigabyte	 van	de	 ene	kant	 van	Wilnis	 naar	de	 andere	
kant	van	Wilnis	te	sturen.	Dus	dan	zeg	je	dat	er	behoefte	aan	
iets	 was,	 dat	 het	 er	 nog	 niet	 was	 (ook	 al	 is	 dat	 gelul,	
bestanduitwisselingsprogramma’s	 genoeg)	 en	 dat	 jij	 die	
behoefte	hebt	 ingevuld.	Weet	 je	wie	ook	zo	werkte?	Precies,	
die	 nerd	 die	multimultimultiloaded	werd	 dankzij	 Facebook.	
Succes	lijkt	dat	soort	mannen/jongens	te	overkomen.	En	het	
publiek	vreet	die	‘spontane	startups’.	
	
8	Claim	je	successen	
Die	 Doritos	 chipsverpakking	 in	 zwart?	 Ideetje	 van	 Nalden.	
Aldus	Nalden.	 En	 aangezien	 het	 niet	wordt	 tegengesproken,	
is	 het	 zo.	 Je	moet	 je	 successen	 claimen,	 dat	 is	 de	 les	 die	we	
hieruit	 leren.	 En	 zolang	 anderen	 het	 niet	 tegenspreken,	 zíjn	
het	ook	jouw	successen.	(En	nu	niet	gaan	checken	of	Doritos	
echt	 in	 zwarte	 verpakkingen	 zitten,	 want	 dan	 begin	 je	
langzamerhand	te	denken	dat	die	hele	Nalden	niet	bestaat…)	
	
9	Wees	stuitend	arrogant	
Wereldquote	 van	Nalden	horen?	 “Ik	moet	wel	 oppassen	dat	
ik	 niet	 te	 arrogant	 overkom.”	 Om	 vervolgens	 een	 partijtje	
stuitend	arrogant	te	gaan	doen	over	zijn	werk,	zijn	contacten,	
zijn	 reizen,	 zijn	 auto’s,	 zijn	 leven,	 zijn	 alles	 (alleen	 die	 foto	
van	 een	 bloedmooie	 vrouw	 ontbreekt	 nog).	 Is	 goed!	 Als	 je	
ergens	 goed	 in	 bent	 en	 je	 schreeuwt	het	 niet	 van	de	daken,	
dan	 ben	 je	 een	 grijze	 muis	 en	 zal	 je	 nooit	 de	 wereld	
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veroveren.	 En	met	 zo’n	 zinnetje	 over	 arrogantie	 geef	 je	 dan	
aan	dat	 je	heus	wel	door	hebt	dat	 je	stuitend	arrogant	bent.	
En	 dan	 is	 het	 goed,	 want	 wie	 zelfkennis	 heeft,	 scoort	
helemaal	 bonuspunten.	 Om	 arrogant	 te	 kunnen	 blijven	 zijn,	
moet	trouwens	wel	je	verhaal	kloppen.	Maar	da’s	logisch.	
	
10	Bluf	tot	je	een	ons	weegt		
Jongens	 die	 op	 een	 website	 wat	 teksten	 uit	 andere	 media	
verzamelen	en	doorverkopen,	noemen	zichzelf	tegenwoordig	
‘de	 iTunes	 van	 de	 gedrukte	 media’.	 Terwijl	 ze	 gewoon	 wat	
teksten	 uit	 andere	 media	 verzamelen	 en	 doorverkopen.	 En	
als	 die	 andere	 media	 de	 stekker	 uit	 het	 project	 trekken	
(bijvoorbeeld	door	 zelf	 zo’n	 doorverkoopwinkel	 te	 openen),	
dan	houdt	het	op.	Tot	die	tijd	werkt	het.	(Dit	ging	natuurlijk	
over	Blendle).	Onze	vriend	Nalden	zit	in	hetzelfde	segment.	Je	
kunt	 geen	 interview	 met	 ‘m	 opslaan	 of	 het	 gaat	 over	
investeerders,	 Japan	 veroveren,	 plannen	 in	 Rusland,	 tonnen	
geboden,	 wereldhegemonie,	 honderdduizenden	 gebruikers	
per	dag,	de	7,5	miljoen	euro	die	hij	wil	vangen	om	financieel	
onafhankelijk	 te	 zijn,	 en	 zo	 voort,	 en	 zo	 verder.	 Of	 het	 nou	
waar	 is	 of	 niet:	 het	 klinkt	 een	 stuk	 interessanter	 dan:	 “Het	
gaat	 wel	 aardig	 en	 misschien	 hou	 ik	 er	 ooit	 een	 mooi	
koophuis	in	Wilnis	aan	over”.	Dus?	Dus	bluf!	
	
11	Lieg,	ook	over	de	cijfers	
De	 eerste	 jaren	 lazen	 we	 overal	 dat	 Nalden.net	 600.000	
unieke	 bezoekers	 per	maand	 had,	 allemaal	 hippe	 dudes	 die	
de	 dollars	 tegen	 de	 plinten	 zagen	 klotsen	 en	 die	 op	
Nalden.net	zochten	naar	opportunity’s	om	de	munten	te	laten	
rollen.	 Toen	 Propria	 Cures	 op	 basis	 van	 Alexa.com-cijfers	
eens	 suggereerde	 dat	 het	 er	 eerder	 60.000	 waren,	 ontstak	
Nalden	in	woede;	hij	bleef	die	600.000	communiceren.	Tót	hij	
was	gestopt	met	Nalden.net	(in	2012)	en	het	er	opeens	–	naar	
zijn	zeggen	–	450.000	waren	geweest.	Belangrijk	om	te	weten	
als	je	zo	bij	punt	12	bent…	
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Oh	 ja,	Doritos.	Het	grappige	 is:	 in	elk	 interview	kun	 je	 lezen	
dat	Nalden	nooit	Pepsi	wil	in	een	restaurant,	maar	altijd	Coca	
Cola.	Hij	heeft	 iets	tegen	Pepsi,	zegt	ie.	Drie	keer	raden	welk	
bedrijf	de	tortillachips	van	Doritos	op	de	markt	brengt.	Nou?	
(poging	 1)	 Weet	 je	 het	 al?	 (poging	 2)	 Nee,	 hè?	 (Poging	 3)	
Antwoord:	 PepsiCo.	 Groot	 geworden	 door…	 enfin,	 je	 snapt	
het.	Om	met	de	 legendarische	oud-Feyenoord-voorzitter	Cor	
Kieboom	 te	 spreken:	 “Waar	 staat	 geschreven	 dat	 ik	
consequent	moet	zijn?”	
	
12	Beloof	alleen	wat	je	nakomt	
Nalden	 beloofde	 zijn	 adverteerders	 op	 Nalden.net	 (Nike	 is	
zo’n	 300.000	keer	 genoemd,	 dus	die	 stond	 er	 vast	 op)	 geen	
doorkliks.	Dat	is	handig,	want	stel	je	voor	dat	je	beweert	dat	
er	maandelijks	600.000	bezoekers	naar	je	site	komen	die	elke	
advertentie	 zien	 en	 dat	 je	 beweert	 dat	 4	 procent	 doorklikt	
naar	 een	 advertentie,	 dan	 verwachten	 de	 Nike’s	 van	 deze	
wereld	 voor	 hun	 honderden	 duizenden	 tienduizenden	
tonnen	euro’s	zomaar	even	24.000	doorkliks	per	maand.	En	
als	 je	 in	 werkelijkheid	 dus	 maar	 60.000	 bezoekers	 hebt	 en	
nog	 geen	 1	 procent	 klikt	 door,	 dan	 gaat	 het	 opeens	 over	
minder	dan	600	doorkliks	per	maand.	En	dan	voel	je	je	mooi	
gejeweetweld.	 Dus	 beloof	 alleen	 wat	 je	 kunt	 nakomen.	 Bij	
Nalden	is	dat:	de	Nalden-experience.	Bij	zijn	huidige	project,	
WeTransfer,	 ligt	 dat	 natuurlijk	 anders.	 Daar	 kan	 hij,	 omdat	
het	 nu	 eenmaal	 een	 tópservice	 is,	wel	 gewoon	 harde	 cijfers	
laten	zien.	En	reken	maar	dat	ie	dat	doet…	
	
13	Probeer	het	gewoon	
Je	 bent	 een	 hip	 ventje	 uit	 Wilnis,	 je	 verdiept	 je	 eerder	 en	
beter	dan	je	leeftijdgenoten	in	techniek	en	internet	en	trends	
en	 lifestyle	 en	 zo	 rol	 je	 van	het	 een	 (een	blog)	 in	 het	 ander	
(een	 aantal	 bedrijven,	 van	 kil	 datatransport	 tot	 een	 hippe	
galerie	 op	 het	 Westergasterrein	 in	 020)	 en	 dat	 allemaal	
onder	het	motto	“Ik	probeerde	gewoon	maar	wat”.	Ook	al	 is	
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het	 natuurlijk	 meer	 dan	 dat	 (zoals	 een	 perfect	 gevoel	 voor	
persoonlijke	marketing	en	voor	de	behoeftes	van	de	markt),	
het	 is	 wel	 de	 basis.	 Als	 je	 iets	 niet	 probeert,	 ga	 je	 het	 niet	
doen.	Daarin	is	Ronald	Hans	een	voorbeeld	voor	velen.	
	
14	Ken	je	eigen	zwaktes	
“Ik	ben	 er	 voor	de	 eerste	 vier	 jaar	 in	de	 levensfase	 van	 een	
bedrijf.	Spanning.	Niet	slapen.	Nieuwe	dingen	opbouwen.	Tot	
het	niveau	waarop	het	voor	mijn	geluk	te	groot	wordt.	Ik	heb	
het	 geduld	 niet	 om	 honderden	mensen	 aan	 te	 sturen.”	Was	
getekend:	 een	 ventje	 van	 29	 dat	 (alleen	 nog	 maar)	 luistert	
naar	 de	 naam	 Nalden.	 Zo	 goed	 weten	 wat	 je	 wel	 kunt	 en	
vooral	 wat	 je	 níet	 kunt,	 dat	 is	 een	 van	 de	 belangrijkste	
kwaliteiten	van	mensen	die	slagen	in	het	leven.	Waardoor	het	
dan	toch	mis	kan	gaan?	Dan	moet	je	maar	even	Googelen	op	
‘Peter’s	Principle’.	De	ziekte	die	menig	medewerker	in	menig	
bedrijf	het	leven	zuur	maakt.	
	
15	Pak	een	goed	bod	als	het	komt	
Ooit	 werd	 “een	 bedrag	 met	 vijf	 nullen”	 geboden	 voor	
Nalden.net.	 Aldus	 Nalden.	 Hij	 pakte	 het	 niet	 aan,	 omdat	 hij	
7,5	miljoen	euro	wilde	hebben.	Tussen	ooit	 en	nu	stopte	hij	
met	Nalden.net.	En	ontving	hij	nul	euro	voor	het	blog.	Slim?	
Dom?	Laten	we	het	zo	zeggen:	wij	zouden	toch	nóg	een	stuk	
prettiger	slapen	met	die	tussen	de	100.000	en	900.000	euro	
(extra)	 op	 de	 bank	 dan	 zonder.	 Dus	 als	 er	 een	 bod	 voorbij	
komt,	moet	 je	ook	een	keer	bescheiden	zijn	en	denken:	best	
veel	voor	een	geinig	blogje.	
	
16	Geef	iets	cadeau	
De	 truc	 van	 succesvolle	 internetbedrijven	 in	dit	 decennium:	
ze	geven	een	basispakket	weg.	Freemium,	heet	dat.	De	basis	
is	 gratis,	 wie	 meer	 wil,	 moet	 gaan	 betalen.	 Zo	 ziet	 ook	 het	
businessmodel	 van	 WeTransfer	 er	 uit.	 Een	 paar	 jaar	 lang	
kostte	 het	 geld	 om	 voldoende	 gebruikers	 binnen	 te	 fietsen	
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(grotendeels	 gefinancierd	 door	 adverteerders)	 en	 daarna	
voor	 een	 tientje	 per	 maand	 extra’s	 aanbieden.	 Want	 vele	
tientjes	 maken	 een	 miljoen.	 Zo	 deed	 Spotify	 het,	 zo	 doet	
Nalden	het	met	WeTransfer.	Als	het	verschil	tussen	gratis	en	
betaald	 maar	 groot	 genoeg	 is	 (nu	 kun	 je	 tot	 2GB	 gratis	
uitwisselen,	 da’s	 best	 veel	 en	 zal	 ooit	 dus	 dalen),	 is	 dat	 een	
solide	 bron	 van	 inkomsten.	 Tot	 en	 tenzij	 er	 weer	 een	
concurrent	 opduikt	 die	 jou	 kapot	 gaat	 maken	 –	 om	 welke	
reden	 dan	 ook.	 Zoals	 Telegram	 met	 WhatsApp	 probeerde,	
jeweetog?	
	
17	Blijf	altijd	een	outsider	
De	wereld	 heeft	 behoefte	 aan	 buitenbeentjes	 en	 vooral	 niet	
aan	 grijze	muizen.	Nou,	 dat	 zit	met	 onze	 vriend	Nalden	wel	
snor.	 Een	 snotneus	 van	 30	 met	 drie	 (dure)	 wagens,	 die	 de	
hele	 wereld	 rondreist	 om	 een	 beetje	 te	 babbelen	 over	
ondernemerschap	en	 internet	en	zichzelf	en	over	Nalden	en	
over	Ronald	Hans	en	over	die	gast	uit	Wilnis	die	te	dom	was	
om	 door	 havo	 3	 te	 rollen,	 het	 is	 welbeschouwd	 maar	 één	
ding:	máster!	Rpsect!	
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16	Matthijs	van	Nieuwkerk		

‘Aan	tafel!’		
	
Zijn	 echte	 doorbraak	 bij	 het	 grote	 publiek	 kwam	 in	 2005,	
toen	 hij	 ‘De	 Wereld	 Draait	 Door’	 ging	 presenteren.	 Maar	
daarvoor	had	hij	al	warmgedraaid	bij	kleinere	programma’s,	
een	 omroep	 en	 een	 krant.	 Van	 sleet	 is	 geen	 sprake.	 Hij	
glorieert	 als	 nooit	 tevoren,	 met	 spin-off	 na	 spin-off	 en	
kijkcijferrecord	 op	 kijkcijferrecord.	 Wat	 is	 het	 geheim	 van	
Matthijs	van	Nieuwkerk?	
	
1	Ga	weg	uit	Amsterdam	
Wie	 op	 een	 lome	 zaterdag	 door	 het	 centrum	 van	 Zutphen	
struint,	 kan	 zomaar	 opeens	 tegen	 Matthijs	 van	 Nieuwkerk	
oplopen.	Die	woont	in	de	buurt.	Dat	is	grappig,	want	alles	aan	
Matthijs	van	Nieuwkerk	is	Amsterdams.	Zijn	geboortehuis	(in	
de	 hoerenbuurt),	 zijn	 mentaliteit	 (Ajacied)	 en	 –	 naar	 eigen	
zeggen	vroeger	–	ook	zijn	 levenswandel	(kroeg	in,	kroeg	uit,	
vrouw	in,	vrouw	uit).	Dat	Van	Nieuwkerk	naar	de	provincie	is	
verhuisd,	heeft	dan	ook	veel	 te	maken	met	zelfbescherming.	
Je	 kunt	 ‘m	 in	 Zutphen	 namelijk	 aantreffen	 mét	 zijn	 eerste	
vrouw.	Een	dame	die	hij,	zoals	hij	het	zelf	zegt	“veel	verdriet	
heeft	 gedaan”.	 En	 dan	 bedoelt	 ie	 niet:	 wegens	 een	 te	 laag	
inkomen.		
	
2	Blijf	van	de	stagiaires	af	
Hij	heeft	het	zelf	toegegeven,	dus	we	hoeven	er	hier	ook	niet	
moeilijk	 over	 te	 doen:	Matthijs	 van	Nieuwkerk	 heeft	 in	 zijn	
leven	nogal	wat	 lopen	hoeren	en	 snoeren.	Geruchten	dat	de	
doorloopsnelheid	op	de	redactie	van	‘De	Wereld	Draait	Door’	
te	maken	heeft	met	het	feit	dat	de	grote	baas	de	snoepjes	die	
hem	 in	 de	 vorm	 van	 ravissante	 redactrices	 en	 smachtende	
stagiaires	werden	 toegeworpen	 ook	weer	 snel	 zat	was,	 zijn	
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maar	deels	waar.	Desalniettemin:	wie	beslist	over	het	lot	van	
medewerkers	(en	reken	maar	dat	Matthijs	dat	doet),	moet	in	
hun	 omgeving	 zijn	 tong	 in	 zijn	 mond	 en	 zijn	 leuter	 in	 zijn	
broek	houden.		
	
3	Eis	de	beste	plek	
Terzake:	het	programma.	DWDD	was	na	een	moeizame	start	
(zie	 13)	 al	 snel	 een	 doorslaand	 succes.	 En	wie	 succesvol	 is,	
mag	 eisen	 stellen.	 Dat	 wist	 onze	 altijd	 net	 te	 krap	 geklede	
vriend	 natuurlijk	 al,	 maar	 dit	 jaar	 heeft	 ie	 er	 weer	
overtuigend	gebruik	van	gemaakt.	Het	was	Van	Nieuwkerk	al	
jaren	 een	 doorn	 in	 het	 oog	 dat	 hij	 op	 avonden	 dat	 er	
Champions	 League-voetbal	 was	 zijn	 programma	 moest	
inkorten.	Dus?	Dus	eiste	hij	een	plek	op	Nederland	1,	waar	hij	
geen	last	had	van	Besiktas	tegen	VfL	Wolfsburg	(of	een	ander	
potje	dat	hem	niet	boeide,	omdat	Ajax	er	niet	in	meedeed).	En	
hij	kreeg	zijn	zin.	Plus:	nóg	betere	kijkcijfers.		
	
4	Neem	een	assistent	die	je	blind	vertrouwt	
Als	 je	 dagelijks	 een	 topprestatie	 moet	 leveren,	 moet	 je	 a)	
zeikerds	 van	 je	 afhouden	 en	 b)	 iemand	 naast	 je	 hebben	 op	
wie	 je	 blind	 kunt	 vertrouwen.	 Van	 Nieuwkerk	 vond	 zo	
iemand	in	Dieuwke	Wynia.	Officieel	heette	zij	hoofdredacteur	
(hij	bleef	zelf	natuurlijk	de	echte	baas),	maar	ze	was	ook	echt	
heel	belangrijk	voor	de	baas	van	DWDD.	Zo	belangrijk	dat	hij	
haar	ompraatte	toen	ze	directeur	bij	BNN	dreigde	te	worden,	
wat	hobbyprojectjes	voor	haar	regelde	bij	de	VARA	(zie	7)	en	
ongetwijfeld	ook	nog	iets	op	het	gebied	van	geld.	De	les:	zorg	
dat	er	altijd	één	iemand	is	die	je	altijd	zal	steunen.	Eén?	Ja,	en	
ook	 niet	 meer	 dan	 één,	 want	 anders	 gaan	 die	 onderling	
concurreren.	
	
5	Durf	-	en	wees	als	een	eend		
Bij	 Het	 Parool	 maakte	 Matthijs	 van	 Nieuwkerk	 een	
bliksemcarrière.	 Althans,	 dat	 vonden	 de	 fossielen	 op	 de	
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redactie.	 Binnengeloodst	 door	 het	 zoontje	 van	 Aad	 van	 den	
Heuvel,	 snel	 een	 baantje	 op	 de	 kunstredactie,	 snel	 chef	
kunstredactie,	 snel	 adjunct-hoofdredacteur	 en	 uiteindelijk	
ook	 snel	 hoofdredacteur.	 Hij	 was	 toen	 36.	 En	 maakte	
ontegenzeggelijk	weer	 een	 echte,	 vlotte	Amsterdamse	 krant	
van	het	 voormalig	 verzetskrantje.	Vervolgens	had	hij	 keurig	
in	de	krantenwereld	kunnen	blijven	hangen,	eens	een	keertje	
de	grotere,	landelijke	Volkskrant	kunnen	gaan	hervormen	na	
de	fossiele	Pieter	Broertjes	en	zijn	kostje	was	gekocht.	Maar	
zo	is	iemand	die	echt	iets	wil	bereiken	niet.	Dus	stapte	hij	van	
de	voor	hem	veilige	(PCM-)krantenwereld	over	naar	de	veel	
woeliger	 tv-wereld,	 eerst	 bij	 AT5	 als	 baas	 en	 toen	 bij	
Nederland	 3	 als	 zendercoördinator.	 Beide	 jobs	 waren	 geen	
succes,	maar	het	falen	gleed	van	Matthijs	af	als	water	van	een	
eend:	vlotjes.		
	
6	Zorg	dat	je	belangrijk	blijft	
Als	 je	het	 lekker	doet,	kun	 je	op	 je	 lauweren	gaan	rusten.	 Je	
kunt	 ook	 denken:	 er	 komt	 een	 moment	 dat	 dit	 niet	 meer	
genoeg	 is.	 Of:	 dat	 ik	 dit	 zat	word.	 Of:	 dat	 ‘demense’	mij	 zat	
worden.	Zeker	bij	tv.	Wil	je	dan	een	zwart	gat	voorkomen,	dat	
moet	 je	tijdig	anticiperen,	zodat	 je	voor	 jouw	–	 in	dit	geval	 -	
omroep	nog	belangrijker	wordt.	De	Popquiz	à	Go-Go,	de	Top	
2000	à	Go-Go,	De	Wereld	Leert	Door,	het	helaas	verdwenen	
Holland	Sport	–	als	de	stekker	ooit	uit	DWDD	gaat	of	uit	deze	
presentator	 van	 DWDD,	 dan	 is	 ie	 inmiddels	 zo’n	 belangrijk	
VARA-gezicht	dat	ie	zich	nergens	zorgen	over	hoeft	te	maken.	
Dat	ie	dat	is,	blijkt	ook	uit	het	salaris	van	502.986	euro	dat	hij	
jaarlijks	ontvangt	voor	zes	maanden	televisie	maken.	
	
7	Doe	een	hobbyprojectje	
Al	 in	 zijn	 tijd	 als	 Parool-hoofdredacteur	 (1994)	 begon	 Van	
Nieuwkerk	 met	 Henk	 Spaan	 en	 Hugo	 Borst	 het	 blad/boek	
Hard	 Gras.	 ‘Een	 voetbaltijdschrift	 voor	 lezers’	 noemden	 ze	
het	–	en	het	was	vanaf	dag	1	een	schot	 in	de	roos.	Niet	eens	
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zozeer	omdat	de	heren	van	de	opbrengst	derde	en	vierde	en	
vijfde	 huizen	 konden	 kopen,	 maar	 omdat	 ze	 zo	 in	 een	
vriendengroepje	 lekker	 bezig	 konden	 zijn	 met	 een	
hobbyprojectje.	 Doe	 dan	 gewoon	 ook	 zoiets!	 Je	 mag	 ook	
voetbalscheidsrechter	worden	–	als	 je	thuis	niks	te	vertellen	
hebt...	
	
8	Pak	je	rust		
Als	de	boog	altijd	gespannen	is,	komt	er	geen	pijl	uit.	(Ja,	denk	
daar	maar	 eens	 over	 na)	Het	 is	 dus	 heel	 slim	 om	 als	multi-
talent	 in	 een	 omgeving	 als	 die	 van	 de	 publieke	 omroep	 te	
gaan	 werken.	 Waarom?	 Omdat	 dat	 bij	 uitstek	 een	 plek	 is	
waar	je	je	rust	kunt	pakken.	Wat	zeggen	wij?	Wij	zeggen	dat	
je	 daar	 bijna	meer	 rust	 kunt	 pakken	 dan	 je	werkuren	moet	
maken.	 Tussen	mei	 en	 september	 ligt	 je	 programma	 stil	 en	
tussen	 december	 en	 februari	 ook	 nog	 een	 keer	 –	 zodat	 je	
feitelijk	maar	zes	maanden	met	je	porum	op	de	buis	bent.	Nu	
is	 zes	maanden	 vakantie	wat	 al	 te	 veel	 van	 het	 goede	 voor	
iemand	 met	 de	 dadendrang	 van	 onze	 Matthijs,	 maar	 wij	
bedoelen	maar...	De	arbeid-/rustverhoudiging	 is	 in	sommige	
banen	 helemaal	 in	 orde.	 Bij	 jou	 niet?	 Dan	 moet	 je	 iets	
veranderen!	
	
