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Wat is de beste opvoedtip die je ooit kreeg?
“Je kunt je kinderen nooit te veel liefde geven. Dan worden het goede mensen.” 

Wanneer verlies je je geduld?
“Als ik te veel aan mijn hoofd heb, is mijn lontje kort. Dan snauwde ik vroeger 

tegen de jongens: ‘En NU gaan slapen!’ Op het moment dat ik de trap weer af 

liep, voelde ik me al schuldig dat ik zo tegen ze was uitgevallen.”

Opvoedzonde?
“Ik ben niet van de rust en regelmaat. Mijn vrouw heeft me vroeger weleens 

vervloekt omdat ik veel te makkelijk ben. Vooral die keer dat ik met de kin-

deren in de tuin een fikkie stookte. Dat deed mijn moeder ook altijd met ons, 
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totdat de brandweer een keer moest uitrukken omdat het huis van de buren 

vlam vatte.”

Met kinderen komen de zorgen. Eens?
“Ze zijn mijn achilleshiel. Zorgen maken vind ik zonde van mijn energie, maar 

ik doe het toch. Als Jesse ’s nachts uitgaat, haal ik hem op. Levi vertelde ons 

laatst dat hij op mannen valt. Dat voelden wij allang aan, we waren blij dat hij 

het eindelijk deelde. Voor ons is het geen issue, maar het maakt hem misschien 

wat kwetsbaarder. Gelukkig staat hij stevig in zijn schoenen en heeft hij een 

sterk karakter.” 

Wat was het angstigste moment van je leven?
“Toen onze oudste zoon David vier weken oud was en met een hersenvlies-

ontsteking in het ziekenhuis belandde. Ik zie dat kleine lichaampje nog aan de 

monitoren liggen en vechten voor zijn leven. Afschuwelijk.”

Welke levensles wil je jouw kinderen meegeven? 
“Dat ze altijd vertrouwen moeten hebben in zichzelf. Als je iets echt wilt, dan 

lukt het ook. Mijn middelste zoon Levi had hoge verwachtingen van een schrijf-

wedstrijd waaraan hij meedeed. Toen hij niet naar de volgende ronde doorging, 

was hij zwaar teleurgesteld. Ik heb hem mijn zak met afwijzingsbrieven laten 

zien die ik in al die jaren heb ontvangen. Ik gedij beter als mensen me kritiek 

geven, dan wanneer ze alles maar klakkeloos goed vinden. Het triggert me nog 

beter te worden in mijn vak. Op de dagen dat de kijkcijfers komen, check ik met 

trillende handen mijn mobiel.”

Je kinderen of je carrière?
“Toen ik Willem Wever presenteerde, werd ik vaak gevraagd voor klussen in 

het weekend. Die sloeg ik af, hoe lucratief ze ook waren. Ik stond liever bij mijn 

jongens op het voetbalveld.” 

Waar zie je tegenop in de toekomst?
“Dat de kinderen allemaal het huis uit gaan. De middelste ging een maand ge-

leden op kamers in Utrecht. Toen het busje met spullen was volgeladen, gaven 

we elkaar op de stoep voor ons huis een groepsknuffel. Ik kon mijn tranen niet 

bedwingen. Om het legenestsyndroom te voorkomen als ze allemaal weg zijn, 

hebben we alvast een puppy gekocht.”

Waar zie je naar uit in de toekomst?
“Dat ze allemaal de liefde vinden. Dat we straks met de kinderen, twee schoon-

dochters en een schoonzoon zitten. Lekker met het hele spul met Sinterklaas 

surprises en afzeikgedichten voor elkaar maken, heerlijk.”  
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