
Zeg nooit nooit

30 jaar: een memorabel moment voor GUHL en voor jou! 
Schrijf jouw dertigerscolumn. 

KijK op viva.nl/guhl voor meer informatie

ADVERTORIAL

Ik ben 32 geworden en ik vind het niks. Ik heb geen moeite met ouder 
worden, ieder jaar is een cadeau en die krijg ik graag, maar 32 is zo’n leef-
tijd waarop je alles moet weten. Man, baan en huis; dat heb ik aardig gere-
geld. Maar kinderen... Vaak wordt me gevraagd of ik ze wil. Ik weet het 
niet. En ik vind ze ook een beetje eng. Ze zíjn er zo. Altijd.  

Laatst bezocht ik een ten-
toonstelling. Voor het muse-
um zag ik een moeder met 
een meisje van ongeveer 
vier. Dat schattige meisje 
verloor al haar charme bij 
het naderen van de deur: ‘Ik wil geen kunst! Ik wil spelen!’ Ze jankte dra-
matisch, stampvoette en weigerde mee te lopen. Ik had haar buiten laten 
staan, maar deze moeder ging door de knieën om uit te leggen dat ‘eerst 
kunst, dan spelen’ het concept was. De kleine prinses gaf niet toe. Om de 
vrede en de rust in het museum te bewaren liepen moeder en dochter 
beiden met woedende pas weer richting auto. Ondanks dit schrikbeeld 
schijnt alles te veranderen als je zelf kinderen krijgt. Ben je consequent en 
duidelijk, dan zijn zelfs pestbuien als deze terug te brengen naar een aan-
vaardbaar niveau. Maar mijn werk... Ik heb een fantastische baan en werk 
vijf dagen plus een beetje. Een kind maakt dat onmogelijk. Er moet water 
bij de wijn, terwijl ik wijn met water lang zo lekker niet vind.  
 
Vrijdagavond sluit ik de deur van kantoor om door een stevige regenbui 
naar het station te fietsen. Halverwege word ik ingehaald door een vader 
met zijn dochtertje. Vrolijk zingend rijden ze door de plassen. Het meisje 
giert het uit van plezier. Ze slaat haar armpjes om zijn middel en legt haar 
hoofd tegen zijn rug; ‘Gezellig hè, pap.’ Daar komt niets of niemand tus-
sen. En eigenlijk weet ik ook wel dat hier voor mij uiteindelijk niets tegenop 
kan. Geen fantastische carrière, geen leven vol wereldreizen.  
 
Eenmaal thuis ga ik op het aanrecht zitten. Ik krijg een zoen en een glaasje 
en terwijl ik mijn man in de ogen kijk, vraag ik: ‘Weet je wel hoe lang nooit 
is? Dat is altijd. En dat is heel lang...'
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Ze  slaat haar armpjes 
om zijn middel en legt 
haar hoofd tegen zijn 
rug; ‘Gezellig hè, pap’
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