9	Houd	iedereen	die	er	toe	doet	te	vriend	
Matthijs	 van	 Nieuwkerk	 doet	 aan	 onychofagie.	 Net	 als	 600	
miljoen	andere	wereldburgers,	dus	schiet	 ‘m	niet	meteen	af.	
Geen	Google	bij	de	hand?	Onychofagie	 is	nagelbijten.	Hij	 is	–	
dus	–	een	zenuwpees.	En	zenuwpezen	hebben	veiligheid	om	
zich	 heen	 nodig.	 Een	 van	 de	manieren	 om	dat	 te	 creëren	 is	
door	 op	 het	 slijmerige	 af	 je	 vrienden	 in	 ere	 te	 houden.	 Bij	
Matthijs	zie	je	hoe	verward	hij	raakt	als	dat	even	niet	lukt.	Als	
een	Peter	R.	de	Betweter	hem	terecht	wijst	omdat	ie	zich	niet	
aan	afspraken	over	boekpromotie	houdt.	Matthijs	houdt	niet	
van	ruzie	met	mensen	die	er	toe	doen.	Niet	echt	iets	om	trots	
op	te	zijn,	maar	het	werkt	wel.		



129	
	

10	Hanteer	een	zwarte	lijst	
Een	 andere	 manier	 om	 veiligheid	 (en	 een	 lekker	 leven)	 te	
creëren	is	door	geen	ruimte	in	je	leven	te	laten	voor	mensen	
die	 je	 niet	 mag,	 die	 je	 geen	 energie	 brengen	 maar	 energie	
vreten,	 die	 je	 irriteren,	 die	 je	 voor	 de	 voeten	 lopen,	 die	wel	
nemen	 maar	 niet	 geven,	 die	 en	 zo	 voort,	 en	 zo	 verder.	
Kortom:	mensen	die	je	niet	moet.	Het	is	een	godsgeschenk	als	
je	in	een	positie	bent	dat	je	die	op	je	zwarte	lijst	kunt	zetten.	
En	kan	dat	niet	letterlijk,	omdat	je	de	macht	niet	hebt,	doe	het	
dan	mentaal.	Doe	alsof	ze	lucht	voor	je	zijn	en	zorg	dat	ze	je	
niet	 kunnen	 raken.	 De	 zwarte	 lijst	 die	 Matthijs	 van	
Nieuwkerk	 voor	 DWDD	 níet	 zegt	 te	 hebben,	 bestaat	 wel	
degelijk.	En	Dieuwke	Wynia	beheert	‘m.	
	
11	Maak	van	je	zwakte	je	kracht	
Het	is	best	wel	erg	als	je	een	autocue	nodig	hebt	om	tekstjes	
van	drie	zinnen	een	beetje	netjes	in	de	huiskamers	te	krijgen.	
Maar	 je	 kunt	 van	 je	 ‘zwakte’	 (autocue	 nodig)	 ook	 je	 kracht	
maken	en	 als	 gimmick	 trachten	 zoveel	mogelijk	woorden	 in	
zo	 kort	 mogelijke	 tijd	 uit	 te	 spuwen	 –	 maar	 dan	 nog	 net	
verstaanbaar.	 Het	 is	 dat	 kunstje	 waarmee	 vriend	 Van	
Nieuwkerk	in	de	eerste	minuut	van	DWDD	altijd	zorgt	dat	je	
meteen	bij	de	les	bent	–	want	als	je	maar	half	luistert,	hoor	je	
helemaal	niets.		
	
12	Wees	niet	bang	dat	je	ooit	aan	de	beurt	komt		
Wie	 succes	 wil	 hebben,	 moet	 niet	 schromen	 onderweg	 wat	
slachtoffers	 te	maken.	Handig	 is	 als	dat	niet	de	mensen	 zijn	
die	je	later	in	je	loopbaan	nog	eens	nodig	kunt	hebben,	maar	
die	les	kent	Matthijs	al	jaren	(zie	9).	Maar	als	je	bijvoorbeeld	
de	baas	van	een	krant	wilt	worden	en	er	zit	nog	een	andere	
(Sytze	van	der	Zee),	tja,	dan	moet	je	misschien	wel	over	diens	
lijk	 gaan	 als	 ie	 in	 het	 nauw	 gedreven	 wordt	 door	 een	
boosaardige	 uitgever...	 En	 als	 mensen	 in	 je	 redactie	 je	 niet	
aanstaan,	 dan	 moet	 je	 misschien	 je	 ‘hoofdredacteur’	 wel	
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opdracht	geven	die	lui	na	hun	eerste	jaarcontract	(of	eerder)	
weer	 op	 straat	 te	 schoppen...	 Vooral	 bij	 dat	 laatste	 weet	 je	
nooit	 of	 er	 nog	 eens	 een	 potentiële	 zenderbaas	 tussen	 zit.	
Desondanks:	 gewoon	 doen	 –	 als	 je	 dan	 later	 aan	 de	 beurt	
komt,	heb	je	het	tot	dat	moment	in	elk	geval	goed	naar	je	zin	
gehad.	
	
13	Weiger	met	prutsers	te	werken	
Het	 succes	 van	 DWDD	 is	 het	 succes	 van	 Matthijs	 van	
Nieuwkerk.	 En	 van	 niemand	 anders.	 Wat	 de	 eerste	
‘hoofdredacteur’	Ewart	van	der	Horst	bijvoorbeeld	ook	mag	
rond	 toeteren,	 zonder	 Matthijs	 was	 DWDD	 nooit	 de	 hit	
geworden	die	het	nu	al	jaren	is.	En	daar	zag	het	in	het	begin	
helemaal	niet	naar	uit,	want	DWDD	was	 toen	een	ramp.	Dat	
kwam	niet	zozeer	door	Matthijs,	die	die	sandwichformule	als	
een	 tweede	 huid	 paste,	 maar	 door	 zijn	 collega-presentator.	
Deze	 meneer,	 ene	 Francisco	 van	 Jole,	 was	 het	
spreekwoordelijke	konijn	dat	in	de	koplampen	keek	zodra	de	
uitzending	 begon.	 En	wat	moet	 je	 doen	 als	 je	 zelf	wel	 goed	
bent?	 Dat	 soort	 prutsers	 verwijderen,	 want	 die	 komen	 een	
jóuw	toekomst.	
	
14	Stop	met	drinken	
Al	gememoreerd:	het	hoeren	en	snoeren.	En	de	lange	zomer-	
en	winterstop.	 Desondanks	 en	 desalniettemin:	 elke	 dag	 een	
live-tv-programma	maken	met	een	hoog	tempo	en	een	groot	
aantal	 gasten	 is	 maar	 één	 ding:	 mentale	 en	 geestelijke	
topsport.	En	voor	topsport	heb	je	een	gezond	lichaam	nodig.	
Dus	kun	je	maar	beter	niet	roken,	drinken	en	snuiven	(tenzij	
je	Gordon	heet	en	88	programma’s	per	week	moet	opnemen).	
Matthijs’	buddy	was	jarenlang:	de	fles.	Hij	lustte	er	(lees:	ook	
daar)	wel	pap	van.	Sinds	een	jaar	of	zes	kijkt	Van	Nieuwkerk	
niet	meer	dagelijks	diep	in	de	fles	–	en	het	kan	dan	ook	haast	
geen	 toeval	 zijn	 dat	 hij	 sindsdien	 totaal	 onomstreden	 is,	
alleen	maar	groeit	in	kijkcijfers	en	alles	wat	hij	aanraakt,	van	
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DWLD	 tot	 zomerconcerten	 in	 het	 Westerpark,	 een	 succes	
wordt.	Mens	sana	in	dinges	sana.	Plus:	van	alcohol	krijg	je	als	
man	borsten.	Ook	geen	gezicht...	
	
15	Stop	op	tijd		
DWDD	 is	 bezig	 aan	 zijn	 elfde	 seizoen.	 Een	 tijdje	 terug	 liet	
Matthijs	 zich	 op	 een	 school	 ontvallen	 dat	 het	 zijn	 laatste	
seizoen	 zou	 worden.	 Wat	 daarna	 met	 de	 grootst	 mogelijke	
spoed	 door	 alles	 en	 iedereen	 werd	 ontkend	 en	 werd	
omgebouwd	 tot	 ‘denkt	 na	 over	 de	 toekomst’.	Maar	 dat	was	
voor	bleek	dat	Jeroen	Pauw	zonder	Paul	Witteman	heel	traag	
op	 gang	 kwam	en	DWDD	dus	 bij	 de	VARA	niet	 gewoon	 een	
grote,	maar	de	allergrootste	hit	is.	En	daar	trek	je	niet	zomaar	
de	 stekker	 uit.	 Dat	 hij	 het	 overweegt,	 is	 overigens	wel	 heel	
verstandig;	niks	erger	dan	ná	je	hoogtepunt	stoppen.	
	
16	Toon	aanstekelijke	energie		
De	grote	kracht	van	Matthijs	van	Nieuwkerk	in	het	algemeen,	
maar	eigenlijk	van	alle	Matthijsen	van	Nieuwkerk	 in	de	hele	
wereld,	 heet:	 energie.	Wie	 bij	 binnenkomst	 uitstraalt	 dat	 ie	
energiek	 is,	 wie	 de	 andere	 aanwezigen	 bestookt	 met	 zijn	
energie	 en	 energie	 geeft,	 die	 is	 een	 topper.	 En	 die	 kent	 ook	
geen	 echte	 houdbaarheidsdatum.	 Als	 je	 in	 staat	 bent	 om	
anderen	 beter	 te	 maken,	 zich	 beter	 te	 laten	 voelen	 of	
anderszins	een	shot	energie	geeft,	dan	heb	je	goud	in	handen.	
Als	 je	 het	 hebt,	 heb	 je	 mazzel.	 Als	 je	 het	 mist,	 moet	 je	 het	
leren.	 Hoe?	 Benader	 elk	 ‘optreden’	 als	 een	 sportwedstrijd.	
Die	je	wilt	winnen.	
	
17	Wees	scherp	als	een	mes		
Matthijs	 van	 Nieuwkerk	 komt	 niet	 uit	 een	 gegoed	 milieu.	
Sterker:	hij	werd	geboren	boven	de	slagerij	van	zijn	opa	aan	
de	 Lange	 Niezel	 in	 Amsterdam,	 midden	 tussen	 wat	 toen	
heetten	de	temeiers	en	zijn	vader	was	oorspronkelijk	inkoper	
van	sportartikelen	bij	V	&	D.	Wel	groeide	hij	grotendeels	op	
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in	 Het	 Gooi,	 dus	 helemaal	 van	 de	 straat	 is	 hij	 ook	 niet.	 Die	
twee	werelden	komen	prachtig	samen	 in	de	Van	Nieuwkerk	
van	nu:	hij	kan	met	hoog	en	laag	door	één	deur	en	zijn	grote	
kracht	 naast	 zijn	 snelheid	 van	 praten	 en	 denken	 is	 zijn	
messcherpe	 vraagstelling.	 Niemand	 (behalve	 Jan	 Roos	 van	
PowNews)	is	zo	ad	rem	als	Van	Nieuwkerk	en	dat	maakt	zijn	
programma	 én	 hem	 tot	 de	 hit	 die	 ze	 geworden	 zijn.	 Zolang	
die	scherpte	blijft,	wordt	‘De	Wereld	Draait	Door’	geen	‘Pauw	
en	Witteman’,	zullen	we	maar	zeggen...	
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17	Reinout	Oerlemans		

‘Ik	 maak	 geen	 film	 voor	 de	 recensenten,	 maar	
voor	het	grote	publiek’		
	
Hij	is	al	een	paar	jaar	een	vaste	klant	in	de	Quote	500.	En	als	
alles	goed	gaat,	stijgt	hij	in	de	komende	editie	weer	een	plek	
of	 veel.	 Want	 het	 Amerikaanse	 mediabedrijf	 Warner-Bros	
kocht	Eyeworks,	dat	voor	63	procent	zijn	eigendom	was.	Niet	
slecht	voor	een	gesjeesde	rechtenstudent.	Veertien	inzichten	
die	Reinout	Oerlemans	ons	biedt.		
	
1	Ga	de	straat	op	
Sommige	verhalen	zijn	te	mooi	om	dood	te	checken.		
Zoals	 dat	 over	 de	 ‘ontdekking’	 van	 Reinout	 Oerlemans	 in	
1990.	 Of	 geloof	 jij	 wel	 dat	 de	mensen	 die	 verantwoordelijk	
waren	 voor	 de	 casting	 van	 ’s	 lands	 eerste	 dagelijkse	 soap,	
‘Goede	 Tijden,	 Slechte	 Tijden’,	 op	 zoek	 waren	 naar	 een	
kakkertje	 die	 geen	 acteertalent	 had	 en	wiens	 rechtenstudie	
niet	 zo	 heel	 geweldig	 liep?	 Dat	 ze	 namelijk	 hoopten	 dat	 zo	
iemand	 bereid	 zou	 zijn	 zich	 vijf	 dagen	 per	 week	 voor	 niet	
meer	dan	een	redelijk	salaris	te	laten	opsluiten	in	een	studio	
in	Aalsmeer?	En	dat	ze	die	gast	tijdens	hun	zoektocht	zomaar	
toevallig	op	straat	tegen	het	lijf	zijn	gelopen?		
Nou	dan!	
Desalniettemin	 is	dat	de	officiële	 versie	 van	hoe	de	 carrière	
van	Reinout	Oerlemans	begon.	De	les	uit	dat	verhaal	die	wel	
de	moeite	waard	is	om	over	te	nemen	is	deze:	ga	de	straat	op.	
En	 dat	 staat	 dan	 voor:	 richt	 de	 blik	 naar	 buiten.	 Kom	 in	
contact	met	echte	mensen.	Ook	mensen	die	 je	nog	niet	kent.	
Ik	 ken	 bladenmakers	 die	 nooit	 in	 een	 kiosk	 kijken	wie	 hun	
bladen	 nou	 echt	 kopen...	 Marketeers	 die	 snoepproducten	
moeten	 verkopen	 maar	 nooit	 een	 winkel	 van	 Jamin	 van	
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binnen	zien.	Ministers	die	denken	dat	76	stemmen	vóór	mag	
worden	uitgelegd	als	steun	voor	hun	beleid…	Snap	je?	
	
2	Vind	het	wiel	niet	opnieuw	uit		
Voor	Reinout	was	 die	 rol	 van	Arnie	Alberts	 in	 GTST	 (o,	 ja!)	
slechts	een	eerste	stap	in	zijn	carrière.	Hij	wilde	niet	acteren,	
hij	wilde	rijk	worden.	En	dan	kun	je	beter	televisieproducent	
worden,	net	 als	 John	de	Mol	 en	 Joop	van	den	Ende.	Dus	dat	
wilde	 de	 inmiddels	 gesjeesde	 student	 rechten	R.	 Oerlemans	
uit	Mill	(kan	ie	ook	niks	aan	doen).	Maar	hoe?		
In	mijn	 fotografennetwerk	 loopt	een	meneer	rond	(naam	en	
adres	 bij	 de	 redactie	 bekend,	 red.)	 die	 beweert	 dat	 hij	 de	
bedenker	is	van	het	eerste	grote	succesproduct	van	Reinouts	
productiemaatschappij,	de	Nationale	IQ	Quiz.	Punt	is:	de	man	
had	niet	de	tijd,	niet	de	centen	en/of	niet	het	keiharde	bewijs	
om	dat	bij	de	rechtbank	wettig	en	overtuigend	te	bewijzen	en	
dus	ging	‘Arnie’	met	het	idee	aan	de	haal.		
Anyway:	als	 iets	 in	de	wereld	van	 tv-producenten	usance	 is,	
dan	 is	 het	 wel	 dat	 ze	 geen	 van	 allen	 het	 wiel	 helemaal	
opnieuw	 uitvinden,	 maar	 allemaal	 net	 even	 een	 andere	
profiel	in	het	rubber	stansen.	Jatten,	een	beetje	aanpassen	en	
hóp,	daar	 is	weer	een	nieuw	format!	Zolang	dat	mag	van	de	
rechter,	is	dat	hoe	het	werkt.	Afkijken,	ná	je	schooltijd	vooral	
wél	doen,	bedoel	ik.	
	
3	Spreek	je	doel	uit	
Mensen	die	geen	vrienden	van	Reinout	zijn,	beweren	dat	hij	
zijn	 doelstellingen	 in	 de	 begintijd	 van	 zijn	 (overigens	 pas	
dertien	 jaar	 oude	 bedrijf	 Eyeworks)	 op	 een	 nogal	 weinig	
diplomatieke	 manier	 verwoordde.	 Hij	 zou	 bij	 wijze	 van	
spreken	de	hele	 dag	 over	 de	 gangen	 van	 zijn	 bedrijf	 aan	de	
Amsterdamse	ring	hebben	lopen	rennen	onder	het	uitroepen	
van	‘Beat	Endemol!’.	
Als	 het	 wel	 waar	 was,	 is	 het	 misschien	 een	 beetje	
kinderachtig,	maar	er	 is	niks	mis	mee.	Als	 je	de	doelstelling	
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die	je	hebt	in	twee	woorden	kunt	formuleren	en	dan	ook	nog	
in	twee	woorden	die	iedereen	snapt,	dan	ben	je	gewoon	een	
held.	 De	 meeste	 bedrijven	 en	 mensen	 hebben	 complete	
boekwerken	of	toch	op	zijn	minst	vele	zinnen	nodig	om	uit	te	
leggen	wat	ze	willen	bereiken.	En	hoe	langer	de	tekst,	des	te	
groter	de	kans	dat	mensen	het	niet	begrijpen	of	dat	er	ruis	op	
de	 lijn	 komt.	 Sowieso:	 weten	 wat	 je	 doel	 is,	 dat	 is	 voor	
menigeen	 al	 heel	 wat.	 Moeten	 de	 doelen	 ook	 haalbaar	 en	
realistisch	 zijn	 (wat	 bij	 Eyeworks	 vs.	 Endemol	 structureel	
niet	 heel	 erg	 het	 geval	was)?	 Liefst	wel.	Maar	 hé,	 RKC	wint	
ook	weleens	van	Ajax.	Als	je	het	niet	als	doel	uitspreekt,	lukt	
het	zeker	niet.	
	
4	Maak	het	uitrolbaar		
De	 managementles	 van	 Arnie	 (en	 zijn	 collega’s)	 is:	 wat	 je	
maakt,	moet	 geen	 eenmalig	 dingetje	 zijn.	 Dus	 als	 je	 een	 tv-
programma	 bedenkt,	 dan	 een	 programma	 dat	 je	 jaarlijks,	
maandelijks	 of	 dagelijks	 (liefst	 het	 laatste)	 opnieuw	 kunt	
exploiteren.	 En,	 heel	 belangrijk,	 kunt	 exporteren.	 Want	
telkens	 als	 iets	 opnieuw	 wordt	 gebruikt	 (of	 wordt	 gekocht	
door	 een	 buitenland)	 rinkelt	 de	 kassa.	 Dat	 heet	 in	
‘geldverdienkringen’	dat	iets	‘uitrolbaar’	moet	zijn.	
De	 grote	 jongens,	 zoals	 inmiddels	 Oerlemans,	 doen	 en	
kunnen	 dat,	 maar	 dankzij	 internet	 (met	 webwinkels,	 apps,	
sites,	 en	 zo	 voort,	 en	 zo	 verder)	 kan	 eigenlijk	 iedereen	 het	
tegenwoordig.	 Want	 vergis	 je	 niet,	 de	 bedenker	 van	 de	
website	 YouPorn.com	 werd	 echt	 niet	 rijk	 dankzij	
Nederlandse	 klantjes	 alleen.	 Waarom	 die	 pornosite	 er	 nou	
opeens	 wordt	 bijgehaald?	 Nou,	 Reinout	 heeft	 ook	 nog	 een	
broer,	 Jurriaan.	 En	 die…	 precies!	 Die	 richtte	 YouPorn	 op	 en	
liep	daarop	binnen.		
	
5	Durf	op	je	bek	te	gaan	
Wat	je	niet	kunt	‘uitrollen’:	 jezelf.	Dus	toen	Reinout	Amerika	
wilde	gaan	veroveren,	besloot	hij	met	zijn	Daniëlle	en	de	vier	
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‘kids’	 (zoals	 dat	 in	 de	 kringen	 van	 de	 vriendinnen	 Estelle	
Cruijff	 en	 Amanda	 Krabbé	 heet)	 naar	 Los	 Angeles	 te	
verkassen.	 Het	 punt	 was:	 Reinout	 zat	 wel	 op	 Amerika	 te	
wachten,	maar	Amerika	niet	op	hem.		
Nu	is	het	niet	zo	dat	hij	in	2010	met	hangende	pootjes	terug	
kwam	en	volmondig	erkende	dat	een	overname	ván	Warner	
Bros	 er	 nog	 even	 niet	 in	 zat.	 Want	 een	 Reinout	 Oerlemans	
mag	 graag	 zijn	 successen	 uitventen,	 de	 minder	 glorieuze	
momenten	 moffelt	 ie	 liever	 weg.	 Dus?	 Dus	 kwam	 hij	 terug	
naar	 Nederland	 omdat	 de	 economische	 crisis	 het	
noodzakelijk	maakte	dat	hij	 ‘op	de	basis’	zat.	Die	basis	werd	
trouwens	 in	 plaats	 van	 dat	 lelijke	 kantoorpand	 aan	 de	
Amsterdamse	 ring	 al	 snel	 het	 112	 jaar	 oude	 pand	 aan	 het	
Raamplein	 in	 hartje	 020	 waarin	 de	 Hogere	 Economische	
School	 was	 gevestigd.	 Je	 moet	 jezelf	 wel	 een	 beetje	
verwennen,	nietwaar?	
	
6	Geef	het	volk	brood	en	spelen	
Even	 een	 stukje	 geschiedenisles	 naar	 de	 mensen	 toe.	 De	
Romeinse	 dichter	 Juvenalis	 schreef	 ooit,	
honderdmiljardmiljoen	 jaar	 geleden:	 “Iam	 pridem,	 ex	 quo	
suffragia	 nulli	 uendimus,	 effudit	 curas;	 nam	 qui	 dabat	 olim	
imperium,	 fasces,	 legiones,	 omnia,	 nunc	 se	 continet	 atque	
duas	 tantum	 res	 anxius	 optat,	 panem	et	 circenses.”	 Voor	 de	
enkeling	 die	 geen	 Frans	 spreekt:	 “Vroeger	 verkochten	 we	
onze	 stem	 aan	 niemand.	 Al	 een	 hele	 tijd	 heeft	 het	 volk	 de	
macht	 afgestaan.	 Het	 volk	 benoemde	 vroeger	 militaire	
bevelhebbers,	hoge	ambtenaren,	legioenen,	alles.	Nu	beperkt	
het	volk	zichzelf	en	hoopt	alleen	nog	op	twee	zaken:	brood	en	
spelen.”	Want?	Want	Romeinse	 burgers	 kregen	 gratis	 graan	
en	 er	werden	 gladiatorgevechten	 voor	 ze	 georganiseerd	om	
ze	‘koest	te	houden’.	
Dat	 werd	 uiteindelijk	 de	 uitspraak	 ‘Geef	 het	 volk	 brood	 en	
spelen’	 die	 werd	 toegeschreven	 aan	 Julius	 Caesar.	 Enfin,	
Reinout	Oerlemans	was	als	tv-producent	duidelijk:	hij	maakt	
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niks	 voor	de	 elite,	maar	 alles	 voor	de	massa.	Want	massa	=	
kassa.	 Dat	 betekent	 ook	 dat	 de	 VPRO	 hem	 niet	 zo	 snel	 zal	
inhuren	voor	een	leuke	documentairereeks,	maar	dat	zal	hem	
–	in	brood-	en	spelentaal	–	aan	zijn	reet	roesten.	
Overigens:	massa	is	kassa	óf	zeer	exclusief	zijn	is	kassa.	Het	is	
een	keuze.	
	
