
IN GESPREK MET TED GIJSEL

Ted Gijsel met zijn meiden op ‘papadag’. 

‘Het is een leugen
dat je energie krijgt van kinderen’

Aileen van Tilburg

Voor het interview komt Ted op bezoek 
op de redactie. Voor hem een bekende 
plek, want hij was zelf geruime tijd re-
dacteur bij Udens Weekblad en Stads-
krant Veghel. Het is ‘papadag’, dus Noor 
en Bente zijn gezellig mee. Voorzichtig 
schuifelen de meiden naar binnen. “Ze 
zijn wat verlegen”, legt Ted uit. 

Hoe ben je op het idee gekomen 
om een website te maken?
“Dat ik schrijven erg leuk vind, 
is bij veel mensen wel bekend. Ik 
ben professioneel copywriter. Dan 
schrijf je over heel veel verschil-
lende onderwerpen; dingen die 
je leuk vindt, maar ook zaken die 
wat minder spannend zijn of waar 
je simpelweg niet zoveel verstand 
van hebt. Mijn werk is fantastisch, 
maar ik krijg er niet per se altijd 
een warm gevoel van. Dat is het 
wel geval als ik over mijn meiden 
schrijf. Ik plaatste al regelmatig wat 
belevenissen op Facebook en mijn 
vriendin Lieke zei: ‘daar moet je 
wat mee doen!’. Zij heeft mij eigen-
lijk over de streep getrokken.”

Wat plaats je allemaal op de site?
“Ik vind het leuk om een glimlach 
bij mensen op hun gezicht te to-
veren. Dat probeer ik te doen door 
kleine, herkenbare dingen te om-
schrijven. Ik hoop dat heel veel ou-
ders zich in de blog herkennen.”

Ondertussen beklimmen de meiden Ted. 
Eentje hangt aan zijn been, de ander 
trekt aan zijn haar. Ted zucht: “ik had 
kleurtjes mee moeten nemen...”

Vaak zijn het vrouwen die dit 
soort blogs schrijven. Zijn jouw 
ervaringen als vader heel anders?
“Dat denk ik niet. Het maakt denk 
ik ook niet uit of je ouder bent van 
jongens of van meiden. Kinderen 
zijn kinderen. Sommige dingen zijn 
misschien wel makkelijker voor 
moeders dan voor vaders. Ik kan 
bijvoorbeeld niet vlechten. Binnen-
kort ga ik op cursus! Ik heb ook 
helemaal niks met nagels lakken, 
make-uppen of ander gefriemel 
en gefreubel. Dat laat ik aan Lieke 
over, haha! Ik ga veel liever een 
stukje fietsen of het bos in.”

In hoeverre denk je na over wat je 
wel en niet online plaatst?
“Het is heel belangrijk dat de kin-
deren het later terug kunnen lezen 
zonder er een naar gevoel van te 
krijgen. Verder ben ik ook voorzich-
tig met foto’s. Mijn kinderen zijn 
absoluut niet geheim, maar tege-
lijkertijd weet je nooit waar de fo-
to’s terechtkomen, dus ben ik wel 
voorzichtig. Zo plaats ik bijvoor-
beeld geen foto’s die gemaakt zijn 
tijdens het zwemmen of plaatjes 
die te privé zijn. Maar de meiden 
in ‘actie’, tijdens het spelen, moet 
kunnen vind ik.”

Wat moeten mensen die (nog) 
geen kinderen hebben, weten 
over het ouderschap?
“Dat er geen pauzeknop op zit! Kin-
deren heb je echt voor altijd. Noor 
is nu vier en dat betekent dat ik 
letterlijk al vier jaar niet meer lan-
ger geslapen heb dan tot half acht 
‘s ochtends. Of ik nou een feestje 
heb gehad of een glaasje te veel ge-
dronken heb de avond ervoor, de 
meisjes houden er geen rekening 
mee. Veel clichés over kinderen 
zijn waar. Zoals: Je geeft veel, maar 
je krijgt er veel voor terug. Eéntje 
beschouw ik tot op de dag van van-
daag als een keiharde leugen. Wie 
mij vertelt dat kinderen je energie 
geven, kan zich opmaken voor een 
lange discussie. Als ik niet te moe 
ben, haha. Verder is het wel fantas-
tisch om jezelf en de ander te her-
kennen in je kinderen. Bovendien 
kun je ze alles wat jij al weet leren. 
Maar dat uurtje voor jezelf... tja, dat 
mis ik soms wel hoor!”

