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Dwingt u geluk af ? 
Bij wie of  wat dan? Als iemand een goed adresje kent, geef  het mij. 

Hebt u ooit al zelfhulpboek gelezen? 
Het beste zelfhulpboek dat ik heb gelezen is De regel van Benedictus, 1500 jaar 
oud. Boordevol praktische tips. Zoals deze: ‘De monniken dragen hun messen niet 
tijdens het slapen (anders zouden ze zich in hun slaap nog kunnen verwonden).’  

Wanneer hebt u het laatst geluk gehad?  
Vanochtend. Ik werd wakker en dacht: we leven nog. 

Hebt u ooit al gehuild van geluk? En waarom? 
Ik huil op de verkeerde momenten bij de verkeerde dingen, zoals toen koningin 
Beatrix op teevee zei dat ze zou aftreden. Ze droeg een lelijke blauwe jurk waarop 
een joekel van een borstspeld hing, Trix zat naast een flets bloementuiltje en op de 
achtergrond zag je een lamp van Ikea.  Toen ze zei dat ze diep dankbaar was ‘voor 
het vertrouwen dat u mij hebt gegeven in de vele mooie jaren waarin ik uw 
koningin mocht zijn,’ was ik en ontroerd en verdrietig en opgelucht. Dat mens 
verdient het, dacht ik, nu kan ze eindelijk gaan leven. 

Welk beeld vat het best geluk samen voor u? Geluk is...  
Geluk is Ann Christy.  

Wat hebt u nodig om gelukkig te zijn? 
‘Het lopen door straten, alleen zonder doel. Het stilletjes praten, alleen in ’t gewoel. 
Het kijken naar mensen, dat maakt me blij.’ (Ann Christy) 

Wie hebt u het laatst gelukkig gemaakt? 
Mijn ex onlangs, toen ik haar zei dat we kennelijk uit elkaar moesten gaan om elkaar 
beter te begrijpen. 

Maakt geld u gelukkig? 
Ik heb geen gat in mijn hand, mijn hand is één groot gat. Het weinige geld dat ik 
heb, gooi ik over de balk, alsof  ik er zo snel als mogelijk vanaf  wil, bang dat het 
ongeluk brengt. 

Is tevreden zijn genoeg voor u?  
Tevreden mensen zijn luie mensen, van tevredenheid word je vadsig, zelfvoldaan. 
Hoed je voor bazen die zeggen dat ze content over je zijn, dat is vaak een andere 
manier om te zeggen dat je je C4 kunt verwachten. 



Zit geluk in de kleine dingen? 
Jazeker, zoals traag zoenen. Dat kost je geen geld, alleen maar een beetje tijd. (En 
een lief  om mee te zoenen.)  

Welke kleine dingen maken u gelukkig? 
Eén versregel is al genoeg: Als ik mijn ogen toedoe, ben ik in Honoloeloe. 

Verliest u soms de tijd uit het oog? 
De laatste horloge die ik heb gedragen was op mijn plechtige communie, inmiddels 
alweer een tijdje geleden. De tijd helemaal verliezen, er in verdwijnen, is een 
geweldige ervaring. Behalve als je in een radiostudio zit, middenin een gesprek met 
iemand die net heeft gezegd dat hij terminaal ziek is en je nog 30 seconden hebt 
vooraleer het nieuws begint.  

Kijkt u s’ ochtends uit naar de rest van de dag?  
Enkele ochtenden op een maand, dat is voor mijn doen al veel. 

Voelt u zich vrij? 
Ik hoop dat ik op een dag zal kunnen zeggen dat ik niemands meester ben en 
niemands knecht. Vandaag komen we in de buurt.  

Welke geur maakt uw dag weer helemaal goed?  
Dolce & Gabbana Light Blue, met het aroma van blauwe bosbes, jasmijn, bamboe 
en cederhout. In vele gevallen hangt er een mooie vrouw aan vast. 
!
Hebt u last van de winterblues? 

 
Elk seizoen brengt zijn blues.  Kleine depressies. Ze laten het nooit afweten en ze 
komen altijd op tijd. Rond kerst zou ik mij het liefst begraven diep onder de grond, 
in Trollenland, om een week of  twee later terug boven te komen. In de zomer durf  
ik op de heetste dag sinds de temperatuurmetingen in Ukkel begonnen, met de 
gordijnen dicht, alle afleveringen van alle seizoenen van Mad Men beginnen te 
bekijken. Als de blues dan eindelijk is verdwenen, is de zon doorgaans ook weer 
weg en begint de natte herfst, en ligt een nieuwe blues te wachten. Zo blijven we 
bezig, hè. 

Maken tips over geluk u gelukkiger? 
Ik zou het niet weten, want ik lees ze nooit. Maar nu u er zo naar vraagt, heb ik er 
misschien één die het leven voor jezelf  en de anderen aangenamer kan maken: 
Kleed je voor de baan die je wilt, niet voor de job die je hebt. 
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