7	Zorg	goed	voor	jezelf		
Een	kantoor	aan	het	Raamplein,	een	villa	in	Laren,	een	villa	in	
Los	Angeles,	een	villa	in	St.	Tropez,	een	vermogen	van	ergens	
in	de	70	miljoen	euro.	Dat	ventje	dat	in	1990	debuteerde	als	
Arnie	 Alberts	 in	 ‘Goede	 Tijden,	 Slechte	 Tijden’	 heeft	 door	
keihard	werken,	kansen	zien	én	benutten	gezorgd	dat	hij	zich	
al	ruim	voor	zijn	40ste	verjaardag	nooit	meer	zorgen	hoefde	
te	 maken	 over	 de	 vraag	 of	 het	 nageslacht	 wel	 een	 paar	
nieuwe	 sneakers	 kon	 krijgen.	 Dat	 hij	 financieel	 goed	 voor	
zichzelf	 zorgt	 is	 één	 ding,	 ook	 fysiek	 blijft	 Oerlemans	 in	
shape.	 En	 in	 het	 rijtje	 alcohol-,	 nicotine-	 of	 cokeverslaafden	
dat	 doorgaans	 op	 Amsterdamse	 feestjes	 wordt	 genoemd,	
neemt	de	familie	Oerlemans	bepaald	geen	prominente	rol	in.	
Integendeel.	Als	 er	 al	 veel	 uit	 de	middelenpot	 gesnoept	 Zou	
Zijn	 (!),	 is	 het	 door	 Daniëlle,	 toen	 ze	 nog	 –	 niet	
onverdienstelijk	 –	 wielrenster	 was.	 En	 de	 vriendin	 van	
dopingzondaar	Lance	Armstrong,	niet	te	vergeten.	
	
8	Koester	je	netwerk	
Oerlemans	 breidde	 zijn	 bedrijf	 internationaal	 uit	 door	
buitenlandse	 producenten	 over	 te	 nemen.	 Slim.	 Niet	 alleen	
omdat	ze	de	markt	ter	plekke	goed	kennen	en	al	allerlei	deals	
hadden	 lopen.	 Ook	 niet	 alleen	 omdat	 hij	 daardoor	 voor	
andere	landen	voor	gratis	over	hun	formats	kon	beschikken.	
Want	óók	omdat	hij	daarmee	een	netwerk	kocht.	Het	draait	
in	de	wereld	van	tv-producenten	om	programma’s,	maar	ook	
om	mensen	en	hun	contacten.	Als	je	die	‘koopt’	ben	je	meteen	
echt	binnen.	
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En	in	Nederland	 is	Oerlemans	al	heel	 lang	een	 ‘Joop-zegger’.	
Sterker:	 hij	 mag	 niet	 alleen	 ‘Joop’	 zeggen	 tegen	 de	 heer	
Johannes	Adrianus	 van	 den	Ende,	 hij	 doet	 ook	 zwaar	 zaken	
met	 de	 medeoprichter	 van	 Endemol.	 Nog	 sterker:	 ‘Joop’	 is	
ook	fors	aandeelhouder	in	Eyeworks,	dus	die	heeft	alle	reden	
om	de	 ‘Arnie’	die	hij	 in	1990	zag	binnenkomen	te	helpen	bij	
zijn	zegetocht.	
	
9	Blijf	uit	de	bladen		
De	 roddelbladen	 worden	 niet	 rijk	 van	 Reinout	 Oerlemans.	
Dat	is	knap	voor	een	Quote	500-lid	met	een	beroep	dat	ín	de	
schijnwerpers	 wordt	 uitgeoefend.	 Die	 ene	 keer	 dat	 een	
vermeende	 affaire	 met	Wendy	 van	 Dijk	 naar	 buiten	 kwam,	
via	GeenStijl,	 besloot	 ‘het	merk’	Wendy	van	Dijk	 een	proces	
aan	te	spannen	tegen	de	website.	Wat	ze	won.		
En	 verder	 hebben	 de	 bladen	 Oerlemans,	 inmiddels	 ook	
filmproducent	 en	 -regisseur,	 en	 de	 ‘sterren’	 uit	 zijn	 fabriek	
veel	te	hard	nodig	om	heel	erg	diep	te	graven	naar	eventuele	
vuiligheid.	 Want	 de	 toorn	 van	 Oerlemans,	 die	 schijnt	 ook	
legendarisch	 te	zijn.	Als	Matthijs	van	Nieuwkerk	een	zwarte	
lijst	heeft	van	mensen	die	niet	welkom	zijn	 in	DWDD	omdat	
ze	 ooit	 iets	 vervelends	 over	 hem	 schreven	 (boeien!),	 heeft	
Oerlemans	echt	macht	om	mensen	het	werken	onmogelijk	te	
maken.	
	
10	Hou	je	vrouw	
Daniëlle	 Oerlemans-Overgaag	 (van	 24	 maart	 1973	 te	 ’s-
Gravenzande).	 Zo	 heet	 mevrouw	 Reinout.	 Vroeger	 was	 ze	
wielrenster.	En	later	deed	ze	iets	bij	Studio	Sport.	Dat	laatste	
was	 niet	 zo’n	 heel	 groot	 succes.	 Want	 sportkijkers	 zijn	
kritische	 kijkers.	 Dus	 toen	 ze	 de	 Engelse	
voetbalbekercompetitie,	 de	FA	Cup,	niet	uitspraak	als	 ‘Ef	Ee	
Cup’,	 maar	 als	 Fa	 Cup	 (naar	 het	 gelijknamige	
lichaamsverzorgingsmerk),	 bevestigde	 ze	 in	 twee	 woorden	
elk	vooroordeel	over	zichzelf.		
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Voor	 Reinout	 was	 dat	 –	 in	 tegenstelling	 tot	 voor	 de	 NOS	 -	
geen	 reden	 om	 haar	 uit	 beeld	 te	 laten	 verdwijnen	 :-)	
Integendeel,	 ze	 zijn	 al	 honderd	 jaar	 samen	 en	 dat	 zullen	 ze	
wel	blijven	ook.	Als	 je	als	vrouw	zelfs	accepteert	dat	 je	man	
een	baard	van	weken	kweekt	omdat	ie	als	filmregisseur	geen	
tijd	 zou	hebben	om	dat	ding	er	af	 te	 rossen	en	dan	óók	nog	
beweert	 dat	 je	 het	 wel	 mooi	 vindt,	 dan	 ben	 je	 een	 gouden	
wijffie.	Of	een	blinde.	
	
11	Geef	ze	de	middelvinger		
Hoezeer	 Oerlemans	 zijn	 imago	 ook	 bewaakt	 en	 bij	 zijn	
zeldzame	 publieke	 optredens	 buiten	 de	 rode	 loper	 ook	 de	
vrolijke,	vriendelijke,	enthousiaste	gast	uithangt,	 soms	toont	
hij	 ook	 opeens	 dat	 andere	 gezicht.	 Zoals	 toen	 Adam	 Curry	
boos	 was	 dat	 Oerlemans	 dochter	 Christina	 Carry	 er	 bij	 het	
programma	‘Welkom	bij	de	Kamara’s’	had	ingeluisd.	Ze	bleek,	
met	nog	wat	nep-BN’ers,	door	zes	acteurs	die	zich	voordeden	
als	 inboorlingen,	 te	 zijn	 genaaid.	 Curry,	 inderdaad	 het	
toonbeeld	van	de	‘Ideale	Vader’,	nam	het	voor	zijn	dochter	op	
en	beloofde	Reinout	op	zijn	gezicht	 te	 timmeren	als	hij	hem	
ooit	zou	tegenkomen.	En	wat	deed	onze	Reinout?	Die	haalde	
gewoon	zijn	schouders	op.	Op	het	 juiste	moment	verstandig	
zijn,	het	is	in	het	tv-wereldje	lang	niet	iedereen	gegeven.	En	je	
middelvinger	 opsteken	 als	 je	 de	 publieke	 opinie	 mee	 hebt:	
altijd	+1	natuurlijk.	
	
12	Tast	de	grenzen	af	
De	grootste	blunder	van	Reinout	Oerlemans	was	 in	2012	de	
docusoap	 ’24	Uur	Tussen	 Leven	 en	Dood’	 die	 hij	 bij	 en	met	
het	VUmc	in	Amsterdam	maakte.	Even	vergat	hij	dat	het	volk	
niet	al	het	brood	en	alle	spelen	zomaar	wil	vreten.	Er	hingen	
camera’s	 in	 het	 ziekenhuis	 en	 de	 patiënten	 die	 daarmee	
werden	opgenomen	waren	niet	 bepaald	 ingehuurde	 acteurs	
die	in	alle	nuchterheid	toestemming	gaven	om	opgenomen	te	
worden.	Iets	met	privacy.	Oerlemans	onderschatte	alle	ophef	
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en	zat	toen	hij	 in	Nieuwsuur	door	Mariëlle	Tweebeeke	werd	
gefileerd	 zo	 ongeveer	 voor	 de	 eerste	 keer	 in	 zijn	 leven	met	
een	spreekwoordelijke	bek	vol	tanden.	
Twee	 lessen.	 Les	 één:	 nooit	 meer	 doen.	 En	 de	 veel	
belangrijker	 les	 twee:	 als	 je	 niet	 aftast	 waar	 de	 grenzen	
liggen,	zul	je	het	nooit	weten	ook.	Want	geloof	me	(ik	mocht	
zelf	 dankzij	 een	 ‘journalistiek	 experiment’	 ooit	 drie	 dagen	
logeren	 in	 een	 Rotterdamse	 politiecel):	 geen	 leerzamer	
momenten	 dan	 de	 momenten	 waarop	 je	 nét	 de	 grens	
overschrijdt.	
	
13	Hou	de	open	deuren	dicht	
Open	 deuren-politiek?	 Kantoortuin?	 Hahaha.	 Wie	 Reinout	
Oerlemans	wil	spreken,	moet	zo	ongeveer	op	audiëntie	bij	de	
paus.	Dat	 is	dé	manier	om	te	zorgen	dat	 je	de	uren	die	 je	op	
aarde	 gegund	 zijn	 zo	 efficiënt	 mogelijk	 kunt	 vullen.	 De	
metafoor	 is	 hopelijk	 duidelijk:	 don’t	 waste	 any	 time.	 Want	
elke	minuut	die	je	verlummelt,	komt	nooit	meer	terug.		
	
14	Verkoop	op	het	juiste	moment	
Het	bedrijf	van	Reinout	Oerlemans	is	jong.	Opgericht	in	2001.	
En	 het	 is	 spectaculair	 gegroeid.	 Inmiddels	 zijn	 er	 formats	
verkocht	 aan	 televisiezenders	 in	 meer	 dan	 50	 landen.	 Na	
jaren	 zelf	 ‘kleinere	 jongens’	 te	 hebben	 overgenomen,	 vroeg	
hij	in	2011	de	Amerikaanse	zakenbank	Goldman	Sachs	uit	te	
zoeken	of	nog	veel	 grotere	mediaconcerns	 interesse	 zouden	
hebben	 in	 een	 overname	 van	Eyeworks.	Warner	Bros	 bleek	
de	gegadigde	die	bereid	was	200	miljoen	euro	op	de	rekening	
van	de	aandeelhouders	te	storten.	Als	we	goed	geïnformeerd	
zijn	 is	63	procent	daarvan	voor	 ‘Arnie	Alberts’.	Wie	 zijn	wij	
dan	om	die	gast	ook	maar	érgens	om	af	te	zeiken?	Dusss…	
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18	Robin	van	Persie		

‘Er	is	nog	geen	tijd	om	terug	te	kijken.	Het	draait	
om	de	eerstvolgende	wedstrijd’		
	
In	 een	 eerdere	 finale	 van	 het	WK	 voetbal	 kreeg	 die	 andere	
ster,	 Arjen	 Robben,	 zijn	 kans	 op	 eeuwige	 roem.	 Hij	 schoot	
naast.	 In	2014	 in	Brazilië:	nieuwe	ronde,	nieuwe	kansen.	En	
die	greep	 ie.	 In	de	openingswedstrijd	 tegen	Spanje	kopte	hij	
hoogstpersoonlijk	de	hoop	terug	in	het	elftal.	De	man	die	van	
lastig	 k**kind	 in	 Rotterdam	 uitgroeide	 tot	 een	 fenomeen	 in	
Engeland.	Dit	was	zijn	methode.		
	
1	Gebruik	je	talent		
Robin	 van	 Persie	 is	 een	 kind	 van	 twee	 kunstenaars.	 Zijn	
moeder	 is	 schilder	 en	 zijn	 vader	 beeldhouwer.	 Waar	 zijn	
(eeuwen	 geleden	 gescheiden)	 ouders	 kunstwerken	 maken	
met	 hun	 handen,	 komt	 de	 creativiteit	 van	 Robin	 via	 zijn	
voeten	 naar	 buiten.	 Het	 is	 vooral	 een	 kwestie	 van	 op	 jonge	
leeftijd	 ontdekken	waar	 je	 talenten	 liggen.	 Van	 Persie	 heeft	
weleens	 gezegd	 dat	 als	 zijn	 vader	 een	 boom	 ziet,	 de	 beste	
man	er	allerlei	gedachten	bij	heeft,	er	iets	mee	wil	doen.	Zelf	
ziet	 hij	 in	die	boom	vooral	 een	 eh…	boom.	Als	hij	 –	 om	zijn	
ouders	 plezieren	 –	 al	 die	 uren	 die	 hij	 als	 kind	 voetbalde	 in	
schilderen	 of	 beeldhouwen	 had	 gestopt,	 was	 hij	 daarin	
misschien	ook	wel	een	grote	geworden.	Maar	bij	voetbal	was	
de	kans	groter,	want	daarin	was	hij	 een	natural.	Vader	Bob,	
bij	 wie	 hij	 woonde,	 vond	 het	 prima	 dat	 zoonlief	 zijn	 eigen	
keuze	maakte	en	zijn	talent	op	het	voetbalveld	liet	zien.	
	
2	Groei	spelenderwijs		
De	jeugd	van	Robin	van	Persie	bestond	uit	school,	voetballen	
op	 straat,	 trainen	 bij	 de	 club	 en	 slapen.	 Hoewel	 vijf	 de	
minimumleeftijd	was	om	bij	een	club	te	worden	aangenomen,	
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nam	 Excelsior	 hem	 al	 op	 zijn	 vierde	 aan.	 Uitzonderlijk.	 En	
hoewel	spelen	bij	een	dergelijke	club	(Excelsior	was	destijds	
de	kweekvijver	van	Feyenoord)	betekende	dat	het	er	al	snel	
professioneel	 aan	 toe	 ging,	 bleef	 hij	 voetbal	 wel	 als	 spél	
beschouwen.	 In	de	Volkskrant	zei	hij	over	die	 tijd:	 “Dat	was	
misschien	mijn	mooiste	 tijd.	Helemaal	geen	zorgen.	Gewoon	
lekker	 een	 trainingspakje	 aan.	 Voetbalschoenen.	 Lekker	
spelen,	de	hele	dag.	Buiten	op	straat,	in	de	zaal.	Moe:	kende	je	
niet.	Spierpijn:	een	dagje	misschien.	Ongekend,	zo	snel	als	 je	
herstelt	 als	 kind.	 In	 je	 hoofd	 kwam	 niet	 eens	 op	 dat	 je	 een	
blessure	kon	oplopen.”	
En	 later	 is	 dat	 niet	 veranderd.	Als	Robin	 van	Persie	 een	bal	
ziet,	 wil	 hij	 ballen.	 Hij	 kan	 genieten	 van	 YouTube-filmpjes	
waarin	 straatvoetballers	 allerlei	 trucs	 doen.	 En	 geen	 groter	
plezier	dan	cartoons	kijken	met	zijn	zoontje.	Zo	blijf	je	in	een	
bikkelharde	 wereld	 overeind:	 door	 kind	 te	 blijven.	 En	 toch	
almaar	beter	te	worden,	uiteraard.	
	
3	Blijf	van	de	meisjes	af		
Grappig.	Robin	van	Persie	was	er	qua	meisjes	laat	bij.	Hoewel	
iedereen	heel	jong	zijn	talent	zag	en	pubermeisjes	gek	zijn	op	
topsporters,	 voetbalde	 hij	 liever.	 Weer	 zo’n	 voorbeeld	 van	
hoe	 serieus	 de	 kleine	 Van	 Persie	 zijn	 carrière	 al	 nam.	 Al	
speelde	 volgens	hem	mee	dat	 hij	 ook	maar	 één	 soort	 broek	
droeg:	 een	 Feyenoord-trainingsbroek.	 Dat	 vonden	 de	
dametjes	 in	 Kralingen	 en	 op	 Rotterdam-Zuid	 niet	 heel	
aantrekkelijk.	
Waarom	 grappig?	 Omdat	 dezelfde	 bleue	 jongen	 op	 13	 juni	
2005	werd	opgepakt	op	verdenking	van	verkrachting	van	een	
Rotterdamse	 vrouw	 in	 een	 hotelkamer,	 samen	 met	 twee	
vrienden.	 Acht	 maanden	 later	 werd	 de	 zaak	 overigens	
geseponeerd.	 De	 (getrouwde)	 voetballer	 had	 wel	 seks	 met	
het	 meisje	 gehad,	 maar	 van	 dwang	 was	 niets	 gebleken.	
Datzelfde	 jaar	 werd	 trouwens	 zijn	 eerste	 kind	 geboren	 en	
echtgenote	 Bouchra	 schopte	 hem	 niet	 buiten.	 “In	 onze	
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trouwringen	staat	‘liefde,	trouw	en	vriendschap’	gegraveerd”,	
zei	ze.	“Als	trouw	wegvalt,	dan	heb	je	altijd	nog	vriendschap	
en	 liefde;	 redenen	 om	 voor	 je	 huwelijk	 te	 knokken.”	 Aldus	
geschiedde.	 Blijkbaar.	 De	 les	 voor	 ons	 niet-
trainingsbroekendragers:	voorkomen	is	beter	dan	genezen.	
	
4	Leer	van	oude	rotten		
Toen	Robin	van	Persie	van	Feyenoord	naar	de	Britse	topclub	
Arsenal	 verkaste,	 was	 hij	 net	 zo’n	 ‘arrogante	 blaag’	 (aldus	
Voetbal	 International-hoofdredacteur	 Johan	 Derksen)	 als	 in	
zijn	eerste	jaren	in	de	Kuip.	Van	Persie	vond	het	bijvoorbeeld	
heel	normaal	om	aan	de	manager	(Arsène	Wenger)	uitleg	te	
eisen	als	hij	niet	werd	opgesteld.	Van	de	toenmalige	vedette	
Thierry	Henri	leerde	hij	dat	dat	soort	gedrag	in	Engeland	niet	
werd	 getolereerd.	 Daar	 is	 de	 manager	 de	 baas	 en	 moet	 de	
voetballer	zich	gewoon	schikken	in	zijn	rol.	
Eerder,	 bij	 Feyenoord,	 stond	 hij	 wat	 minder	 open	 voor	 de	
wijze	 lessen	 van	 de	 oudere	 garde.	 Vooral	 Pierre	 van	
Hooijdonk	 ging	menigmaal	 door	 het	 lint	 als	 Van	Persie	 zich	
weer	 eens	 misdroeg.	 Zo	 was	 Van	 Hooijdonk	 gewend	 de	
kansrijke	vrije	trappen	te	nemen.	Maar	de	18-jarige	snotneus	
eiste	die	taak	gewoon	voor	zich	op.	En	dat	pikte	de	oude	rot	–	
die	 Feyenoord	 zo	 ongeveer	 in	 zijn	 eentje	 de	 UEFA	 Cup	 zou	
bezorgen	 –	 natuurlijk	 niet.	 Ook	 van	 zijn	 trucjes	 waren	 de	
oudere	 Feyenoorders	 maar	 matig	 gediend.	 Hij	 speelde,	 zo	
vonden	 ze,	 met	 hun	 wedstrijdpremies	 als	 ie	 de	
straatvoetballer	 ging	 lopen	 uithangen.	 En	 de	 voetballerij	 is	
een	harde	wereld:	als	je	je	blijft	misdragen,	komt	elke	pass	op	
jou	net	verkeerd	aan.	Als	ie	al	komt…	
	
5	Laat	niet	over	je	lopen		
Leren	van	oude	rotten	betekent	niet	dat	je	over	je	moet	laten	
lopen.	 Ook	 hiervan	 is	 weer	 een	 mooi	 voorbeeld	 uit	 Van	
Persie’s	 Feyenoord-tijd:	 toen	 hij	 een	 afspraak	 had	 gemaakt	
voor	 een	massage	 bij	 de	 fysiotherapeut.	 Op	 de	 afgesproken	
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tijd	 kwam	 Van	 Hooijdonk,	 die	 geen	 afspraak	 had,	 ook	
aanlopen	 en	 die	 eiste	 de	 plek	 op	 de	 massagetafel	 op.	 Niet	
omdat	hij	plotseling	geblesseerd	was,	maar	omdat	Van	Persie	
in	 zijn	 ogen	 een	 blaag	 was.	 Senioriteit,	 zo	 luidde	 het	
argument	 in	het	wedstrijdje	verplassen.	Wat	Van	Persie	nog	
het	 meest	 verbaasde:	 dat	 de	 masseur	 van	 dienst	 zijn	 kop	
hield.	 Die	 lafheid	 kom	 je	 ook	 tegen	 als	 je	 niet	 over	 je	 laat	
lopen.	 Heel	 leerzaam	 –	 en	 een	 prima	 reden	 om	 geen	
vriendschap	met	zo’n	ruggengraatloze	te	slijten.	
	
6	Maak	elke	fout	maar	één	keer		
Robin	 van	 Persie	 was	 in	 zijn	 eerste	 jaren	 als	 prof	 geen	
lieverdje.	Hoeft	ook	niet.	Maar	te	laat	komen	bij	een	wedstrijd	
(Feyenoord-RKC),	een	Audi	TT	eisen	 terwijl	Opel	 je	sponsor	
is,	uit	het	team	gezet	worden	door	trainer	Bert	van	Marwijk	
rond	 een	Europa	Cup-wedstrijd	 in	 Istanbul	 –	 het	 zijn	 zaken	
waarmee	het	gemiddelde	talent	niet	weg	komt.	Zeker	niet	als	
het	talent	al	 jaren	bekend	staat	als	arrogant,	best	een	beetje	
lui	 en	 door	 en	 door	 verwend	 door	 een	 vader	 die	 hem	
adoreert.	
Het	knappe	van	Van	Persie	 is	dat	 ie	dat	gedrag	allemaal	wel	
ontgroeid	 is	 en	 dat	 ie	 de	 meeste	 fouten	 (toen	 hij	 eenmaal	
volwassen	 werd)	 maar	 één	 keer	 maakte.	 Een	 uitzonderlijk	
talent	als	hij	is	kan	het	zich	allemaal	misschien	ook	wat	vaker	
dan	 één	 keer	 overkomen,	 maar	 laten	 wij	 gewonere	
stervelingen	 de	 gok	 niet	 wagen	 dat	 we	 ook	 zoveel	 krediet	
hebben.		
	
7	Geniet	van	je	vak		
Voetballers	 moeten	 natuurlijk	 in	 een	 beperkt	 aantal	 jaren	
hun	geld	verdienen,	want	boven	hun	35ste	spelen	er	niet	veel	
meer	 op	 niveau.	 Sommigen,	 zoals	 Robin	 van	 Persie,	
verdienen	 in	 die	 jaren	 zo	 veel	 dat	 ze	 na	 hun	 carrière	 nooit	
meer	 hoeven	 werken	 (tenzij	 de	Winston	 Bogarde	 heten	 en	
geen	handen,	maar	gaten	aan	hun	polsen	hebben).	De	druk	is	
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voor	dat	soort	spelers	echter	wel	extreem	hoog.	En	daar	moet	
je	mee	om	kunnen	gaan.	
Wat	 Van	 Persie	 laat	 zien	 is	 dat	 je	 beter	 wordt	 naarmate	 je	
meer	 kunt	 genieten	 van	 je	 vak.	 Als	 de	 status	 er	 eenmaal	 is	
(Manchester	United	haalde	hem	na	acht	jaar	weg	bij	Arsenal,	
in	Oranje	is	hij	 inmiddels	topscorer	aller	tijden),	als	het	geld	
geen	 issue	 meer	 is,	 dan	 kun	 je	 ook	 volop	 genieten	 van	 het	
heerlijke	 buitenleven,	 het	 bezig	 zijn	 met	 het	 vak	 dat	 je	 het	
allerliefste	doet	en	het	luxe	leventje	dat	daar	bij	hoort.	Is	dat	
voor	ons	ook	weggelegd?	Nou,	probeer	eens	te	leven	alsóf	het	
zo	 is.	 En	 alleen	 te	 genieten	 van	 het	 leuke	werk	 dat	 je	 doet.	
(Lukt	niet?	Ga	dan	wat	anders	doen!)	
	
8	Eet	altijd	spaghetti		
Voor	elke	wedstrijd	eet	Robin	van	Persie	spaghetti	met	saus	
en	 champignons,	 broccoli,	 sperziebonen	 en	 worteltjes.	 Al	
acht	jaar.	Nu	zeggen	we	niet	dat	jij	dat	ook	moet	doen	voor	je	
’s	ochtends	naar	 je	werk	gaat.	Liever	niet.	Maar	wat	wel	een	
feit	is:	als	iets	goed	voor	je	is,	moet	je	het	vooral	blijven	doen.	
Niet	veranderen	om	het	veranderen.	
	
9	Weet	wie	je	echte	vrienden	zijn		
Toen	Robin	van	Persie,	22	jaar	jong,	twee	weken	op	water	en	
brood	 zat	 omdat	 hij	 werd	 verdacht	 van	 die	
verkrachtingszaak,	 heeft	 hij	 misschien	 wel	 de	 belangrijkste	
les	uit	zijn	leven	geleerd.	Eentje	die	iedereen	wel	kent,	maar	
die	pas	echt	honderdmiljoenmiljard	procent	tot	je	doordringt	
als	 het	 echt	 zover	 is:	 in	 tijden	 van	 nood	 leer	 je	 je	 vrienden	
kennen.	 Wie	 een	 vriend	 leek,	 blijkt	 je	 opeens	 te	 zijn	
‘vergeten’.	 Van	wie	 je	 niks	 verwachtte,	 of	 zelfs	 iemand	met	
wie	je	slecht	was,	blijkt	opeens	een	ware	vriend.	Een	verblijf	
in	 een	 politiecel	 wegens	 een	 serieuze	 verdenking	 zou	 ik	 je	
niet	aanraden,	maar	eens	goed	om	je	heen	kijken	wie	in	jouw	
(werkzame)	leven	nu	wel	en	niet	je	echte	vrienden	zijn,	dat	is	
wel	heel	erg	verstandig.	Waarbij	de	wetmatigheid	is:	als	je	in	
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de	shit	zit,	zijn	het	er	veel	minder	dan	je	ooit	had	gedacht.	Als	
het	 tegenzit,	 is	 het	 er	 zelfs	 maar	 een.	 Die	 gast	 die	 jou	 ’s	
ochtends	bij	het	scheren	aankijkt.	Erg?	Nee,	als	je	maar	niet	te	
veel	van	anderen	verwacht.	
	
10	Doe	je	werk	excellent	
Hoe	 lastiger	 je	 voor	 (of	 volgens)	 anderen	 bent,	 des	 te	
belangrijker	 is	 het	 dat	 je	 je	 werk	 op	 de	 allerbeste	 manier	
doet.	 Over	 de	 arrogante,	 verwende	 snotneus	 Robin	 van	
Persie	 zei	 Voetbal	 International-hoofdredacteur	 Johan	
Derksen	ooit	dat	het	maar	zeer	de	vraag	was	of	hij	ooit	de	top	
zou	 halen.	 Met	 de	 kennis	 van	 nu	 kan	 Van	 Persie	 een	 lange	
neus	 trekken	 naar	 de	man	met	 de	 snor,	 maar	 Derksen	 had	
wel	 een	 punt;	 als	 Van	 Persie	 bij	 Arsenal	 net	 zo’n	 etterpuist	
was	 gebleven	 als	 ie	 bij	 Feyenoord	was,	 had	 ie	 zomaar	weer	
bij	Excelsior	of	een	ander	clubje	in	de	kelder	van	het	betaald	
voetbal	 richting	 zijn	 nadagen	 kunnen	 wegfaden.	 Wat	 Van	
Persie	 ergens	 in	 die	 inmiddels	 glansrijke	 carrière	 begreep	
was	dat	hij	gewoon	uitzonderlijk	goed	moest	gaan	voetballen,	
met	alles	wat	daar	bij	hoort	(lees:	professioneel	gedrag).	Dat	
is	dus	gelukt.	Wat	wij	hier	op	de	werkvloer	aan	hebben?	Veel!	
Als	je	je	gedraagt	als	een	arrogante,	verwende	snotneus	en	je	
presteert	 niet	 bovenmatig,	 dan	 lig	 je	 er	 uit.	 Als	 je	 je	 zo	
gedraagt,	maar	je	bent	de	beste	man	van	het	team,	dan	heb	je	
meer	 krediet.	 En	 als	 je	 je	 gedraagt	 zoals	 je	 van	 een	
professional	mag	verwachten	én	je	bent	de	beste	man	van	het	
team,	 dan	 dragen	 jongetjes	 op	 straat	 shirtjes	 met	 jouw	
achternaam	op	hun	rug.	Bij	wijze	van	spreken	dan.	
	
11	Raak	nooit	in	paniek		
In	het	jaar	waarin	Robin	van	Persie	eindelijk	kampioen	in	de	
Premier	League	werd	 (waarvoor	hij	moest	overstappen	van	
het	ene	bedrijf,	Arsenal,	naar	het	andere	bedrijf,	Manchester	
United)	stond	hij	een	tijdje	droog.	Eh…	qua	doelpunten.	Niet	
scoren,	 dat	 zorgt	 bij	 iemand	 die	 mede	 is	 aangesteld	 om	
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doelpunten	 te	 maken	 vaak	 voor	 nervositeit.	 En	 de	 neiging	
bestaat	dan	ook	om	dingen	anders	te	gaan	doen.	Niet	slim,	zo	
zegt	de	voetballer.	“Als	het	minder	gaat,	blijf	 ik	precies	doen	
wat	ik	ook	doe	als	het	goed	gaat.	Dat	is	de	truc.”	
Een	truc	die	één	op	één	toepasbaar	is	in	ons	eigen	werkleven.	
Want	 hoe	 vaak	 kom	 je	 in	 bedrijven	 geen	 baasjes	 tegen	 die	
álles	anders	willen	gaan	doen	zodra	het	maar	even	tegen	zit?	
Heel	vaak.	Niks	mis	met	zoeken	naar	nieuwe	mogelijkheden	
(toen	 Van	 Persie	 eindelijk	 weer	 scoorde,	 was	 het	 uit	 een	
strafschop…),	maar	verder	vooral	dat	blijven	doen	wat	tot	dat	
moment	succesvol	was.		
Maar…	Er	 is	een	maar.	Er	 is	geen	wereld	waarin	het	spel	en	
de	regels	zo	oud	en	onveranderlijk	zijn	als	in	het	voetbal.	Het	
is	 de	 meest	 traditiegetrouwe	 tak	 van	 sport	 ter	 wereld.	
Voorbeeldje:	 doellijntechnologie,	 wat	 al	 lang	 beschikbaar	 is	
om	 te	 zien	 of	 een	 bal	 over	 de	 lijn	 is,	 werd	 decennialang	
tegengehouden	 door	 de	 bestuurders.	 En	 als	 we	 dát	 in	 ons	
eigen	 leven	 ook	 zouden	 doen,	 zouden	we	 de	 boot	 compleet	
missen.	
De	 les	 van	 Van	 Persie	 is	 dan	 ook	 vooral:	 raak	 niet	 bij	 elke	
tegenslag	in	paniek,	blijf	doen	wat	je	al	goed	deed.	
	
12	Grow	up		
Wie	in	de	jaren	’90	opgroeide	in	Rotterdam,	groeide	op	in	een	
smeltkroes	van	culturen.	De	één	gaat	er	plat	Rotterdams	van	
praten,	de	andere	kiest	voor	slang.	Het	geluid	van	Robin	van	
Persie	 zonder	 beeld	 uit	 die	 jaren,	 doet	 denken	 aan	 een	
Antilliaan	 of	 Marokkaan	 en	 allesbehalve	 aan	 een	 geboren	
Rotterdammert.	Vond	ie	–	net	als	zoveel	andere	driehonderd	
procent	 autochtone	 jochies	 tegenwoordig	 –	 stoer.	 Gelukkig	
werd	 Robin	 een	 grote	 jongen,	 die	 tegenwoordig	 in	 de	
microfoon	 van	 Studio	 Sport	 weer	 tamelijk	 gewoon	
Nederlands	spreekt.	
In	de	microfoon	van	Studio	Sport,	ja.	Want	inderdaad,	er	was	
een	tijd	dat	Van	Persie	weigerde	met	de	pers	te	praten.	Sinds	
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Wesley	 Sneijder	 andere	 prioriteiten	 kreeg	 dan	 goed	
voetballen,	 is	 Van	 Persie	 echter	 aanvoerder	 van	 het	
Nederlands	elftal	 en	heeft	hij	besloten	dat	het	 signaal	 ‘grow	
up’	 ook	 voor	 zijn	 omgang	met	 de	 pers	 zou	 gelden;	 meneer	
praat	weer	tegen	zijn	fans	op	een	andere	manier	dan	met	zijn	
voeten.	Niet	te	groot	zijn	om	te	erkennen	dat	je	kinderachtig	
bezig	was,	da’s	ook	een	gave.	
Het	 is	 eigenlijk	 de	 rode	 draad	 in	 de	 loopbaan	 van	 dit	
wonderkind.	Qua	 talent	kwam	het	hem	allemaal	 aanwaaien.	
Maar	zijn	gedrag	en	dat	van	zijn	veel	 te	 lieve	omgeving	 leek	
een	glanzende	carrière	in	de	weg	te	staan.	Met	vallen	(te	laat	
komen,	verwijdering	uit	de	selectie,	 een	arrestatietje	hier	of	
daar)	 en	 opstaan	 (het	 verstand	 dat	met	 de	 jaren	 kwam,	 de	
juiste	carrièrestappen	en	een	vrouw	die	hem	wel	de	baas	 is,	
waar	zijn	vader	dat	niet	was)	kwam	het	meer	dan	goed.		
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19	Jörgen	Raymann		

‘Soms	denk	 ik	 zelf	 ook:	 een	aardige	grap,	maar	
zó	leuk	was	het	nu	ook	weer	niet’	
	
Op	de	Erasmus	Universiteit	zullen	ze	hem	zich	waarschijnlijk	
eerder	herinneren	als	 lid	van	het	 interfacultaire	cabaret	dan	
als	student	economie.	Toch	kwam	die	(niet	afgeronde)	studie	
hem	 later,	 toen	 hij	 cabaretier	 was	 en	 producent	 (en	
motivational	speaker)	werd	nog	goed	van	pas.	Met	zijn	Jorray	
BV	en	zijn	Giray	BV	en	zijn	zwembad	 in	de	tuin	en	zijn…	De	
achttien	lessen	die	we	kunnen	leren	van	Jörgen	Raymann.		
	
1	Pak	de	vrouwtjes	in	
Het	 begint	 uiteindelijk	 voor	 elke	 man	 met	 dit:	 je	 moet	 de	
dames	 op	 je	 hand	 hebben.	 En	 daar	 kun	 je,	 zo	 blijkt	 uit	 het	
levensverhaal	 van	 Jörgen	 Raymann,	 niet	 vroeg	 genoeg	 mee	
beginnen.	 Hij	 was	 zelf…	 4.	 Toen	 liep	 hij	 mee	 tijdens	 een	
modeshow	 bij	 de	 sportvereniging	 Oase	 in	 Suriname	 en	
begonnen	alle	oudere	meisjes	te	juichen	en	te	joelen	toen	dat	
kleine	 kereltje	 op	 de	 catwalk	 verscheen.	 En	 dat	 vond	 die	
kleine	Jörgen	zo	lekker,	dat	hij	ter	plekke	besloot:	het	podium	
is	mijn	thuis,	het	applaus	is	mijn	zuurstof.	Als	die	dames	hem	
toen	 niet	 hadden	 ‘ontdekt’,	 had	 ie	 zomaar	 kunnen	 eindigen	
als	een	saaie	econoom	bij	de	Rabobank	 in	Almere-Haven.	Of	
erger:	in	Lelystad.	
	
2	Doe	af	en	toe	iets	wat	je	niet	kunt	
Er	 gaan	 geruchten	 dat	 Jörgen	 Raymann	 twéé	 universitaire	
studies	heeft	 gedaan,	 economie	en	 rechten.	Laten	we	het	 zo	
zeggen:	 toen	 wij	 bij	 hem	 in	 Almere	 aan	 de	 zwembadrand	
zaten,	zagen	we	nergens	rijen	diploma’s	hangen.	Toch	 is	het	
niet	zo	dom	om	ook	af	en	toe	dingen	te	doen	waar	je	niet	zo	
goed	in	bent,	want	soms	loop	je	tegen	een	bijvangst	aan	die	je	
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toch	weer	verder	helpt	 in	 je	 leven.	Zoals?	Zoals,	 in	het	geval	
van	 Jörgen,	 het	 RISC.	 Het	 Rotterdamse	 Interfacultair	
Studenten	Cabaret.	En	dan	van	je	hobby	je	beroep	maken,	zeg	
maar.		
	
3	Maak	meters	tussen	de	schuifdeuren	
De	 10.000	 uur-regel	 van	 K.	 Anders	 Ericsson	 kent	 iedereen	
toch?	Dat	je	iets	10.000	uur	moet	hebben	gedaan	om	er	echt	
een	topper	in	te	worden.	Nou	is	10.000	uur	misschien	wat	te	
veel	gevraagd	voor	 iemand	met	een	eh…	Caribische	 inborst,	
maar	dat	je	meters	moet	maken,	dat	blijkt	ook	uit	de	carrière	
van	 de	 heer	 Jörgen	Henri	 Raymann.	 Lang	 voor	 ie	 ook	maar	
ergens	voor	geld	op	een	plank	grappig	stond	te	wezen,	deed	
hij	 al	 aan	 cabaret	 in	 zijn	 restaurant	 Pedro	 (genoemd	 naar	
vader	 Piet)	 in	 Suriname.	 Dat	 heet:	 voorbereiden	 voor	 het	
echte	werk.	
	
4	Hou	vol	
Weet	 je	wie	 het	 langstlopende	 late	 night	 programma	 op	 de	
Nederlandse	televisie	op	zijn	naam	heeft?	Precies!	Raymann.	
Het	begon	als	‘Raymann	is	Laat’	(lekker	stigmatiserend	weer)	
en	heette	daarna	 ‘Zo:Raymann’,	maar	door	simpelweg	vol	 te	
houden	en	niet	aan	dat	sabatticalgeneuzel	te	doen	en	gewoon	
goed	 te	 zijn	 en	 te	 blijven,	 kun	 je	 dus	 zomaar	 al	 die	 witte	
plucheplakkers	de	baas	zijn.	
Maar	 serieus:	 ongemerkt	 heeft	 Jörgen	 Raymann	 binnen	 het	
format	van	zijn	programma	heus	het	een	en	ander	veranderd,	
want	 stilstand	 achteruitgang	 enzo,	 maar	 de	 basis	 is	 tot	 het	
laatst	gebleven:	een	programma	dat	gestaag	groeide	richting	
een	miljoen	 kijkers	 –	 en	 dat	 op	 een	 tijdstip	 (zondag,	 23.10	
uur)	waarop	kantoorslavend	Nederland	doorgaans	allang	de	
gebreide	 broek	 heeft	 opgezocht,	 want	 morgen	 weer	 vroeg	
dag.	Inmiddels	zit	hij	trouwens	op	de	zaterdag,	met	‘Dat	Ding	
van	 Tante	 Es’,	 een	 onderdeel	 uit	 ‘Zo:Raymann’	 dat	 is	
doorontwikkeld	richting	een	compleet	programma.	
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5	Trek	de	wereld	over		
Als	 de	 berg	 niet	 naar	Mozes	 (of	Mohammed)	 komt,	 dan	 zal	
Mozes	 (of	 Mohammed)	 naar	 de	 berg	 moeten.	 Indachtig	 die	
klassieker	 verhuisden	 Jörgen	 en	 Sheila	 Raymann	 in	 2001	
vanuit	 het	 altijd	 warme	 en	 warmbloedige	 Suriname	 weer	
naar	 Nederland	 (en	 nog	 erger:	 Almere).	 De	 ‘berg’	 is	 in	 dit	
geval:	 ‘geld’.	Want	 als	 hij	 in	 Suriname	bleef	wonen	 en	 af	 en	
toe	 op	 en	 neer	 SLM’de	 naar	 Nederland,	 dan	 liet	 hij	 veel	
kansen	(lees:	schnabbels)	liggen.	In	die	zin	was	hij	in	2001	al	
een	 voorbeeld	 voor	 de	moderne	werkende	mens;	 die	 denkt	
ook	niet	meer	in	‘werken	binnen	een	straal	van	30	kilometer	
van	het	wonen’,	maar	is	bereid	zijn	koffers	te	pakken	om	daar	
te	gaan	wonen	waar	werk	is.	
	
6	Melk	je	successen	uit	
Behoud	altijd	het	goede.	Sterker:	melk	de	koe	uit	tot	de	uiers	
leeg	 zijn	 meer	 uit	 komt.	 Die	 rol	 heeft	 Tante	 Es	 bij	 Jörgen	
Raymann.	 In	 de	 (goddank)	 alles	 verhullende	 ‘koto	 misie’	
(Creoolse	klederdracht)	wordt	hij	de	altijd	69-jarige	moeder	
van	 zeven	 die	 schaamteloos	 alles	 durft	 te	 vragen	 aan	 haar	
gasten.	Dat	betekent	dat	mensen	Tante	Es	wél	alles	vertellen	
wat	 ze	 een	 man	 niet	 zouden	 vertellen	 óf	 behoorlijk	
verkrampen	–	en	dan	heb	je	ook	goeie	televisie.	
	
7	Heb	een	gladde	rug		
Toen	Jörgen	Raymann	begin	deze	eeuw	(let	op:	deze	eeuw!)	
door	productiemaatschappij	Men	At	Work	werd	gevraagd	om	
in	Nederland	een	programma	te	komen	presenteren,	was	de	
werktitel:	 The	 Cotton	 Club.	 Je	 kunt	 natuurlijk	 denken:	 leuk,	
een	programma	dat	genoemd	 is	naar	een	club	 in	New	York.	
Of	een	film.	Maar	je	kunt	ook	denken:	da’s	wel	een	heel	klein	
stapje	naar	de	niet	 al	 te	 frisse	 slavernijgeschiedenis,	waarin	
zwarte	slaven	op	katoenplantages	werden	misbruikt	–	niet	in	
de	 laatste	 plaats	 door	 Nederlanders.	 Als	 je	 zo	 denkt	 (en	 zo	
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denken	 veel	 Surinamers),	 dan	 ren	 je	 heel	 hard	 weg,	
misschien	niet	nadat	je	die	lui	van	Men	At	Work	helemaal	de	
tandjes	hebt	gescholden.	
Of	 je	 zorgt	 dat	 de	 naam	 wordt	 veranderd,	 doet	 het	 wel	 en	
bent	 jaren	 later	 zelf	 mede-eigenaar	 van	 Men	 At	 Work,	 dat	
niet	alleen	jouw	programma’s	produceert,	maar	ook	de	Dino	
Show	 en	 ook	 Het	 Groot	 Dictee	 der	 Nederlandse	 Taal.	 Dat	
laatste	is	wat	Raymann	deed.	Slimme	gast.	
	
8	Ontmoet	de	juiste	mensen		
Als	 je	 verder	wilt	 komen,	moet	 je	 de	 juiste	mensen	kennen.	
Nog	beter:	moeten	de	 juiste	mensen	 jou	kennen.	Voor	zover	
bekend	 is	 er	 één	persoon	die	 een	grote	 invloed	gehad	heeft	
op	 het	 leven	 van	 onze	 grote	 Almeerse	 vriend:	 Stedman	
Graham.	 Da’s	 –	 voor	 wie	 nog	 nooit	 van	 die	 vogel	 gehoord	
heeft	 –	meneer	Oprah	Winfrey.	Maar	we	komen	bij	 punt	15	
uitgebreid	op	‘m	terug.	
	
9	Vermijd	de	auto-pilot	
In	zijn	rol	als	‘Motivational	Speaker’	(da’s	waarvoor	Giray	BV	
is	 opgericht)	 leren	we	 een	 andere	 Jörgen	 Raymann	 kennen	
dan	de	grappenmaker	van	tv	of	theater	en	ook	dan	de	Zwarte	
Piet-bestrijder	 van	 Twitter.	 Namelijk:	 de	 man	 die	 ons	 een	
spiegel	 voorhoudt.	 Dan	 vraagt	 ie	 aan	mensen	 in	 een	 zaaltje	
wat	 ze	 op	maandag	 gaan	 doen.	 En	 dan	 vertellen	 ze	 dat.	 En	
dan	 vraagt	 ie	 wat	 ze	 dinsdag	 gaan	 doen.	 En	 voor	 ze	 het	
vertellen,	snappen	ze	het	al.	Want	het	antwoord	luidt	maar	al	
te	 vaak:	 “Hetzelfde”.	 Namelijk:	 opstaan,	 wassen,	 aankleden,	
ontbijten,	 naar	 het	 werk,	 boodschappen	 doen,	 koken,	
vaatwasser	 volproppen,	 voor	 de	 buis	 hangen	 en	 om	 23.09	
uur	naar	bed,	want	Pauw	en	Witteman	is	toch	geen	zak	meer	
aan	de	laatste	jaren	en	morgen	is	het	weer	vroeg	dag.	De	les	
die	Jörgen	zijn	gehoor	dan	voorhoudt	is	even	cliché	als	waar:	
ga	niet	leven	op	de	auto-pilot.	Da’s	verstandige	taal.	
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10	Blijf	altijd	vernieuwen		
Wie	 de	 laatste	 jaren	 een	 solovoorstelling	 van	 Jörgen	
Raymann	 bezocht,	 zou	 denken:	 nooit	 mee	 stoppen.	 Wie	 er	
eentje	 op	Aruba	 bezocht	 (ik	 zei	 de	 gek!),	 zou	 denken:	 nooit	
mee	stoppen	en	veel	vaker	daarheen.	(Tussen	haakjes:	omdat	
het	publiek	daar	veel	uitbundiger	en	spontaner	is	dan	in	pak	
‘m	 beet	 de	 Stadsschouwburg	 van	Utrecht	 en	 dat	 een	 artiest	
vleugels	moet	geven,	daarom…)	
En	 toch	 stopt	 zo’n	 vlegel	 er	 dan	 gewoon	 mee.	 ‘Frede’	 was	
voorlopig	 zijn	 laatste	 solo-show	 en	 nu	 is	 het	 tijd	 voor	 iets	
anders.	Eerst	met	de	volksopera	op	De	Parade.	En	dit	jaar	een	
mix	 van	 rap	 en	 cabaret	 met	 MC	 Brainpower,	 raparet	 of	
cabarap,	whatever.	Constant	jezelf	blijven	vernieuwen,	het	is	
de	manier	om…	zie	punt	4.	
	
11	Wees	blij	met	wie	blij	met	je		
Die	 ene	 collega	 die	 je	 het	 bloed	 onder	 de	 nagels	 vandaan	
haalt.	Dat	ene	luie	varken	op	je	afdeling	dat	maar	niet	vooruit	
te	 branden	 is.	 Ken	 je	 dat?	 Je	 besteedt	 er	 bovenmatig	 veel	
aandacht	 aan,	 terwijl	 je	 er	 eigenlijk	 geen	 zak	 aan	 kunt	
winnen.	Want	 dat	 bloed	 blijft	 stromen	 en	 dat	 varken	 komt	
niet	 in	beweging.	Slecht	voor	 je	hart.	Raymanns	 les:	besteed	
alleen	 energie	 aan	 de	 mensen	 die	 wel	 blij	 van	 je	 worden.	
Focus	 je	 op	 de	 500	 man	 die	 wel	 betaald	 hebben	 om	 jouw	
show	bij	te	willen	wonen	en	niet	op	die	500	die	nog	niet	voor	
nop	 naar	 binnen	 zouden	 willen	 worden	 getrokken.	 Da’s	
tegennatuurlijk,	 maar	 wel	 zo	 prettig.	 Te	 vertalen	 in:	 zie	 je	
vrienden	als	‘vrienden’	en	je	vijanden	als	‘vijandjes’.	Als	je	ze	
al	ziet.	
	
12	Volg	niet	zomaar	je	passie		
Hipperdepip:	volg	 je	passie!	“Doe	wat	 je	hart	 je	 ingeeft!”	“Ga	
je	 droom	 najagen!”	 Raymann	 (de	 MS	 Raymann,	 uiteraard)	
zegt:	niet	doen!	Natuurlijk	moet	je	je	passie	volgen,	maar	kijk	
onderweg	 wel	 in	 de	 spiegel.	 En	 kijk	 dan	 heel	 goed	 naar	 je	



154	
	

sterke	 en	 je	 zwakke	 kanten.	 En	 als	 dan	 blijkt	 dat	 je	 in	 alle	
eerlijkheid	 moet	 zeggen	 dat	 minister-president	 van	
Nederland	worden	 er	 voor	 jou	niet	 in	 zit	 (en	CEO	van	 Shell	
evenmin),	 dan	 is	 het	 heel	 verstandig	 om	 je	 doelen	 bij	 te	
stellen.	 En	 wel	 naar:	 standje	 realistisch.	 Misschien	 is	
wethouder	 van	 Almere	 wel	 het	 hoogst	 haalbare.	 Of	
medewerker	 bij	 een	 benzinestation.	 Maar	 áls	 je	 daarvoor	
kiest,	word	dan	wel	de	beste	in	je	vak!		
	
13	Zie	je	lichaam	als	je	zaak		
”Je	 leven	 is	 een	 onderneming	 en	 je	 lichaam	 is	 je	 zaak.”	
Letterlijk	 citaat	 van	 prof.dr.	 J.H.	 Raymann,	 van	 13	 augustus	
1966	te	020.	Wat	ie	bedoelt	is	dit:	er	moet	brood	op	de	plank.	
Dus	 het	 kan	 wel	 zo	 zijn	 dat	 iedereen	 je	 elke	 avond	 op	 je	
schouders	 slaat	 wegens	 geweldig	 en	 leuk	 en	 hahahahaha,	
maar	als	er	aan	het	eind	van	de	maand	een	stukje	geld	tekort	
komt,	 ben	 je	 niet	 succesvol.	 Dus	 je	 moet	 zorgen	 dat	 je	 die	
toko	 die	 je	 vader	 en	 je	moeder	 geproduceerd	 hebben	winst	
draait.	Dat	doe	je	door	niet	te	kiezen	voor	–	we	citeren	weer	-	
populair	zijn,	maar	voor	succesvol	zijn.	En	dat	hoeft	niet	per	
se	 in	 geld	 te	 worden	 uitgedrukt	 (zie	 14),	 maar	 wel	 in	
resultaat.	En	in	geld,	want	anders	kun	je	niet	de	helft	van	het	
jaar…	(zie	18).	
	
14	Wie	goed	doet…		
Jörgen	doet	 in	God.	Hij	houdt	van	Haar.	Enzo.	Enfin,	moet	 ie	
lekker	 zelf	 weten.	 In	 elk	 geval	 stimuleert	 dat	 hem	 om	 niet	
alleen	te	nemen,	maar	ook	te	geven.	Ambassadeur	van	Unicef.	
Actief	voor	Giving	Back.	En	oprichter	van	de	–	naar	zijn	vader	
genoemde	 –	 Stichting	 P.I.E.T.	 Fonds	 (er	 huizen	 niet	 alleen	
BV’s	op	zijn	adres	 in	Almere).	Als	maar	een	ventje	dat	hij	 in	
een	 jeugdgevangenis	 het	 verhaal	 van	 zijn	 leven	 vertelde	
daarin	een	stimulans	vindt	om	te	stoppen	met	kloten	en	gaat	
studeren,	werken,	trouwen,	huisje,	boompje,	beestje,	dan	is	ie	
al	blij.	Nou,	dat	is	gebeurd.	Dus	Jörgen	blij.	En	zo’n	ventje	blij.	
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Zijn	overtuiging	is	trouwens:	“Als	je	goed	doet,	komt	er	altijd	
iets	van	terug.”	Lievv	hè?	
	
15	Zorg	dat	je	wegkomt	met	geneuzel		
Sommige	mensen	vergeef	je	alles.	Wat	te	denken	van	iemand	
die	 dingen	 schrijft	 als:	 “Samen	 met	 F&F	 Consulting	
ontwikkelt	hij	processen	en	assesments	om	de	Human	profit	
binnen	 bedrijven	 te	 maximaliseren”?	 Of:	 “Als	 bedrijven	 en	
organisaties	 het	 maximale	 resultaat	 uit	 de	 motivational	
speeches	 willen	 halen	 kunnen	 ontwikkeltrajecten	 worden	
ingezet”?	 Daarvan	 gaat	 je	 dinges	 toch	 in	 je	 broek	 krullen?	
Niet	dan?	Nou,	dat	soort	teksten	schrijft	Jörgen	Raymann	met	
droge	ogen	op	zijn	website	en	in	zijn	cv.	En	toch	komt	hij	er	
mee	 weg	 en	 loopt	 hij	 er	 op	 binnen.	 Knap	 hè?	 Zoiets	 heet:	
personality.	En	de	gunfactor.	En:	gelukkig	lult	ie	beter	dan	ie	
schrijft…	
	
16	Hou	de	maandag	vrij	
Eén	dag	in	de	week	niet	werken.	Het	klinkt	eenvoudig,	maar	
doe	het	tegenwoordig	met	24/7	online	maar	eens.	Raymann	
zegt:	 de	 maandag.	 Niet	 in	 de	 laatste	 plaats	 omdat	 hij	 op	
zaterdag	en	zondag	wel	moet	werken	natuurlijk.	Maar	als	 je	
kunt	 kiezen:	 doe	 inderdaad	 de	 maandag	 dan.	 Omdat	 al	 die	
andere	 mensen	 de	 woensdag	 (papadag),	 vrijdag	 (ATV!),	
zaterdag	of	zondag	al	doen.	Geen	drukte	 in	de	winkels,	geen	
verplicht	 ‘recreërende’	 gezinnen,	 gewoon	 lekker	 het	 hele	
land	 voor	 jezelluf	 en	 je	 eige	 alleen.	 Is	 gewoon	 lekker.	 En	
verder:	joh,	whatever!	Die	ene	dag	compleet	offline,	die	zorgt	
voor	brandstof	voor	die	andere	zes.	
	
17	Word	elke	dag	ietsje	wijzer	
In	 een	 diepte-interview	 dat	 schrijver	 dezes	 ooit	met	 Jörgen	
Raymann	 mocht	 voeren	 (google	 op	 ‘Dijkgraaf	 DM’t	 Jörgen	
Raymann’)	vroeg	ik	hem	naar	zijn	ultieme	levensles.	Die	was:	
probeer	 elke	 dag	 een	 stukje	 slimmer	 te	 gaan	 slapen	 dan	 je	
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bent	 opgestaan.	 Dat	 kan	 door	 te	 lezen,	 te	 kijken	 of	 te	
luisteren.	 Maar	 als	 je	 elke	 dag	 een	 uurtje	 besteedt	 aan	 iets	
wat	je	nog	niet	wist,	word	je	elke	dag	een	beetje	wijzer.	Of	om	
in	zijn	termen	te	blijven:	“Dan	verrijk	 je	 je	product”.	 Je	zaak.	
Mooi	wel!	
	
18	Pluk	de	zon	
Carpe	 diem.	 Ooit	 geleerd,	 vroeger?	 Betekent:	 ‘Pluk	 de	 dag’.	
Wie	 Jörgen	 Raymann	 een	 beetje	 volgt	 weet	 dat	 hij	 twee	
dingen	 is.	Ten	eerste:	 een	harde	werker,	 zeker	voor	 iemand	
uit	 eh…	 Almere.	 Ten	 tweede:	 een	 dedagplukker.	 Want	 hoe	
veel	keer	per	jaar	moet	hij	niet	‘voor	zijn	werk’	naar	Aruba	of	
Curaçao?	Naar	daar	waar	de	zon	wel	altijd	schijnt.	Naar	daar	
waar	de	mensen	een	stuk	relaxter	zijn	dan	 in	Nederland.	En	
dan	 is	het	niet	 zogenaamd	 ‘voor	 zijn	werk’,	maar	 écht	 ‘voor	
zijn	 werk’.	 Voor	 Jorray	 BV	 én	 Giray	 BV.	 Dus?	 Dus	 volledig	
aftrekbaar	van	de	belasting.	Haha!	Raymann	was	Laat.	Maar	
Raymann	is	niet	van	Gisteren!	
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20	Mark	Rutte		

‘De	onderste	steen	moet	boven’		
	
We	 vonden	 het	 maar	 een	 zacht	 ei,	 die	 personeelsbaas	 bij	
Unilever,	 die	 keurige	 JOVD’er	 met	 de	 scheiding	 (vanuit	 de	
kijker	 gezien)	 rechts,	 die	nog	bij	 zijn	moeder	woonde.	Maar	
geloof	 het	 of	 niet:	 sinds	 14	 oktober	 2010	 is	 hij	 gewoon	 de	
baas	van	het	land.	Wat	kunnen	wij	van	hem	leren?	
	
1	Vernietig	je	vijanden	
Weet	je	nog	hoe	Mark	Rutte	de	baas	van	de	VVD	werd?	Je	zou	
bijna	 vergeten	 dat	 dat	 kantje	 boord	 was.	 Op	 31	 mei	 2006	
bleek	 hij	 met	 51,5	 procent	 van	 de	 stemmen	 in	 een	 intern	
referendum	 nipt	 te	 hebben	 gewonnen	 van	 hardliner	 Rita	
Verdonk.		
Hij	 haalde	 bij	 de	 Tweede	 Kamerverkiezingen	 die	 volgden	
mínder	 stemmen	 dan	 Verdonk	 –	 een	 unieke	 situatie	 in	 de	
Nederlandse	 parlementaire	 geschiedenis.	 Voor	 Verdonk	
reden	 aan	 de	 stoelpoten	 van	 Rutte	 te	 blijven	 zagen.	 Die	
wachtte	 het	 juiste	 moment	 af	 en	 gooide	 Verdonk	 ruim	 een	
jaar	later	uit	de	VVD-fractie.	Op	het	partijcongres	dat	daarop	
volgde	weigerde	Rutte	 op	 zijn	 beslissing	 terug	 te	 komen	 en	
toen	had	hij	eindelijk	de	absolute	macht	binnen	de	VVD.	Met	
Verdonk	in	zijn	nek	was	‘m	dat	nooit	gelukt.	
	
2	Koester	het	goud		
Spreken	zilver,	 zwijgen	goud?	Rutte	kan	 lullen	als	Brugman,	
maar	sinds	hij	premier	 is,	heeft	hij	van	het	zwijgen	nog	veel	
meer	een	kunst	gemaakt.	En	niet	alleen	over	zaken	waarover	
hij	 moet	 zwijgen	 (alle	 affaires	 en	 affairetjes	 van	 bohemien	
Willem-Alexander	 en	 zijn	 gezin),	 maar	 vooral	 over	 zaken	
waarbij	 zwijgen	 hem	 tactisch	 gezien	 beter	 uitkomt.	Hoogte-	
dan	wel	dieptepunt:	de	 aanslag	op	de	MH17.	Wie	volgde	en	
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volgt	 hoe	 CDA-Kamerlid	 Pieter	 Omtzigt	 en	 D66-Kamerlid	
Sjoerd	 Sjoerdsma	 moeten	 sleuren	 en	 trekken	 om	 non-
antwoorden	 te	krijgen	op	hun	vragen	over	die	massamoord	
boven	 de	 Oekraïne,	 krijgt	 heel	 veel	 medelijden	 met	 de	
nabestaanden	 van	 de	 298	 omgekomen	 mannen,	 vrouwen,	
jongens	en	meisjes.	
	
3	Wees	glad	als	een	emmer	snot		
Veel	mooier	dan	Ruttes	zwijgen	is	Ruttes	geglij.	De	man	weet	
bij	 debatten	 in	 de	 Tweede	 Kamer	 dat	 hij	 alleen	maar	 twee	
termijnen	hoeft	te	overleven,	dat	zijn	coalitiepartijen	VVD	en	
PvdA	 en	 zijn	 stiekem	 meeregerende	 vrienden	 D66	 en	
ChristenUnie	 en	 SGP	 ‘m	 toch	 wel	 steunen,	 dus	 glibbert	 hij	
zich	met	nietszeggende	antwoorden	door	die	rituele	dansjes.	
En	 zelfs	 als	 er	 een	 echte	 crisis	 is,	 zoals	 eind	 2014	 rond	 de	
ziektekostenverzekeraars,	 is	hij	 in	staat	om	in	een	langdurig	
betoog	 te	 ontkennen	 dat	 er	 een	 crisis	 is.	 Want	 er	 wordt	
constructief	gesproken	en	niet	met	deuren	geslagen.	Uhuh.	
	
4	Ontplof	alleen	binnenskamers	
Over	 echt	 liegen	 om	 je	 doel	 te	 bereiken	 komen	 we	 nog	 te	
spreken	(punt	12),	maar	eerst	even	die	slaande	deuren.	Als	er	
íemand	in	staat	is	te	ontploffen,	is	het	Mark	Rutte	wel.	Zodra	
zijn	 toorn	 op	 je	 neerdaalt,	 schrik	 je	 je	 te	 pletter,	 want	 het	
zachte	 ei	 blijkt	 opeens	 ouderwetse	 emoties	 te	 hebben.	
Oorzaak:	 veel	 enig	 kinderen	 zijn	 gewend	 altijd	 hun	 zin	 te	
krijgen.	 De	 gave	 die	 Rutte	 heeft	 is	 wel	 dat	 ie	 alleen	
binnenskamers	 uit	 zijn	 slof	 schiet;	 de	 argeloze	 ‘Wekelijkse	
Interview	met	de	Minister-President’	kijker	zal	nooit	zien	wat	
er	achter	dat	masker	van	onaanraakbaarheid	schuil	gaat.	En	
dat	is	mooi,	als	je	‘leiderschap’	wilt	uitstralen.	
	
5	Netwerk	tot	je	een	ons	weegt	
Als	 de	 koning	 van	 Saudi-Arabië	 overlijdt,	 dat	 land	 dat	
vrouwen	 laat	 stenigen,	 homo’s	 ophangt	 en	 meer	 van	 dat	
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fraais,	 is	Mark	Rutte	net	 te	 slim	om	zelf	meteen	af	 te	 reizen	
om	de	opvolger	een	handje	te	geven.	Maar	reken	maar	dat	ie	
wel	 een	 belletje	 pleegde	 en	 de	 op	 één	 na	 hoogst	 denkbare	
delegatie	 stuurt:	 de	 minister	 van	 Buitenlandse	 Zaken	 en	
koning	Willem-Alexander	 en	 diens	 golddigger.	 Want?	Want	
olie	en	veel	dollars	te	verdienen	door	Nederlandse	bedrijven.	
En	 als	 er	 Olympische	 Spelen	 in	 Rusland	 zijn,	 dan	mag	 onze	
Willy	 gewoon	 een	 biertje	 drinken	 met	 Vladimir	 Putin.	 Zelf	
gaat	Rutte	natuurlijk	ook.	Zogenaamd	om	namens	zijn	vriend	
Gordon	 Ruslands	 weinig	 tolerante	 houding	 jegens	 homo’s	
aan	de	kaak	te	stellen,	in	werkelijkheid	omdat	netwerken	zijn	
leven	is.	Iedereen	over	de	hele	wereld	houdt	van	Mark	Rutte	
(behalve	dan	momenteel	de	Nederlandse	kiezer).	
	
6	Be	in	charge	
Hoezeer	 de	 minister-president	 ook	 andere	 ministers	 (en	
staatssecretarissen)	 heeft	 en	 het	 parlement	 van	 Eerste	 en	
Tweede	Kamer	volgens	de	Grondwet	ook	‘de	baas’	zijn:	er	is	
er	momenteel	in	Nederland	maar	één	in	charge:	Mark	Rutte.	
Bij	 de	 kabinetscrisis	 over	 de	 zorg	 bijvoorbeeld	 bepaalde	 hij	
en	 hij	 alleen	 dat	 minister	 Schippers	 per	 se	 niet	 mocht	
aftreden.	 Zo	 moet	 het	 ook,	 als	 je	 de	 verantwoordelijkheid	
draagt,	moet	je	‘m	ook	opeisen.	
	
7	Heb	schijt	aan	de	hele	wereld	
Hoe	 desastreus	 zijn	 eigen	 partij	 en	 die	 van	 zijn	
coalitiepartner	 PvdA	 er	 in	 de	 peilingen	 ook	 voor	 staat...	
Hoezeer	 ook	 wordt	 geroepen	 om	 een	 éérlijk	 Demmink-
proces...	Hoezeer	ook	wordt	geschreeuwd	om	openheid	over	
de	aanslag	op	de	MH17...	Hoezeer	ook	blijkt	dat	ministers	er	
een	 potje	 van	 maken	 (Plasterk	 met	 de	 NSA,	 Opstelten	 met	
geheugenverlies)...	 Volgens	 Mark	 Rutte	 gaat	 het	 allemaal	
fantastisch!	Als	de	term	‘blije	eikel’	nog	niet	had	bestaan,	was	
ie	voor	hem	bedacht.	Lak	hebben	aan	wat	‘de	mensen’	van	je	
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vinden,	 dat	 is	 een	 gave.	 Hoge	 bommen	 vangen	 namelijk	
vooral	wind	als	ze	bladeren	opzetten.	
	
8	Wacht	op	de	ware	
Uit	dezelfde	betrouwbare	bron	die	meldt	dat	zelfs	Mark	Rutte	
weleens	een	deur	in	een	sponning	laat	klappen,	weten	we	dat	
hij	wel	degelijk	regelmatig	het	bed	deelt	met	een	vrouw.	Hij	is	
gewoon	 ‘de	 ware’	 nog	 niet	 tegengekomen.	 Of	 hij	 haar	 wel,	
maar	zocht	zij	toch	iemand	met	een	wat	hipper	kapsel.	
	
9	Laat	je	geen	mietje	noemen	
Als	 er	 over	 je	 geluld	wordt,	moet	 je	 dat	 rustig	 over	 je	 heen	
laten	 gaan	 (zie	 8).	Maar	moet	 je	 jezelf	 ook	 een	mietje	 laten	
noemen?	 Nee,	 besloot	 onze	 premier,	 toen	 PowNed-
verslaggever	 Jan	 Roos	 op	 Radio	 1	 onthulde	 dat	 Rutte	 een	
relatie	 met	 een	 man	 heeft.	 Hij	 liet	 het	 de	
Rijksvoorlichtingsdienst	officieel	ontkennen.	Dat	was,	by	the	
way,	 zo’n	moment	 dat	 de	 deuren	 in	 het	 Torentje	 het	 zwaar	
hadden.	 Zoveel	 vernedering	 kon	 het	 haantje	 blijkbaar	 toch	
niet	 aan.	Terwijl	 iedereen	weet:	de	Rijksvoorlichtingsdienst,	
die	is	niet	in	haar	eerste	leugen	gestikt...	
	
10	Verzamel	meerderheden		
Ook	 al	 ben	 je	 de	 baas	 van	het	 land	 (of	 een	bedrijf),	 je	moet	
wel	 zorgen	 dat	 gedaan	wordt	 wat	moet	 worden	 gedaan.	 In	
een	bedrijf	kan	dat	misschien	nog	door	gewoon	te	zeggen	hoe	
je	 het	 wilt	 hebben	 (als	 je	 het	 voor	 het	 zeggen	 hebt).	 In	 de	
politiek	 ligt	 dat	 iets	 anders:	 de	 helft	 plus	 één	 van	 de	
Kamerleden	in	beide	Kamers	moet	achter	je	staan.		
Als	Rutte	nou	één	ding	beter	kan	dan	al	 zijn	 voorgangers	 is	
het	 het	 verzamelen	 van	 die	 meerderheden.	 In	 zijn	 eerste	
kabinet	 (waar	 hij	 niet	 graag	 aan	 herinnerd	wordt)	 deed	 hij	
dat	met	het	CDA	en	gedoogsteun	van	de	PVV,	 in	zijn	tweede	
met	de	PvdA	en	gedoogsteun	van	D66,	ChristenUnie	en	SGP.	
Maar	 hij	 vindt	 het	 geen	 enkel	 probleem	 om	 bij	 andere	
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partijen	 te	 gaan	 shoppen	 om	 hun	 steun	 te	 krijgen	
(GroenLinks	met	het	leenstelstel	bijvoorbeeld).	Die	vorm	van	
opportunisme	 is	 ook	 nodig,	 want	 de	 tijd	 dat	 twee	 (of	 zelfs	
drie)	grote	partijen	in	beide	Kamers	de	meerderheid	hebben,	
die	lijkt	definitief	verleden	tijd.	Dus	worden	dealtjes	gemaakt,	
keer	op	keer	op	keer...		
	
11	Zoek	vertrouwelingen	om	je	heen	
It’s	 lonely	 at	 the	 top?	 Ja,	 uiteindelijk	 wel.	 Daarom	 is	 het	
belangrijk	dat	je,	in	welke	leidinggevende	of	leidende	positie	
je	 ook	 zit,	 toch	 altijd	 een	 paar	 echte	 vertrouwelingen	 om	 je	
heen	verzamelt.		
Alleen	 bij	 die	 mensen	 laat	 je	 ook	 je	 twijfel	 zien.	 En	 je	
gebreken.	 En	 ben	 je	 eens	 niet	 aan	het	 praten,	maar	 aan	het	
luisteren.	 Zorg	dat	het	 er	niet	 te	 veel	 zijn.	 Zorg	dat	 je	 zeker	
weet	dat	je	ze	echt	kunt	vertrouwen.	Wie	wil	weten	waarom	
Ivo	Opstelten	nog	minister	is:	om	deze	reden.		
	
12	Lieg	alsof	het	gedrukt	staat	
“Er	is	nog	geen	besluit	gevallen	over	aanschaf	van	de	JSF.”	We	
kunnen	 talloze	 voorbeelden	 aanhalen	 van	 ‘leugens’	 van	
minister-president	Mark	Rutte,	maar	laten	we	er	eentje	doen.	
De	 kunst	 die	we	 allemaal	 van	 hem	 kunnen	 leren	 is	 deze:	 je	
moet	 niet	 liegen,	maar	wel	 liegen.	 Pardon?	Nou,	 niet	 liegen,	
maar	wel.	Of:	wel	liegen,	maar	niet.	Confused?	Dat	is	precies	
de	bedoeling.		
Als	de	definitie	van	‘een	besluit	gevallen’	is	dat	er	een	officiële	
handtekening	 onder	 staat	 en	 de	 handtekening	 staat	 er	 nog	
niet	onder,	dan	lieg	je	niet	als	je	zegt	dat	er	nog	geen	besluit	
gevallen	 is.	 Snap	 je?	 Als	 woordkunstenaar	 kom	 je	 met	 veel	
dingen	 weg.	 En	 als	 dan	 later	 die	 handtekening	 alsnog	
geplaatst	wordt,	zeg	je:	“Zo,	nu	is	er	een	besluit	gevallen	over	
de	aanschaf	van	de	JSF.”	Die	extreem	formele	aanpak,	die	kan	
je	veel	tussentijds	gezeur	besparen.	Dus	is	ie	goed!	Want	we	
houden	niet	van	tussentijds	gezeur,	toch?	
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13	Knuffel	je	vijandjes	dood		
Als	 we	 Mark	 Rutte	 moeten	 geloven,	 was	 Diederik	 Samsom	
van	 de	 PvdA	 zo	 ongeveer	 de	 beste	 politicus,	 de	 meest	
betrouwbare	 coalitiepartner,	 de	 schitterendste	
bruggenbouwer	en	de	allerbeste	mattie	 ter	wereld.	Diederik	
Samsom	 is	 overigens	 de	 laatste	 die	 daar	 iets	 tegenin	 wil	
brengen.	De	les	voor	ons,	gewone	stervelingen:	je	elimineert	
je	tegenstanders	eerder	door	ze	dood	te	knuffelen,	dan	door	
ze	 in	 hun	 gezicht	 te	 slaan.	 En	 dat	 je	 éigenlijk	 vindt	 dat	
Diederik	Samsom	een	halve	zool	is,	ach,	dat	horen	alleen	die	
jongens	en	die	meid	uit	punt	11.	
	
14	Praat	de	mensen	naar	de	mond		
Als	 je	 stemmen	 (lees:	 steun)	 moet	 verzamelen,	 doe	 je	 dat	
eerder	 door	 bij	 de	 mensen	 van	 wie	 je	 die	 stem	 nodig	 hebt	
stroop	 rond	 hun	 mond	 te	 smeren	 dan	 azijn.	 Of	 zoutzuur.	
Whatever.	Dus	als	Rutte	voelt	dat	de	Nederlandse	bevolking	
echt	een	beetje	EU-moe	is	geworden	(hèhè,	nu	al?),	dan	gaat	
ie	opeens	een	beetje	kritisch	lopen	doen	over	de	EU.	Vooral,	
gek	 genoeg,	 als	 er	 verkiezingen	 aankomen.	 Die	 truc	 is	 zo	
doorzichtig	 als	 net	 gezeemde	 ramen,	 maar	 we	 willen	 zo	
iemand	zo	graag	geloven,	dat	we	er	nog	intrappen	ook.	
	
15	Leef	gezond	
Mark	Rutte	werkt	heel	hard.	En	bijna	 (zie	17)	 altijd.	 In	 zo’n	
geval	moet	je	zorgen	dat	je	geest	in	een	gezond	lichaam	huis.	
De	man	is	gezegend	met	een	sterk	gestel	en	zijn	moeder	heeft	
altijd	goed	voor	hem	gezorgd,	maar	Rutte	leeft	inmiddels	als	
grote	 jongen	ook	 zelf	 gezond.	Als	 je	 ziet	hoe	 snel	politici	 na	
een	 jaartje	 of	 tien	 in	 Den	 Haag	 doorgaans	 verouderen	 (hoi,	
Agnes	 Kant!)	 en	 je	 ziet	 hoezeer	 Mark	 Rutte	 nog	 diezelfde	
Mark	Rutte	is	van	toen	hij	dertien	jaar	geleden	de	politiek	in	
stapte.	Een	man	van	48	die	een	zwaar	leven	lijdt?	Totaal	niet.		
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16	Steek	je	niet	te	diep	in	de	schulden		
Wie	niet	omwille	van	de	hypotheek	per	se	zijn	baan	hoeft	te	
behouden,	 hoeft	 minder	 te	 knipmessen	 dan	 iemand	 die	 tot	
over	zijn	oren	in	de	schuld	zit.	Dat	 leerde	onze	opperbaas	al	
jong.	Want	iedereen	kent	wel	dat	verhaal	dat	hij	in	de	Haagse	
wijk	Benoordenhout	woont	in	een	flatje	dat	hij	in	1995	voor	
(omgerekend)	69.000	euro	met	 twee	vrienden	koopt	en	dat	
hij	daarna	alleen	ging	bewonen.	En	van	die	Saab	9.3	die	op	de	
tweedehandsmarkt	 geen	 stuiver	meer	 opbrengt.	 En	 van	 die	
kapotte	 truien	 die	 ie	 volgens	 zijn	 gabber	 Jort	 Kelder	 zou	
dragen	in	zijn	vrije	tijd.	En	van...	Enfin,	Rutte	heeft	veel	meer	
vermogen	 dan	 schuld,	 want	 ons	 bin	 sunig	 en	 kan	 dus	 een	
dikke	fuck	you	doen	als	hij	er	geen	zin	meer	in	heeft.	Waarbij	
we	 ‘wachtgeld’	 maar	 even	 vergeten.	 En:	 leuke	
commissariaten.	 En:	Balkenende-achtige	KPMG-banen.	Maar	
dat	terzijde.	
	
17	Be	properly	dressed		
Het	oog	wil	ook	wat	(en	altijd	wel	een	paparazzi	op	de	loer).	
Dus	 in	 sommige	 functies	 doe	 je	 er	 goed	 aan	 daar	 met	 je	
kleding	 altijd	 rekening	 mee	 te	 houden.	 Tenzij	 je	 natuurlijk	
denkt	 dat	 melkwitte	 benen	 en	 een	 ongespierde	 borst’kas’	
zonder	ook	maar	één	mannelijk	haartje	het	goed	doen	bij	de	
vrouwtjes.	Dan	ga	je	in	dat	‘kostuum’	wel	met	je	vriend	in	een	
bootje	de	Vecht	op.	Dus?	Dus	zijn	er	ook	lessen	van	Rutte	in	
de	zin	van:	Doe.	Dit.	Niet.		
	
18	Vertel	nooit	wat	je	volgende	baan	wordt	
Zodra	je	in	de	politiek	vertelt	wat	je	volgende	baan	wordt,	is	
je	rol	uitgespeeld.	Sterker:	zodra	je	überhaupt	meldt	dat	je	in	
de	 markt	 bent	 voor	 wat	 anders,	 is	 je	 rol	 uitgespeeld.	 Nog	
sterker:	 zodra	 mensen	 ook	 maar	 dénken	 dat	 je	 eventueel	
wellicht	misschien	vindt	dat	je	te	zijner	tijd	niet	uitsluit	dat	je	
ergens	anders	gaat	werken,	is	je	rol	uitgespeeld.	Je	moet	dus,	
zo	leren	politici,	pas	zeggen	dat	je	aan	iets	nieuws	toe	bent	als	
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je	 handtekening	 onder	 je	 nieuwe	 contract	 elders	 staat.	 En	
geen	 seconde	 eerder.	 Dat	 is	 voor	 iedereen	 in	 het	
bedrijfsleven	 een	 heel	 wijze	 les.	 Hou	 die	 kaart	 altijd	 op	 je	
borst	 en	 deel	 met	 niemand	 dat	 je	 op	 het	 punt	 staat	 het	
‘huwelijk’	te	verbreken.	Want	zodra	dat	bekend	wordt,	neemt	
niemand	 je	meer	 serieus.	Mark	Rutte	wil	 dus	 VOOR	ALTIJD	
minister-president	 van	 het	 Koninkrijk	 der	 Nederlanden	
blijven.	En	jij	wat	jij	bent.	Amen.		
	
19	Vertrek	in	stijl	
Áls	 dan	 eindelijk	 het	moment	 daar	 is	 dat	 je	 gaat,	 ga	 dan	 in	
stijl.	 Dat	 is	 Mark	 Rutte	 ook	 van	 plan.	 De	 meest	 stijlvolle	
manier	om	afscheid	te	nemen	gaat	a)	zonder	enige	vorm	van	
natrappen	en	b)	zo:	“Bedankt	voor	alles,	het	ga	u	goed	en	tot	
ziens.”	
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21	Freek	Vonk		

‘Met	 wat	 ik	 doe,	 kun	 je	 niet	 bang	 zijn	 voor	 de	
dood’		
	
Wat	 begon	 als	 een	 eenmalig	 dingetje	 bij	 Discovery	 Channel	
culmineerde	 in	 een	 onemanshow	 bij	 de	 DWDD	 University	
voor	1,5	miljoen	kijkers.	Bioloog	Freek	Vonk	is	hot.	En	wordt	
groter	 en	 groter.	 Als	 je	 dat	 ook	 wilt,	 gebruik	 dan	 dezelfde	
trucs	als	Freek.	
	
1	Wacht	niet	te	lang	
Je	 kunt	 er	 niet	 vroeg	 genoeg	bij	 zijn.	 Cliché,	maar	nog	 altijd	
een	 waarheid	 als	 een	 koe.	 Op	 zijn	 veertiende	 kwam	 kleine	
Freek	 bij	 een	 vriendje	 dat	 een	 slang	 had	 thuis	 en	 hij	 was	
onmiddellijk	 verkocht.	 Maar	 zijn	 moeder	 niet.	 “Slang	 er	 in,	
dan	ik	er	uit”,	zei	ze.	De	meeste	jongens	van	veertien	denken	
dan:	 nog	 maar	 even	 niet.	 Een	 Freek	 Vonk	 regelt	 het,	 met	
behulp	van	zijn	vader,	dan	toch.	Twee	jaar	later	woonden	er	
een	kleine	honderd	slangen	in	Huize	Vonk.	En	nog	altijd	één	
moeder.	 Freek	 leerde	 vervolgens	 alles	 over	 slangen,	
promoveerde	er	zelfs	op	en	de	rest...	is	geschiedenis.	
	
2	Ga	buiten	je	comfort	zone	
Er	 is	 niks	 mee	 om	 als	 bioloog	 je	 hele	 leven	 in	 dienst	 van	
Naturalis	 of	 de	 Leidse	 Universiteit	 onderzoek	 te	 doen	 naar	
het	 gif	 van	 slangen.	 Heel	 nuttig	 werk	 namelijk.	 Maar	 als	 je	
meer	 wilt,	 moet	 je	 misschien	 de	 natuur	 en	 de	 laboratoria	
eens	verlaten?	Met	als	alibi	dat	hij	kennis	over	slangen	wilde	
verspreiden	 (ijdelheid	 is	 hem	vreemd)	 zei	 onze	 Steve	 Irwin	
‘ja’	tegen	de	vraag	van	Discovery	Channel	om	mee	te	werken	
aan	 het	 programma	 TimeWrap,	 ‘ja’	 tegen	 National	
Geographic,	 ‘ja’	 tegen	DWDD	en	 ‘ja’	 tegen	DWDD	University.	
Maar	ook	 tegen	het	 inspreken	van	de	 teksten	achter	de	 film	
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Walking	with	Dinosaurs	3D	en	de	stem	van	Jim	Porter,	Jane’s	
vader	 in	 de	 film	 ‘Tarzan’.	 Je	 moet	 het	 durven.	 Of	 gewoon	
doen.	 Anders	 zit	 je	 niet	 in	 het	 ontbijtprogramma	 bij	 een	
zekere	Eva	die	later...	
	
3	Win	de	jeugd	voor	je	
Al	in	2007	toog	Freek	naar	buiten.	Met	een	slangen-roadshow	
langs	 middelbare	 scholen.	 En	 nog	 altijd	 heeft	 hij	 er	 groot	
plezier	in	jongeren	vanaf	basisschoolleeftijd	te	vertellen	over	
slangen	 (en	 andere	 ‘enge	 beesten’).	 Slim,	want	 zo	 verzekert	
hij	zich	voor	decennia	van	publiek.	Je	kunt	jezelf	profileren	in	
een	 krant	 als	 Trouw;	 dan	 weet	 je	 zeker	 dat	 je	 doelgroep	
vergrijst	en	zelfs	uitsterft.	 Je	kunt	het	ook	doen	zoals	Freek.	
Want	Freek,	lieve	mensen,	is	ook	gewoon	een	BV	hè?	
	
4	Kies	het	juiste	voorbeeld	
Stephen	 Robert	 (Steve)	 Irwin	 was	 een	 Australische	
dierenkenner,	 dierentuinhouder,	 natuurbeschermer,	
documentairemaker	 en	 presentator.	 Hij	 stier	 voor	 de	 kust	
van	Port	Douglas	op	4	 september	2006	op	45-jarige	 leeftijd	
door	een	steek	van	een	pijlstaartrog.	
Deze	 Steve	 Irwin	 wordt	 alom	 gezien	 als	 de	 man	 aan	 wie	
Freek	 Vonk	 schatplichtig	 is.	 Ook	 Irwin	 besprong	 op	 zich	
gevaarlijke	 dieren	 (vooral	 krokodillen)	 met	 een	
enthousiasme	 alsof	 ze	 een	 bloedmooie	 vrouw	 waren.	 Voor	
een	verwurging	of	een	beet	door	een	slang	liep	hij	ook	graag	
een	straatje	om.	Gek?	Een	beetje	gek.	Het	is	absoluut	niet	uit	
te	 sluiten	 dat	 Freek	 op	 dezelfde	 manier	 eindigt	 als	 Irwin.	
Vindt	ie	prima.	
	
5	Wees	een	knuffelbeer	
Normale	mannen	met	een	gebrek	(zie	16)	staan	te	juichen	als	
ze	 een	 fantastische	 baan	 vinden	 of	 geheel	 onverwacht	 een	
bloedmooie	 vrouw	weten	 te	 schaken.	Onze	 Freek	 krijgt	 een	
mentaal	orgasme	als	hij	in	de	Australische	binnenlanden	een	
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Oxyuranus	 scutellatus	 aantreft.	 Beter	 bekend	 als	 de	 Taipan,	
een	slang	die	met	stip	op	1	staat	 in	de	 lijst	van	gevaarlijkste	
slangen	ter	wereld.	En	dan	staat	hij	niet	alleen	te	juichen,	hij	
deelt	zijn	enthousiasme,	via	de	camera,	ook	met	ons.	Zoals	hij	
alles	 wat	 met	 slangen	 te	 maken	 heeft	 presenteert	 alsof	 hij	
voor	eeuwig	de	Blije	Eikel	Bokaal	op	zijn	schoorsteenmantel	
wil.	Geloof	me:	de	mensen	houden	anno	2015	niet	meer	van	
cynici	 en	 zuurpruimen,	 ze	 worden	 maar	 al	 te	 graag	
meegesleept	 in	 een	 vrolijke	 state	 of	mind.	Kom	op,	 omhoog	
die	mondhoeken!	
	
6	Doe	waar	je	goed	in	bent	
Is	 alles	 wat	 die	 Freek	 Vonk	 doet	 dan	 zo	 goed	 en	 groots	 en	
geweldig?	 Nee	 joh,	 rustig	maar!	 Tijdens	 de	 eerste	 ‘Freek	 in	
Australië’	 stond	 ie	 ongelooflijk	 te	 stuntelen	 toen	 hij	 zo	
ongeveer	 Wikipedia-pagina’s	 stond	 op	 te	 lezen	 over	 het	
ontstaan	van	het	continent	en	andere	geschiedenismeuk.	De	
les?	Schoenmaker,	blijf	bij	je	leest.	
Dat	is	in	het	geval	van	Freek:	serieus	werken	bij	Naturalis	en	
gekke	 dingen	 doen	 voor	 de	 tv.	 Je	 laten	 bijten	 door	 een	
zwartpunthaai	bijvoorbeeld.	 “Gelukkig	wist	 ik	 instinctief	dat	
ik	 niet	 terug	moest	 trekken.	 Als	 ik	 dat	 had	 gedaan,	 was	 hij	
met	zijn	kop	gaan	schudden...”	Helemaal	te	gek,	man!	Moeten	
wij	 dat	 nu	 ook	 gaan	 doen?	 Nee,	want	 dit	 is	 niet	 ónze	 leest.	
Snap	je?	
	
7	Bereik	het	allerhoogste	
Worden	 opgenomen	 in	 de	 Donald	 Duck.	 Dat	 is	 voor	 zo	
ongeveer	alle	jongens	tussen	7	en	77	het	hoogst	haalbare.	Dr.	
Freek	 Vonk	 Sneek	 Vonk	 kreeg	 het	 voor	 elkaar!	 Dan	 kun	 je	
eigenlijk	sterven.	
	
8	Follow	the	money	
Maar	eerst:	iets	goed	doen	voor	de	mensheid.	En	daar	is	vaak	
geld	 voor	 nodig.	 Of	 het	 door	 zijn	 bekendheid	 komt	 of	 door	
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zijn	overtuigende	verhaal	of	omdat	hij	de	weg	heel	goed	weet	
in	 subsidieland	 of	 door	 alle	 drie	 (duh!):	 Freek	 haalde	 even	
een	kwart	miljoen	euro’s	subsidie	binnen	van	de	Nederlandse	
Organisatie	voor	Wetenschappelijk	Onderzoek	(NWO).	En	nu	
mag	hij	de	Maleisische	grondadder	en	de	koningscobra	gaan	
onderzoeken.	Het	doel:	 een	antigif	 vinden	dat	voorkomt	dat	
er	 in	 de	 toekomst	 ook	 nog	 jaarlijks	 150.000	 mensen	
overlijden	aan	de	gevolgen	van	een	slangenbeet.	Of	dat	lukt?	
Niet	 bekend.	 Of	 het	 was	 gelukt	 zonder	 die	 anderhalve	 ton?	
Zeker	niet.	
	
9	Help	je	medemensch	
En	natuurlijk	word	je	er	nooit	slechter	van	als	je	ook	eens	wat	
voor	 de	 medemensch	 doet.	 Dus	 als	 ze	 bij	 Naturalis	 een	
gezicht	zoeken	voor	de	crowndfundingactie	om	een	T.	rex	te	
kunnen	 kopen,	 dan	 zegt	 onze	 Freek	met	 alle	 liefde	 ‘ja’.	 Dan	
leent	 hij	 Naturalis	 zijn	 gezicht	 én	 zijn	 enthousiaste	 praatjes	
(“Voor	een	T.	rex	is	de	mens	een	snack”)	en	dan	komt	die	T.	
rex	 er.	Wat	 jij	 hier	mee	 kunt?	 Ga	 eens	 collecteren	 voor	 het	
KWF.	 Word	 voetbalscheidsrechter.	 Knuffel	 eens	 een	 boom.	
Help	een	eenzame,	edoch	mooie,	vrouw	naar	een	hoogtepunt.	
Whatever.	
	
10	Koester	je	Johan	
Mannen	die	gaan	samenwonen	met	een	vrouw	(of	man,	maar	
vooral:	met	een	vrouw)	zijn	geneigd	zich	te	laten	verbouwen	
richting	het	 ideaalplaatje	 van	de	partner.	 Ze	denken	dat	dat	
lief	is.	Echte	mannen	zijn	wel	wijzer.	Dus	toen	Eva	(voor	wie	
niet	op	de	hoogte	is:	Jinek,	van	vroeger	de	NOS	en	WNL	en	nu	
van	 de	 KRO)	 bij	 hem	 kwam	 wonen,	 kon	 ze	 hoog	 en	 laag	
springen,	maar	Johan	bleef.	Nu	was	Johan	–	uiteraard	–	geen	
gewone	 hond	 of	 een	 gewone	 kat	 of	 een	 zoontje.	 Nee,	 Johan	
was	 (en	 is)	 een	 steppenvaraan	van	 twee	meter.	Die	 zichzelf	
als	de	baas	in	huis	beschouwt	en	die	rustig	in	de	hoek	van	de	
kamer	 poept.	 “Zonder	 Johan	 zou	 ik	 niet	 kunnen”,	 zei	 Freek.	
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Dus	 Johan	 bleef.	 De	 waarheid:	 even	 Eva	 laten	 zien	 wie	 het	
mannetje	in	huis	is.	Zij	niet.	
	
11	Doe	af	en	toe	concessies	
Maarrr...	er	zijn	grenzen.	De	vrijgezelle	Freek	had	naast	Johan	
ook	 nog	 pak	 ‘m	 beet	 zeventig	 gifslangen,	 een	 zootje	
vogelspinnen,	een	schorpioen	en	een	dertig	centimeter	lange	
giftige	 duizendpoot	 in	 zijn	 huisraad.	Om	 te	 bewijzen	 dat	 hij	
niet	 helemaal	 van	 God	 los	 was,	 nam	 hij	 van	 die	 dieren	
afscheid	 toen	 de	 hooggehakte,	 rondborstige	 homo	 sapiens	
definitief	haar	make-upspullen	in	de	badkamer	neerzette	(en	
een	inloopkast	of	twee	aan	overige	spullen).	
	
12	Kies	een	vrouw	die	bij	je	past	
Misschien	jij	wel,	maar	ik	ben	geen	fan	van	Eva	Jinek.	Ik	snap	
best	 dat	 ze	 objectief	 gezien	 door	 veel	mannen	 ‘mooi’	wordt	
gevonden,	 maar	 in	 tegenstelling	 tot	 iedereen	 die	 met	 haar	
heeft	gewerkt	en	al	haar	familieleden	vind	ik	Eva	Jinek	geen	
warme	 persoonlijkheid.	 Sterker	 nog:	 ik	 vind	 het	 een	 koude	
vrouw.		
Freek	 vond	 dat	 wel	 fijn.	 Zijn	 hele	 leven	 bestaat	 immers	 uit	
bestudering	 en	 exploitatie	 van	 koudbloedige	 dieren!	 Als	 je	
beste	 vriend	 een	 varaan	 is,	 dan	 is	 het	 niet	 zo	 gek	 dat	 je	
‘soulmate’	Eva	Jinek	heet(te).	Wat	ik	bedoel:	cast	je	vrouw	(of	
man)	goed,	want	anders	wordt	het	a)	ongezellig	en	b)	ergens	
later	een	heel	dure	grap.	
PS.	Nee,	ze	heeft	me	nooit	afgewezen,	het	is	‘een	gevoel...’	
	
13	Negeer	kritiek	
Iemand	met	een	hoog	profiel	(zorg	in	hemelsnaam	dat	je	een	
hoog	profiel	hebt,	want	je	kunt	nog	lang	genoeg	kleurloos	in	
een	kist	 of	 een	urn	 liggen!)	 heeft	 hetzelfde	 als	 hoge	bomen:	
een	 irritatiemagneet.	 Bij	 Freek	 bestaat	 dat	 onder	 meer	 uit	
opvangcentra	 voor	 dieren.	 Volgens	 Jack	 Hagé	 van	
opvangcentrum	De	Leguaan	(what’s	in	a	name?)	in	Bergen	op	
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Zoom	 veroorzaakt	 Freek	 Vonk	 namelijk	 een	 Freek	 Vonk-
effect.	Meaning:	doordat	hij	op	televisie	zo	enthousiast	is	over	
slangen	 en	 andere	 niet-katten-	 en	 niet-honden-achtigen,	
nemen	te	veel	mensen	zo’n	eng	beest	als	huisdier.	En	dat	gaat	
dan	 fout.	 En	 dan	 komen	 ze	 in	 de	 opvang.	 Wel	 30	 procent	
meer	dan	voor	Freek	op	tv	was,	aldus	meneer	Hagé.	
Wat	 je	het	beste	kunt	doen	met	dat	 soort	kritiek?	Hetzelfde	
als	Freek:	je	schouders	erover	ophalen	en	het	negeren.	Want	
dat	soort	discussies	win	je	nooit.	
	
14	Wees	niet	te	bescheten	
Als	 25-jarige	 stond	 Freekie	 Vonk	 uit	 Dordrecht	 op	 de	
voorpagina	 van	 het	 toonaangevende	 wetenschappelijke	
tijdschrift	 ‘Nature’.	 Net	 zo	 makkelijk.	 Als	 31-jarige	 stond	
Freek	Vonk	uit	Amsterdam	onlangs	in	de	 ‘DWDD	University’	
een	 college	 over	 gif	 te	 geven	 dat	 op	 tv	 door	 1,5	 miljoen	
Nederlanders	 werd	 bekeken,	 meer	 dan	 er	 ooit	 eerder	 naar	
een	 DWDD	 University-programma	 keken.	 Wat	 we	 hier	 uit	
kunnen	 halen	 voor	 onszelf?	 Wie	 wat	 wil	 bereiken,	 moet	
dingen	 maar	 gewoon	 doen	 en	 niet	 te	 bescheiden	 of	 te	
bescheten	 zijn.	 Zijn	 oudere	 collega-wetenschappers	 vonden	
het	 natuurlijk	 helemaal	 niet	 fijn	 dat	 ‘dat	 kind’	 wel...	 en	 zij	
niet...	Moet	je	poep	aan	hebben.	
	
15	Heb	lef	
Een	slang	is	geen	koe.	Dus	als	je	een	slang	wilt	melken,	moet	
dat	 met	 de	 hand.	 Waarom	 je	 een	 slang	 zou	 moeten	 wíllen	
melken	is	een	ander	verhaal,	maar	waar	het	om	gaat	is	dit:	je	
moet	 voor	 sommige	 dingen	 in	 het	 leven	 ballen	 hebben	 en	
ballen	 tonen.	 Zoals:	 voor	 het	 melken	 van	 giftige	 slangen.	
Freek	 zegt	 daarover:	 "Ik	 ben	 niet	 bang	 om	 te	 overlijden.	
Autorijden	 is	ook	gevaarlijk.	En	 ik	vind	dit	het	 risico	waard.	
Ik	denk	niet	bewust	na,	het	gaat	allemaal	vanzelf.	Als	ik	kom	
te	overlijden,	heb	ik	in	ieder	geval	een	prachtig	leven	gehad.”	
En	op	zijn	grafsteen	komt:	hij	molk	graag	slangen...	
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16	Leer	van	anderen	
Dat	de	Freek	Vonk	die	wij	kennen	een	(erkend)	ADHD’er	 is,	
dat	ontgaat	waarschijnlijk	alleen	een	doofblinde.	Maar	hij	had	
ook	ernstiger	handicaps,	vroeger,	in	Dordt.	Zoals:	tics.	Dat	hij	
per	 se	 een	 bepaald	 aantal	 keren	 zijn	 hoofd	 heen	 en	 weer	
moest	bewegen	enzo.	
Daar	win	 je	 op	 televisie	 (behalve	 bij	 Boer	 Zoekt	 Vrouw)	 de	
oorlog	niet	mee,	maar	gelukkig	heeft	Freek	zichzelf	daarvan	
genezen.	Hoe?	Door	het	boek	‘Meester	over	je	gedachten’	van	
Pieter	 Frijters	 te	 lezen.	 Daarvan	 leerde	 hij	 dat	 als	 hij	 zich	
minder	 bezig	 hield	 met	 zichzelf	 en	 meer	 met	 de	
buitenwereld,	 dat	 hij	 dan	 ‘normaler’	 werd.	 We	 mogen	
vaststellen:	 gelukt.	 Geïnteresseerd?	 Het	 kost	 15,95	 euro	 bij	
Bol.com.	
	
17	Werk	aan	lichaam	en	geest	
Als	we	 het	 iemand	 niet	 hoeven	melden,	 is	 het	 de	 lezer	 van	
Men’s	Health	wel.	 Dus	 louter	 for	 the	 record:	 gezonde	 geest,	
gezond	 lichaam.	 Over	 het	 eerste	 zegt	 Freek:	 “Ik	 hou	 mijn	
geest	 gezond	 met	 een	 licht	 boeddhistische	 grondslag.”	
Okeeeeeeejjj...	 Over	 het	 tweede:	 “Ik	 drink	 niet	 te	 veel,	 sport	
veel	en	ga	regelmatig	naar	de	bioscoop	of	sauna	om	even	te	
ontspannen.”	Kijk,	die	is	helderder.	
	
18	Wees	een	storyteller	
Met	alleen	kennis	 red	 je	het	niet	meer.	 Je	moet	het	ook	 een	
beetje	leuk	vertellen	tegenwoordig.	Dat	noemen	ze,	omdat	ze	
hun	Nederlands	niet	beheersen:	storytelling.	Bij	Freek	in	het	
Wild	 kwam	 er	 in	 Zambia	 een	 babyolifantje	 op	 hem	 af,	
Zambezi.	 Het	 was	 een	 mannetje	 van	 een	 jaar	 oud.	 "Hij	 is	
gevonden	 aan	 de	 oever	 van	 de	 rivier,	 uitgehongerd	 en	
verward.	 Zijn	 ouders	 waren	 waarschijnlijk	 gestroopt.	 Hij	
kwam	op	me	afgerend,	tastte	met	zijn	slurf	mijn	gezicht	af	en	
stopte	hem	daarna	 in	mijn	mond	en	 gaf	me	een	pufje	 lucht.	



172	
	

Een	 typische	 olifantenbegroeting.	 Ik	 heb	 hem	 een	 pufje	
teruggegeven	en	zo	werden	we	vrienden.."	Ach...	Wat	lief!		
Snap	 je?	En	het	zal	 je	niet	verbazen	dat	Freek	straks,	als	die	
Zambwezi	 als	 8-jarige	 wordt	 vrijgelaten	 uit	 het	
opvangverblijf,	op	film	wordt	vastgelegd	door...	Freek.	Wordt	
vast	ook	en	heel	mooi	verhaal.	
	
19	Blijf	gewoon	
“Ik	 zal	 nooit	 een	 Ferrari	 kopen,	 dat	 beloof	 ik.”	 Als	 gewoon	
blijven	‘m	lukt	én	hij	uit	de	buurt	blijft	van	pijlstaartroggen	of	
andere	dodende	dierenellende,	gaan	we	nog	heel	 lang	 leuke	
dingen	van	‘m	zien.	En	blijven	we	van	‘m	houden.	
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22	Willem-Alexander		

‘Lang	leve	de	magnetron’		
	
Er	 is	 veel	 om	 hem	 gelachen.	 Hij	 is	 veel	 gedold.	 Maar	
ondertussen	had	Prins	Pils	een	leven	als	een	luis	op	een	zeer	
hoofd,	 'verdiende'	 hij	 geld	 als	 water	 en	 ging	 hij	 er,	 zijns	
ondanks,	 ook	 nog	met	 een	 lekker	wijf	 én	 de	mooiste	 baan-
voor-het-leven	 vandoor.	 Willem-Alexander	 leert	 ons	 een	
lesje.	Of	twaalf.		
Tot	 op	 hoge	 leeftijd	 (nou	 ja,	 tot	 in	 de	 40)	 werd	 Willem-
Alexander	 neergezet	 als	 een	 stampvoetende	 kleuter	 die	
gewoon	 altijd	 zijn	 zin	 wil	 hebben.	 Toen	 hij	 en	 Máxima	 een	
villa	 kochten	 op	 een	 eiland	 in	Mozambique	 en	 dat	 op	 nogal	
veel	weerstand	stuitte	 in	Nederland,	 zou	hij	gezegd	hebben:	
“Ik	mag	ook	nooit	iets.”		
De	 Rijksvoorlichtingsdienst	 kwam	 er	 aan	 te	 pas	 om	 te	
ontkennen	 dat	 deze	 uitspraak	 ooit	 was	 gedaan,	 maar	
andermaal	was	het	beeld	neergezet	van	een	snotaap	die	niet	
zo	 goed	 snapte	 dat	 tegenover	 alle	 pracht	 en	 praal	 van	 zijn	
functie	 ook	 een	 heel	 scala	 aan	 verplichtingen	 stond.	
Waaronder:	 terughoudendheid	 in	 pracht	 en	 praal,	 gebruik	
van	 kerosine	 en	 Mozambikaanse	 arbeidskrachten-voor-
weinig.	Hij	was	–	in	de	media	–	weer	even	Prins	Pils,	de	dikke	
braller	die	niet	zo	goed	kon	leren.	
Maar	goed.	Op	30	april	2013	zet	hij	letterlijk	de	kroon	op	zijn	
werk:	 dan	 wordt	 prins	 Willem-Alexander	 koning	 Willem-
Alexander	 en	mág	 hij	 nog	 luisteren	 naar	 zijn	moeder,	maar	
hóeft	 het	 eindelijk	 niet	 meer.	 Dan	 is	 hij	 46	 en	 de	
(ceremoniële)	 baas	 van	 het	 land.	 In	 zijn	 jonge	 jaren	 zou	 hij	
zijn	 tong	 naar	 ons	 allemaal	 hebben	 uitgestoken	 onder	 het	
uitroepen	 van	 een	 vette	 “Lekker	 puh!”,	 maar	 Willem-
Alexander	is	met	de	jaren	wijs	geworden.	Welke	lessen	leefde	
hij	ons	voor?	
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1	Lig	in	de	goede	wieg	
Het	is	natuurlijk	iets	waar	jij	en	ik	vandaag	de	dag	niets	meer	
aan	 kunnen	 doen:	 waar	 onze	 wieg	 stond.	 Als	 we	 eventueel	
nog	van	plan	zijn	kindjes	te	maken/kopen,	kunnen	we	er	nog	
wel	wat	mee,	dus	toch	maar	even	benoemen.	
Vroeger	 luidde	 het	 spreekwoord	 “Als	 je	 voor	 een	 dubbeltje	
geboren	 bent,	 word	 je	 nooit	 een	 kwartje”.	 Het	 betekende:	
iemand	 die	 in	 een	 armoedige	 'kansenwijk'	 (een	 'dubbeltje'	
was	 0,045	 euro)	 ter	wereld	 kwam,	 zou	 nooit	 tot	 de	 hogere	
stand	(een	'kwartje'	was	0,11	euro)	gaan	behoren.	Ietsje	later	
kwam	de	PvdA	met	ene	Joop	den	Uyl	op	de	proppen	en	was	
het	de	bedoeling	dat	onderwijs	de	kansarmen	zou	verheffen.	
Ieder	 kind	moest	 voor	 een	 zittend	 beroep	 kunnen	 studeren	
op	 kosten	 van	 de	 staat	 (als	 gevolg	 waarvan	 de	 loodgieter	
thans	niet	te	betalen	is).	Op	zich	kan	elk	dubbeltje	nog	altijd	
een	 kwartje	 worden	 (ook	 al	 moeten	 de	 studenten	
tegenwoordig	meer	lenen	dan	ze	krijgen),	maar	feit	blijft	dat	
wie,	 zoals	 WA,	 voor	 een	 euro	 geboren	 is	 (voor	 22	 van	 die	
'dubbeltjes'	 dus)	 een	 betere	 start	 in	 het	 leven	 heeft	 dan	
iemand	die	minder	mazzel	heeft.	Dus	dan	weet	je	dat	voor	je	
eigen	toekomstige	kroost	(als	je	wilt	en	kunt	en	het	mag	van	
de	goden	enzo).	
	
2	Doe	je	best	op	school	
Uiteindelijk	 haalde	 Willem-Alexander	 in	 1993	 zijn	
doctoraalexamen	 geschiedenis	 aan	 de	 Universiteit	 van	
Leiden.	Het	feestje	was	zelfs	live	op	televisie	te	zien.	Dat	gold	
niet	 voor	 zijn	 scriptie	 over	 de	 Nederlandse	 reactie	 op	 het	
besluit	van	Frankrijk	om	binnen	de	NAVO	een	'status	aparte'	
in	te	nemen.	Lekker	boeiend	ook	(NOT!).	Waar	iedereen	wel	
erg	in	geïnteresseerd	is:	met	welk	cijfer	de	toenmalige	Prins	
Pils	 afstudeerde.	 Sowieso	 naar	 zijn	 cijferlijsten,	 want	 ook	
eerder	op	het	Baarnsch	Lyceum	en	het	Vrijzinnig-Christelijk	
Lyceum	 in	 Den	 Haag	 schijnt	 hij	 geen	 bolleboos	 te	 zijn	
geweest.	
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Een	 vleugje	 onbenul	 zit	 er	 trouwens	 nog	 altijd	 in,	 want	
anders	ga	je	een	brief	van	de	Argentijnse	oud-dictator	Videla	
die	 beweert	 dat	 het	 met	 die	 Vuile	 Oorlog	 in	 Argentinië	
allemaal	wel	meeviel	niet	enthousiast	onder	de	aandacht	van	
de	 Nederlandse	 pers	 brengen,	 toch?	 En	 dat	 je	 kersverse	
verloofde	 dan	 op	 nationale	 televisie	moet	 (en	mag,	 zie	 12!)	
zeggen	dat	 je	 “een	beetje	dom	was”	 is	natuurlijk	geen	 teken	
van	al	te	veel	gogme.	
Maar	wat	Willem-Alexander	 bewees	 is	 dit:	 als	 je	maar	 lang	
genoeg	blijft	zitten,	goed	luistert	naar	de	juf	en	de	meester	en	
je	 best	 doet,	 kun	 je	 ver	 komen.	 Zelfs	 tot	 drs.	 in	 de	
geschiedenis	–	voor	wat	het	waard	is	(geen	moer).	Voor	jou:	
doe	af	en	toe	een	cursus,	dat	houdt	je	fris!		
	
3	Geniet	van	je	jeugd	
Jeugd,	 lieve	 schatten,	 duurt	 eeuwig.	 Als	 je	 hoofd	maar	 jong	
blijft.	 Willem-Alexander	 vond	 het	 in	 zijn	 jeugd	 natuurlijk	
allemaal	 vreselijk	 k**kl***sh**	 wat	 ie	 niet	 mocht	 van	 zijn	
vader	en	moeder	en	het	 land,	dat	zijn	moeder	altijd	aan	het	
werk	was,	dat	de	roddelpers	altijd	de	camera's	op	'm	richtte	
en	meer	van	die	ongein,	maar	ondertussen	plukte	hij	wel	de	
dag.	 Weinig	 gasten	 hadden	 zulke	 vakanties	 als	 hij,	 zulke	
kansen	 om	 in	 een	 eigen	 vliegtuig	 rond	 te	 reizen,	 zo	 weinig	
zakgeldproblemen,	 zo	 makkelijk	 toegang	 tot	 de	 meest	
exclusieve	 feesten	 en	 zo	 verder	 en	 zo	 voort.	 Ik	 bedoel:	
waterskiën,	 parapenten,	 F16	 vliegen,	 autoracen,	 skiën	
(oeps!),	voor	menig	jongen	zijn	het	onbereikbare	hobby's	en	
deze	 kerel	 kon	 het	 gewoon	 ff	 regelen.	 Moet	 je	 ook	 doen	
(desnoods	na	een	jaartje	sparen	of	op	de	pof).	Want	dood	kun	
je	nog	lang	genoeg	zijn	en	in	je	laatste	zak	zitten	geen	zakken.	
Blijf	 jong	 van	 geest,	 zo	 jong	mogelijk	 van	 lichaam	 (lees:	 fit)	
en:	GENIET!!!1!	
	
4	Wacht	op	het	juiste	meisje	
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Voor	 zover	 officieel	 bekend	 was	 (en	 is)	 Willem-Alexander	
geen	 aardje	 naar	 zijn	 opa.	 Voor	 op	 30	 maart	 2011	 zijn	
verloving	 met	 Máxima	 Zorreguieta	 bekend	 werd	 gemaakt	
door	zijn	moeder	(tja...),	verkeerde	hij	met	Paulette	Schröder	
(dochter	 van	 Martinair-Martin),	 Yolande	 Adriaansens,	
Barbara	 Boomsma	 (geen	 zus	 van...)	 en	 Emily	 Bremers.	 Niks	
ten	 nadele	 van	 de	 dames	 Schröder,	 Adriaansens,	 Boomsma	
en	 Bremers,	 want	 als	 Willem-Alexander	 een	
machinebankwerker	met	het	uiterlijk	van	Willem-Alexander	
was	geweest,	had	hij	 in	zijn	eelthandjes	mogen	klappen	met	
zo	 veel	 schoons,	maar...	Maar	Máxima	Zorreguieta	was	voor	
onze	 kroonprins	 toch	 wel	 een	 soort	 hoofdprijs.	 Een	
temperamentvolle,	 mondaine	 Zuid-Amerikaanse,	 gewoon	 in	
de	 categorie	 'lekker	wijf',	met	 ook	 nog	wat	 oorlogsgedoe	 in	
de	 familie	–	dat	beloofde	de	rest	van	zijn	 leven	 'never	a	dull	
moment'	te	worden.	
(Even	 tussen	 jou	 en	 mij	 en	 haakjes:	 we	 weten	 natuurlijk	
allemaal	 dat	 mannen	 die	 alleen	 dochters	 krijgen	 zeikerdjes	
zijn	 hè,	 dus	 dat	 een	 gezamenlijk	 potje	 rugby	 of	 zalmvissen	
met	 zijn	 kinderen	 er	 voor	 dochtervader	 Willem-Alexander	
niet	in	zit,	zal	hij	niet	heel	erg	vinden...	–	je	wordt	daar	maar	
vies	van)	
	
5	Laat	je	gebit	doen	
Hoe	 jij	 over	 plastische	 chirurgie	 en	 meer	 van	 zulks	 denkt:	
jouw	zaak.	Ik	ben	er	niet	voor.	Willem	ook	niet,	dunkt	ons.	En	
dat	babyvet	heeft	ie	er	gewoon	zelf	af	getraind	en	gediëteerd.	
Maar	 als	 je	 wegens	 sigaren	 roken	 een	 beetje	 enge	 tandjes	
krijgt,	dan	moet	je	als	echte	vent	(ook	met	het	oog	op	4)	wel	
even	een	keer	het	zootje	laten	restaureren.	Het	kost	een	paar	
centen	 en	 een	 beetje	 pijn,	 maar	 dan	 heb	 je	 ook	 wat.	 Je	
schoenen	 (te	 koop),	 je	 tanden	 (te	 repareer)	 en	 je	 ogen	 (te	
trainen	–	op	lachen!)	die	doen	het	'm,	mannen!	
	
6	Benut	je	anciënniteit		
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Soms	 is	het	wel	gewoon	goed	om	de	meeste	 'dienstjaren'	 te	
hebben.	 Als	 Willem-Alexander	 ná	 zijn	 broer	 Friso	 geboren	
zou	 zijn	 en	 die	was	 níet	 off-piste	 gaan	 skiën	 en	 eerder	 níet	
getrouwd	 met	 een	 ex	 van	 Klaas	 Bruinsma,	 dan	 zou	 Friso	
gewoon	koning	van	ons	land	zijn	geworden.	
Ouderdom	 is	 tegenwoordig	een	scheldwoord	(en	als	het	om	
geestelijke	ouderdom	gaat:	zeer	terecht).	Maar	voor	sommige	
beroepen	 én	 acties	 in	 je	 leven	 kun	 je	maar	 beter	wel	meer	
ervaren	zijn	dan	anderen.	Maak	dan	van	je	zwakte	(ouwe	lul)	
gewoon	 je	 sterkte.	 Of	 je	 nou	 22	 bent	 of	 op	 9	 augustus	 51	
wordt	(ik-zei-de-gek):	niet	zielig	doen,	maar	ópstaan.	
	
7	Specialiseer	je	in	wat	hot	wordt	
Water	 is,	 in	 sommige	delen	van	de	wereld	 (de	 te	warme)	al	
heel	 lang	 een	 probleem.	Hier	 in	 de	westerse	wereld	 al	 heel	
lang	niet	meer.	Je	zet	de	kraan	open	en	het	stroomt.	En	je	tuin	
ontvangt	meer	dan	genoeg	als	ze	boven	moeten	plassen	–	wat	
in	ons	land	eerder	regel	dan	uitzondering	lijkt.	
Je	bent	pas	echt	slim	bezig,	als	 je	weet	dat	 iets	een	hot	 item	
gaat	worden	ver	vóór	de	goegemeente	het	ontdekt.	Zo	dook	
WA	 in	 het	 watermanagement.	 We	 lachten	 er	 allemaal	 een	
beetje	om,	maar	inmiddels	gaat	het	wereldwijd	steeds	vaker	
over	het	onderwerp	en	geldt	hij	als	een	internationale	expert.	
Híj,	die	zeventjesscholier...	Dan	kun	jij	het	zeker!	De	journalist	
die	zich	 in	de	euro	specialiseerde	zo'n	 tien	 jaar	voor	we	dat	
kreng	echt	kregen:	kassa!	De	arts	die	hét	geneesmiddel	tegen	
kanker	ontdekt:	kassá	én	Nobelprijs...	
	
8	Maak	van	je	hobby	je	beroep	
Het	is	makkelijker	gezegd	dan	gedaan,	van	je	hobby	je	beroep	
maken.	Maar	weet	je:	je	moet	minimaal	acht	uur	per	dag,	wil	
je	 je	 leven	 een	 beetje	 kunnen	 financieren.	 Dan	 kun	 je	 toch	
beter	zorgen	dat	het	acht	verdomd	léuke	uren	worden?	Nou	
dan!	
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Kijk,	 als	 iemand	was	voorbestemd	voor	een	 leven	waarin	 ie	
van	zijn	hobby	niet	zijn	beroep	kon	maken,	dan	was	het	die	
bolle.	Die	ging	alleen	maar	dingen	móet.	Van	zijn	moeder,	van	
zijn	 minister-president,	 van	 zijn	 wieg.	 Uhuh...	 Niet	 dus	 hè?	
Wat	 is	 één	 van	 de	 grootste	 hobby's	 van	Willem-Alexander?	
Juichen	naast	Erica	Terpstra.	Dus	wat	regelde	hij?	Baantje	als	
IOC-lid.		
Jij	 snapt	 en	 ik	 snap	 dat	 het	 voor	 ons	 een	 ietsiepietsie	
moeilijker	is	om	dat	soort	baantjes	te	ritselen,	maar	daar	gaat	
het	niet	om.	Het	gaat	er	om	dat	je	iets	echt	graag	wilt	en	dat	je	
dan	probéért	het	te	regelen.	Of	anderen	laat	regelen.	Het	gaat	
er	 om:	 je	moet	niet	willen	werken	omdat	het	móet,	 je	moet	
willen	werken	op	de	–	binnen	jouw	mogelijkheden	–	leukste	
manier	 die	 haalbaar	 is.	 Ik	 schrijf	 bijvoorbeeld	 voor	 prima	
opdrachtgevers	als	Metro.	Héérlijk!	
	
9	Verzin	een	pseudoniem		
De	 Elfstedentocht	 van	 1986	 (gewonnen	 door	 Evert	 van	
Benthem)	 kende	 één	 deelnemer	 die	 pas	 na	 de	 finish	 ieders	
aandacht	 trok:	 W.A.	 van	 Buren.	 Die	 gozer	 in	 dat	 Marlboro-
jack	en	die	Playboy-broek	was	namelijk	niemand	minder	dan	
Willem-Alexander	(die	tegen	Graaf	van	Buren	is	–	vandaar	de	
naam).	Als	hij	onder	zijn	eigen	naam	zou	hebben	meegedaan,	
zou	hij	never	nooit	de	Bonkevaart	hebben	gehaald,	omdat	de	
carnavalsvierders	 langs	 de	 kant	 hem	 dan	 overal	 langdurig	
zouden	 hebben	 opgehouden.	 Dus	 soms	 is	 het	 slim	 om	 even	
'undercover'	te	zijn.	
Als	je	later	bekend	gaat	worden	en	daar	privé	totaal	geen	last	
van	 wil	 hebben,	 verzin	 dan	 een	 pseudoniem.	 Bart	 Zeilstra,	
Henk	 Bakhuizen,	 Eddy	Morsink,	 Glenda	 Batta,	 Rob	 Zieltjens	
en	Iris	Vanderkerckhove	gingen	je	voor.	Geen	idee?	Je	kent	ze	
vast	 wel.	 Als:	 Baas	 B.,	 Daniel	 Dekker,	 Eddy	 Zoey,	 Glennis	
Grace,	 Rob	 Stenders	 en	Wendy	 van	Wanten.	 En	 je	 moet	 de	
groeten	van	Bram	B.	Bot	hebben...	
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10	Hou	je	aan	de	regels...	
Als	je	in	een	(spreekwoordelijke)	glazen	kooi	woont,	kun	je	je	
maar	 beter	 aan	 de	 regels	 houden.	 Voor	 Willem-Alexander	
geldt	 dat,	 ondanks	 de	 kruiperige	 Nederlandse	 media	 die	
allemaal	 de	 mediacode	 accepteerden	 waarin	 ze	 hun	
journalistieke	 vrijheid	 weggaven	 voor	 deelname	 aan	 wat	
officiële	 fotoshoots,	 in	zeer	sterke	mate.	Maar	 iederéén	 leeft	
feitelijk	 in	 een	 glazen	 kooi.	 Als	 je	 een	 relatie	 hebt,	 je	 gaat	
vreemd	 en	 je	 partner	 ziet	 het:	 nou,	 dan	wás	 dat	 een	 glazen	
kooi.	Als	 je	 solliciteert	bij	 een	bedrijf	waar	de	P	en	O'er	wel	
op	Facebook	en	Twitter	mag	kijken	wat	voor	vlees	er	achter	
de	 sollicitatiebrief	 zit:	 nou,	 dan	 wás	 dat	 een	 glazen	 kooi.	
Ofwel:	 onze	 glazen	 kooi	 is	 minder	 groot	 en	 minder	
interessant	 dan	 die	 van	 de	 oudste	 van	 Beatrix,	 maar	 we	
hebben	 er	 wel	 degelijk	 één.	 Enne...	 met	 die	 mobieltjes	 en	
social	 media	 van	 tegenwoordig	 is	 hand-in-hand	 met	 een	
ander	dan	 je	eigen	vrouw	(of	aan	de	koffie	 in	Dauphine	met	
een	 ander	 dan	 je	 eigen	 werkgever)	 niet	 heel	 slim.	 You'd	
better	be	safe	than	sorry...	
	
11	...Maar	blijf	je	ège	en	jezelluf	
Betekent	 een	 en	 ander	 nou	 dat	 je	 de	 ideale	 trekpop	 moet	
worden,	zijn	en/of	blijven?	Hahahahaha!	Hou	toch	op,	joh!	In	
de	 beslotenheid	 van	 je	 eigen	 leven	moet	 je	 vooral	 lekker	 je	
ège,	 jezelluf	 en	 meer	 van	 zulks	 blijven.	 Je	 hebt	 maar	 één	
leven,	maak	er	gewoon	wat	van.	
Reken	maar	dat	Willem-Alexander	en	zijn	broertjes	gelachen	
hebben	 om	 die	 kruiperige	 onderdanigheid	waarmee	 ze	 hun	
hele	 leven	 al	 bejegend	 worden.	 Reken	 maar	 dat	 Willem-
Alexander	 een	 biertje	 nam	 als	 hij	 zin	 had	 in	 een	 biertje.	
Reken	 maar	 dat	 Willem-Alexander	 zijn	 spreekwoordelijke	
middelvinger	 naar	 het	 NRC	 opstak	 (toen	 al!)	 toen	 die	
snobjeskrant	 het	 'de	 kroonprins	 onwaardig	 noemde'	 dat	 hij	
in	1996	bij	de	Olympische	Spelen	in	Atlanta	stond	te	hossen	
met	 de	 bronzen	 hockeymeiden.	 Reken	 maar	 dat	 Willem-
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Alexander	 met	 toiletpotten	 gooide...	 #ohwacht	 Enfin:	 de	
boodschap	(haha)	is	helder.	'Schijt	hebben'	(haha)	is	af	en	toe	
gewoon	nodig.	
	
12	Hou	de	broek	aan	
Mannen,	 even	 als	 mannen	 onder	 elkaar.	 Wie	 is	 de	 baas	 in	
huis?	 Wij	 toch?	 De	 natuur	 laat	 zich	 niet	 veranderen	 toch?	
Nou,	dan	kan	het	dus	niet	zo	zijn	dat	als	jij	een	nieuwe	baan	
krijgt,	 je	 vrouw	 (of	 je	 vriendje,	 wat	 je	 maar	 belieft)	 gaat	
zeggen	dat	 zij	 (of:	hij,	wat	 je	maar	belieft)	 zin	heeft	 in	 jóuw	
nieuwe	baan.	En	 als	 ze	 (hij)	 dat	 in	het	 openbaar	doet,	 zoals	
Máxima	 na	 de	 bekendmaking	 van	 Beatrix	 dat	 ze	 zou	 gaan	
abdiceren,	is	een	forse	serie	goedmaakseks	het	minste	wat	ze	
(hij)	 kan	 doen.	 Toch?	Want	 ff	 één	 ding	 duidelijk	 stellen:	 je	
moet	wel	de	broek	aan	houden,	thuis.	In	figuurlijke	zin	dan.	
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23	Mark	Zuckerberg		

‘We	 zaten	 gewoon	 zes	 jaar	 achter	 onze	
computers	code	in	te	kloppen’	
	
Het	ventje	dat	op	school	als	laatste	gekozen	werd	met	poten	
bij	 het	 voetbal.	 Het	 ventje	 dat	 gepest	 werd	 om	 zijn	 rossige	
haar.	Het	 ventje	dat	met	 zijn	weinig	 state-of-the-art	Adidas-
slippers	 geen	 meisje	 zou	 scoren.	 En	 nu	 's	 werelds	 jongste	
selfmade	 multimiljardair.	 Dan	 ben	 je	 een	 held.	 De	 dertien	
meestertips	van	Facebook-oprichter	Mark	Zuckerberg.	
Even	 vooraf:	 ik	 ga	 hier	 niet	 beweren	 dat	 ene	 Mark	
Zuckerberg	 de	 man	 is	 op	 wie	 we	 allemaal	 zouden	 moeten	
willen	 lijken.	 Ik	 bedoel:	 altijd	 aan	 het	 werk,	 de	 sociale	
vaardigheden	van	een	platbodem,	een	lichaam	dat	van	angst	
begint	 te	 trillen	 bij	 de	 eerste	 de	 beste	 glimp	 van	 iets	 van	
buitenlucht	 en	 vermoedelijk	 nog	 een	 klein	pikkie	 ook.	Maar	
ook:	oprichter	van	een	megasucces	op	 internet,	genoeg	geld	
om	 de	 veertig	 volgende	 generaties	 rustig	 te	 laten	 leven	 en	
een	 absolute	 held	 in	 zijn	 soort	 binnen	 de	 wereld	 van	 de	
(social)	media.	Niveau	Jobs.		
Typisch	 gevalletje	 enerzijds/anderzijds	 dus.	 Zoals	 iedereen	
die	het	in	de	een	of	andere	tak	van	sport	gemaakt	heeft.	Dus	
wat	doen	we?	We	pikken	de	lessen	die	Mark	Zuckerberg	ons	
leert	en	leerde	eruit	waar	we	iets	aan	kunnen	hebben	in	ons	
eigen	leven.	De	man	(nou	ja,	knul)	deed	heel	veel	dingen	heel	
erg	 goed	 en	 sommige	 dingen	 heel	 erg	 fout	 –	 en	 wij	 gaan	
kijken	 wat	 we	 van	 hem	 kunnen	 jatten	 in	 onze	 dagelijkse	
praktijk.	 Waarbij	 'jatten'	 een	 goed	 gekozen	 woord	 is.	 Want	
hoe	begon	Zuckerbergs	successtory?	Juist!	
	
1	Lees	altijd	de	post	van	advocaten	
Vermoedelijk	65	miljoen	dollar.	Dat	 is	wat	Mark	Zuckerberg	
van	 zijn	 vermogen	 moest	 overmaken	 aan	 de	 roeibroertjes	
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Cameron	en	Tyler	Winklevoss	en	hun	maat	Divya	Narendra.	
Want?	 Want	 Zuckerberg	 borduurde	 met	 Facebook	 wel	 erg	
voort	op	de	'Harvard	Connection',	een	website	die	de	andere	
drie	 hadden	 bedacht.	 Zij	 liepen	 vast	 bij	 het	 programmeren	
van	 hun	 'social	 networksite'	 binnen	 Harvard	 en	 besloten	
Zuckerberg	er	bij	te	halen.	Die	had	–	just	for	fun	–	Facemash	
bedacht.	 Een	 site	 waarop	 je	 uit	 twee	 gezichten	 steeds	 de	
leukste	moest	kiezen.	Een	vleeskeuring,	maar	wel	een	razend	
populaire.	 En	 dus	 was	 Zuckerberg	 precies	 de	 man	 die	 de	
Winklevoss'en	dachten	nodig	te	hebben	om	hun	eigen	site	in	
de	 lucht	 te	 brengen.	 Dát	 deed	 onze	 huisnerd	 dus	 niet;	 hij	
ontwikkelde	op	zijn	eigen	zolderkamer	Facebook.		
En	dat	wat	naïeve	 jatwerk	én	het	 feit	dat	hij	de	brief	van	de	
advocaat	 die	 Narendra	 en	Winklevoss	 zijn	 kant	 op	 stuurde	
volstrekt	 niet	 serieus	 nam,	 zorgde	 jaren	 later	 voor	 een	
rinkelende	 kassa.	 De	 verkeerde	 kassa,	 vanuit	 Zuckerbergs	
perspectief.	 Kiddo	was	 in	 staat	 officiële	 ingebrekestellingen	
te	beantwoorden	met	een	achteloos	 'niet	zeuren'-mailtje.	En	
dat	 kostte	 'm	 dus	 via	 een	 schikking	 65	 miljoen	 dollar.	 And	
still	 counting,	 want	 Facebook	 is	 nog	 veel	 meer	 waard	
geworden	 dan	 iedereen	 ooit	 dacht,	 dus	 de	 roeibroertjes	
ruiken	 meer	 geld.	 Niet	 gezegd	 dat	 die	 schikking	 lager	 was	
uitgepakt	 als	 Zuckerberg	 een	 tikkeltje	 serieuzer	 was	
omgegaan	 met	 de	 juridische	 post,	 maar	 zélf	 denken	
advocaten	te	outsmarten:	gewoon	niet	doen.	
	
2	Durf	de	pot	met	goud	af	te	wijzen	
Mark	Zuckerberg	is	33	jaar.	En	de	jongste	selfmade	miljardair	
ter	 wereld.	 Een	 miljardje	 of	 zeventig	 wordt	 hij	 op	 geschat.	
Da's	 een	 7	 met	 10	 nullen.	 Daar	 moet	 ik	 een	 kleine	 200	
miljoen	 columns	 voor	 tikken	 (en	 die	 worden	 dan	 nog	 goed	
betaald).	Maar	het	knappe	van	de	man	is:	hij	is	zo	exorbitant	
rijk	 geworden,	 door	 te	wachten	 op	 het	 écht	 grote	 geld.	 Het	
absurd	 grote	 geld,	 zeg	maar.	Want	 onderweg	 in	 zijn	 nog	 zo	
jonge	 leven	kreeg	hij	 diverse	 aanbiedingen	om	miljoenen	 te	
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pakken.	 En	 dat	 is	 voor	 een	 tiener	 (echt	 waar!)	 of	 twintiger	
natuurlijk	ook	al	bizar	veel	geld.		
De	vraag	is:	was	ie	net	zo	fanatiek	doorgegaan	met	Facebook	
of	had	 ie	Facebook	ooit	bedacht,	als	 ie	onderweg	wel	de	pot	
met	goud	had	gepakt?	Die	werd	 'm	namelijk	voorgezet	door	
internetprovider	 America	 Online,	 zoekmachine	 Yahoo,	 tv-
station	 MTV	 en	 softwaregigant	 Microsoft.	 Enkele	 toen	 hij,	
mind	 you,	 nog	 maar	 gewoon	 highschool-student	 was!	
(Meteen	 maar	 even	 iets	 rechtzetten:	 Zuckerberg	 kon	 wel	
degelijk	sporten,	want	op	zijn	highschool	was	 ie	aanvoerder	
van	 het	 schermteam	 –	 wat	 niets	 zegt	 over	 zijn	
voetbalkwaliteiten,	maar	veel	over	zijn	fijne	motoriek...)	
	
3	Beloof	niets	dat	je	niet	nakomt	
Die	 paar	miljoen	 dollar	 die	Mark	 Zuckerberg	moest	 betalen	
aan	de	mannen	van	de	Harvard	Connection	(paar	=	65)	en	–	
misschien	nog	wel	erger	–	alle	ergernis	die	dat	hele	juridische	
gezeik	 heeft	 opgeleverd,	 was	 eenvoudig	 te	 voorkomen	
geweest.	Hij	 had	de	drie	mannen	niet	met	 een	 soort	belofte	
dat	hij	ze	ging	helpen	met	hun	site	moeten	opzadelen.	
De	drie	bedenkers	 van	de	Harvard	Connection	 rekenden	op	
de	 belofte	 van	 Zuckerberg.	 Hij	 kreeg	 toegang	 tot	 de	 hele	
achterkant	 van	 hun	 site-in-progress.	 Hij	 mailde	 wat	met	 ze	
heen	 en	 weer.	 En	 hij	 meldde	 nooit	 en	 nergens	 dat	 hij	
helemaal	 niet	 van	 plan	 was	 ze	 echt	 te	 helpen.	 Nee,	 hij	 zat	
'stiekem'	 aan	 zijn	 eigen,	 verbeterde	 versie	 van	 de	 Harvard	
Connection	te	werken,	Facebook.	En	opeens...	was	die	er.	Om	
vanaf	alleen	Harvard	explosief	te	groeien	tot	inmiddels	meer	
dan	 een	 miljard	 geregistreerde	 wereldburgers.	 Een	 dure	
belofte,	 want	 omdat	 hij	 bezig	 was	 (dachten	 ze),	 deden	 de	
anderen	niets.	Which	had	it's	price...		
	
4	Er	is	veel	meer	dan	de	finish	
Als	echte	toppers	ons	één	ding	leren	is:	hou	altijd	je	einddoel	
in	de	 gaten.	Maar	wat	Zuckerberg	ook	 leert	 (en	 eigenlijk	de	



184	
	

hele	 'snelle'	wereld)	 is	 dat	 je	 niet	moet	wachten	met	 op	 de	
markt	 komen	 tot	 je	 de	 finish	 bereikt	 hebt.	 Sterker:	 de	 kans	
dat	 je	dan	de	nummer	1	wordt,	 is	heel	klein.	Snelheid	is	ook	
relevant.	Be	first,	stay	first.		
De	finish	in	de	gaten	houden:	ja.	Maar	je	kunsten	veel	en	veel	
eerder	 al	 gaan	 vertonen:	 dat	 zeker.	 Facebook	 begon	 op	
Harvard,	werd	 uitgerold	 naar	 andere	 universiteiten,	 daarna	
naar	 enkele	 Europese	 universiteiten,	 de	 rest	 van	 de	
Verenigde	 Staten	 en	 uiteindelijk	 de	 rest	 van	 de	wereld.	 Dat	
was	het	einddoel.	Maar	dit	geldt	ook	inhoudelijk:	steeds	werd	
er	 aan	 Facebook	 een	 'nuttige',	 'handige'	 of	 gewoon	 'leuke'	
tool	toegevoegd.	Waarbij	het	een	utopie	is	te	veronderstellen	
dat	Zuckerberg	(en	–	inmiddels	–	consorten)	het	eindproduct	
vanaf	het	begin	al	helemaal	op	het	netvlies	had.	De	weg	naar	
de	 finish	 is	 een	mooie	 periode	 om	 door	 te	 ontwikkelen,	 op	
alle	gebieden.	Dát	heeft	Facebook	altijd	heel	goed	gedaan.	
	
5	Vergeet	nine-to-five	
Er	 zijn	 (prachtige!)	 boeken	 als	 The	 4-Hour	 Workweek	 van	
Timothy	 Ferriss.	 Daarin	wordt	 haarfijn	 uitgelegd	 dat	 je	met	
vier	 uur	 werken	 per	 week	 ook	 een	 fantastisch	 leven	 kunt	
hebben.	 Wij	 zouden	 daarop	 het	 volgende	 willen	 zeggen:	
“Uhuh”.	Zelfs	de	grootste	subsidieslurper	van	Nederland,	qua	
inkomen,	mevrouw	Beatrix	Wilhelmina	Armgard,	prinses	van	
Oranje-Nassau,	 prinses	 van	 Lippe-Biesterfeld,	 koningin	 der	
Nederlanden	(Trix	dus)	kan	zich	die	 luxe	slechts	een	enkele	
week	per	 jaar	veroorloven.	Nee,	een	successtory	maken	van	
je	 eigen	 werkleven,	 dat	 vréét	 tijd.	 Je	 moet	 talent	 hebben,	
zeker,	 en	 geluk,	 ook	 zeker,	 maar	 zonder	 transpiratie,	 een	
enorme	investering	in	uren,	kom	je	er	niet.	Bij	sporters	geldt	
de	wet	dat	10.000	uur	 training	nodig	 is	om	de	 top	 te	halen.	
Jongens	 als	 Mark	 Zuckerberg	 tellen	 de	 uren	 niet.	 Die	 zijn	
gewoon	 altijd	 aan	 het	 werk.	 Overdag,	 's	 avonds,	 's	 nachts,	
doordeweeks,	 in	 het	 weekend,	 buiten	 de	 vakantie,	 in	 de	
vakantie,	gewoon:	al-tijd.	Zie	ook:	12.	
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6	Denk	uitsluitend	vanuit	de	klant	
Was/is	Facebook	een	mooi	product?	Mwah...	Er	zijn	mooiere	
websites.	 Veel.	 Maar	 daar	 gaat	 het	 soms	 helemaal	 niet	 om.	
Zuckerberg	 vond	 vormgeving	 helemaal	 geen	 halszaak,	 het	
ging	 hem	 om	wat	 zijn	 'klant'	 met	 de	 site	 kon	 doen.	 Sociaal	
netwerken,	letterlijk.	Telkens	bedacht	hij	–	bijna	alsof	hij	zelf	
zijn	beste	'klant'	was	–	aan	welke	toevoegingen	op	de	site	bij	
de	bezoekers	behoefte	was.	En	dan	voegde	hij	die	toe.		
Als	 de	 inhoud	 van	 het	 product	 maar	 goed	 is,	 dan	 doet	 de	
vormgeving	er	maar	weinig	toe.	Zie	ook	Google,	Twitter	en	in	
Nederland	 Nu.nl	 en	 Geenstijl.nl.	 Of	 de	 grootste	
vrouwenwebsite,	 een	 forum	 van	 een	 tijdschrift	 dat	 al	
honderd	 jaar	 abonnees	 werft	 door	 vibrators	 weg	 te	 geven.	
Dat	 iemand	als	Mark	Zuckerberg	niet	 in	eerste	 instantie	aan	
het	 uiterlijk	 dacht	 en	 denkt	 (wel	 aan	 het	 gebruiksgemak,	
trouwens!!!1!),	 is	 niet	 geheel	 onlogisch.	 Ik	 bedoel:	 kijk	 naar	
de	gast.	Die	heeft	andere	prioriteiten...	
	
7	'Doet	het	niet'	bestaat	niet	
De	 eerste	 zakenpartner	 van	 Mark	 Zuckerberg,	 waarmee	 hij	
inmiddels	ook	gebrouilleerd	 is	en	aan	wie	hij	ook	miljoenen	
moest	 betalen	 omdat	 hij	 hem	 zakelijk	 een	 oor	 aan	 had	
genaaid,	 heette	 Eduardo	 Saverin.	 Deze	 Saverin	 spande	 zich	
lang	niet	zo	intensief	in	voor	Facebook,	maar	hij	leverde	wel	
de	 duiten	 waarmee	 Zuckerberg	 bandbreedte	 kon	 kopen	 op	
internet.	
Op	zich	was	Zuckerberg	best	 loyaal	aan	Saverin,	tot	deze	uit	
woede	 omdat	 hij	 zich	 buitengesloten	 voelde	 besloot	 de	
geldkraan	dicht	te	draaien.	En	dan	hád	kunnen	gebeurde	wat	
Zuckerberg	 beschouwde	 als	 de	 ergste	 ramp	 die	 het	 zich	
razendsnel	 uitdijende	 Facebook	 kon	 overkomen:	 site	 down.	
'Doet	 het	 niet'	 zou	 volgens	 Zuckerberg	 de	 relatie	 tussen	
Facebook	en	de	gebruikers	in	één	klap	een	soort	genadeslag	
toebrengen	–	en	dat	had	zijn	 'zakenvriend'	op	 zijn	geweten.	
Even	 los	 van	 het	 tragische	 einde	 van	 hun	 vriendschap	
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(Zuckerberg	 deed	 op	 een	 gegeven	 moment	 of	 Saverin	 niet	
meer	bestond)	een	wijze	les.	Want	internetters	zijn	niet	heel	
loyaal,	zoals	veel	klanten	in	veel	sectoren	niet	loyaal	zijn.	Als	
jouw	 loket	 dicht	 is,	 gaan	 ze	 naar	 het	 volgende.	Hoe	meer	 je	
daarin	rigide	bent,	des	te	beter	je	je	klanten	vasthoudt.	
	
8	Realiseer	je	dat	anderen	anders	zijn	
Eduardo	 Saverin	 en	 Mark	 Zuckerberg	 zaten	 op	 een	 andere	
golflengte.	 Ze	 dachten	 allebei,	 op	 hun	 eigen	 manier,	 lekker	
bezig	te	zijn	in	het	eerste	jaar	van	Facebook.	In	werkelijkheid	
besteedde	Saverin	weinig	tijd	aan	de	site	en	Zuckerberg	alle	
tijd.	 Saverin	 dacht:	 dat	 komt	 na	 mijn	 afstuderen	 wel,	
Zuckerberg	liet	de	trein	doordenderen.	En	passeerde	Saverin	
aan	alle	kanten.	Saverin,	die	30	procent	van	de	aandelen	had	
en	die	 slechts	een	 financiële,	maar	 in	een	bepaalde	 fase	wel	
belangrijke	 rol	 speelde.	 Omdat	 Saverin	 dacht	 dat	 het	 wel	
goed	 zo	 komen,	 en	 Zuckerberg	 nu	 eenmaal	 'anders	 was',	
kwam	 het	 pas	 tot	 een	 'gesprek'	 toen	 Saverin	 de	 fatale	 fout	
maakte	 de	 bankrekening	 te	 blokkeren.	 Met	 alle	
afkoopsomgevolgen	 en	 juridische	 ellende	 vandien.	 Als	
Zuckerberg	 íetsje	 meer	 empathisch	 vermogen	 zou	 hebben	
gehad	(of	althans:	zijn	best	had	gedaan	zich	eens	in	een	ander	
te	verplaatsen),	had	dat	hen	bespaard	kunnen	blijven.		
	
9	Hou	altijd	de	touwtjes	in	handen	
Mark	 Zuckerberg	 bracht	 Facebook	 in	 mei	 2012	 naar	 de	
beurs.	 Opbrengst:	 16	 miljard	 dollar.	 Natuurlijk	 verwaterde	
daarmee	ook	 zijn	 eigen	 aandelenkapitaal,	 dat	 ooit	 begon	op	
70	 procent.	 Maar	 hij	 houdt,	 wat	 er	 ook	 gebeurt,	 de	
meerderheid	van	de	stemmen:	57	procent.	Dat	betekent	dat	
hij	 een	alleenheerser	kon	zijn	en	kan	blijven.	Voor	 founders	
van	bedrijven,	is	dat	een	logische	wens.	Dit	geldt	evenzeer	in	
het	 klein:	 als	 je	 echt	 de	 'macht'	 wilt	 over	 een	 onderwerp,	
moet	 je	 zorgen	 dat	 je	 'm	 krijgt.	 En	 als	 je	 'm	 dan	 hebt,	 dan	
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geldt:	in	voor-	en	tegenspoed.	Als	het	fout	loopt,	moet	je	ook	
je	vinger	opsteken.	
	
10	Vergeet	je	geld	niet	op	te	halen	
Er	 zijn	 internetondernemers	 geweest,	 een	 jaartje	 of	 tien	
geleden,	die	 zwaar	miljonair	waren.	Op	papier.	Het	 geld	dat	
ze	 'waard	waren',	 zoals	dat	heette,	was	namelijk	 fictief	geld.	
Ze	 deden	 (aantal	 aandelen)	 x	 (prijs	 per	 aandeel)	 =	 en	
noemden	zichzelf	dan	 'loaded'	 (of	 iets	anders	modieus).	Dat	
waren	 ze	 ook,	 tenzij	 ze	 die	 aandelen	 niet	 verkochten.	 In	 de	
hoop	 op	 meer,	 meer,	 meer.	 Nou,	 zo	 dom	 was	 Mark	
Zuckerberg	 dus	 niet.	 Hij	 begon	 met	 kleine	 partjes	 te	
verkopen,	 maar	 liep	 definitief	 binnen	 bij	 de	 beursgang.	 Die	
centen	pakken	ze	'm	niet	meer	af.	
	
11	Vertrouw	bij	twijfel	vooral	op	anderen	
De	echte	groten	verzamelen	mensen	om	zich	heen	die	beter	
zijn	 dan	 zijzelf	 op	 bepaalde	 onderdelen.	 Bij	 Facebook	
meldden	 zich	 ook	 golddiggers	 –	 en	 uiteindelijk	werkten	 die	
zichzelf	wel	in	de	nesten,	bijvoorbeeld	door	op	een	feestje	vol	
coke	 (niet	de	drank)	de	politie	aan	de	deur	 te	krijgen.	Maar	
uiteindelijk	 slaagde	Zuckerberg	 er	 in	de	 echt	 goede	mensen	
om	zich	heen	te	krijgen.	Mensen	die	het	bedrijf	lieten	groeien,	
die	geld	leverden,	die	zijn	zwakke	kanten	(vele,	Mark	was/is	
een	eersteklas	nerd)	compenseerden.	
	
12	Koester	je	Adidassen	
In	 de	 film	 'The	 Social	 Network',	 gebaseerd	 op	 het	 door	
Zuckerberg	 niet	 bepaald	 toegejuichte	 boek	 'Facebook'	 van	
Ben	Mezzrich,	draagt	Mark	Zuckerberg	altijd	plastic	Adidas-
slippers.	 Jeweetwel	 (van	 je	 ouders),	 die	 slippers	 die	 in	 de	
jaren	'80	een	soort	van	hit	waren.	In	de	sporthal.	Hij	loopt	in	
het	 echte	 leven	 heus	 niet	 altijd	 op	 plastic	 slippers	 van	 de	
betere	Zeeman-achtige,	maar	kleding	(ook	slechte	kleding)	is	



188	
	

wel	een	statement.	Als	je	de	kans	om	dat	statement	te	maken	
laat	liggen,	ben	je	niet	slim.	Maar	eh...	GEEN	plastic	slippers!	
	
13	Geef	als	je	kunt	missen	
In	december	2010	ondertekende	Mark	Zuckerberg	de	'Giving	
Pledge'.	 Dat	 is	 een	 document	 waarin	 hij	 verklaart	 dat	 hij	
levenslang	 50	 procent	 van	 zijn	 vermogen	 aan	 goede	 doelen	
gaat	 geven.	 Net	 als	 eerder	 onder	 anderen	 Bill	 Gates	 en	 de	
serie-entrepreneur	 Warren	 Buffett	 dat	 deden.	 Nerd.	 Maar	
mens	genoeg	om	ruimhartig	 te	geven.	Als	 je	het	kunt:	doen.	
Het	bezorgt	je	een	lekker	gevoel.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