Ondertussen zijn de meiden van Ted op 
‘ontdekkingstocht’ in kantoor. Ze klim-
men en klauteren over elkaar heen. Dan 
valt Bente hard op de grond, haar oog-
jes betrekken en ja hoor, huilen geblazen! 
Geschrokken kijk ik naar Ted. “Gebeurt 
wel vaker”, zegt hij geruststellend terwijl 
hij zijn dochter van de grond ‘schraapt’. 
Tranen vloeien rijkelijk, maar eenmaal 
bij papa op schoot verdwijnt het grote 
verdriet al snel naar de achtergrond. 

De website staat nu ruim een 
week online. Hoe zijn de reacties?
“Ik heb voornamelijk reacties ge-

kregen van familie, vrienden en 
bekenden. Mensen laten weten dat 
ze het erg leuk vinden. Herkenbaar 
ook. Verder heb ik ook een Face-
bookpagina en ik vind het leuk om 
te zien dat daar ook al onbekenden 
mijn blogs lezen. Zo beginnen men-
sen al anderen te taggen in de be-
richten die ik post. Dat zijn mensen 
uit de pedagogische hoek, maar ook 
gewoon geïnteresseerde lezers.”

“Papaaa! Ik wil naar huis”, jengelt Noor. 
“We gaan zo, meisje”, zegt Ted, terwijl 
hij zijn autosleutels afstaat. Weer een 
paar minuutjes afleiding.

Hoop je dat je binnenkort een co-
lumn aangeboden krijgt in een 
tijdschrift?
“Dat zou ik absoluut heel leuk vin-
den, maar dat is niet de reden dat 
ik het doe. Ik heb wel eens stukken 
opgestuurd naar magazines, maar 
daar is nog niets concreets uitgeko-
men. Ik doe dit echt omdat ik het 
leuk vind. Het is een mooie herin-
nering. Foto’s van je kinderen heb 
je vaak genoeg, maar in de loop der 
jaren vergeet je misschien hoe je er 
zelf destijds instond. Dat is denk ik 
wel heel leuk om terug te lezen.”

 

Ted Gijsel zag in 1976 het 
levenslicht. Hij is copy-
writer, zzp’er en eigenaar 
van Tekstbureau Schrijf-
Wijzer. Daarnaast heeft 
hij samen met zijn vrien-
din Lieke twee dochters: 
Noor (4) en Bente (2). Zijn 
belevenissen als vader 
houdt hij bij op zijn web-
site www.meidenpapa.
nl. “Wat je hier leest, zijn 
mijn persoonlijke ver-
halen. Ik ben geen peda-
goog en weet niets beter 
dan een andere papa (of 
mama). Ik houd van mijn 
meiden én van schrijven. 
Dit is de simpele optel-
som daarvan”, aldus Ted.

VEGHEL/UDEN | Ted Gijsel uit 
Uden is copywriter, zzp’er en 

eigenaar van zijn eigen tekstbu-
reau, maar bovenal is hij papa 

van Noor (4) en Bente (2). Samen 
met zijn meiden maakt hij de 

leukste, gekste en meest herken-
bare dingen mee. Zijn avonturen 
zijn sinds kort te volgen op zijn 

website www.meidenpapa.nl.

Noor en Bente hangen, springen en lig-
gen ondertussen op hun kop, op de tafel 
en op de grond. Dus ronden we het ge-
sprek af. 

Tot slot, word je niet helemaal 
gek met drie vrouwen in huis?
“Haha, nee hoor! Nog niet tenmin-
ste… Ik ben wel benieuwd hoe dat 
is als ze gaan puberen. Ik kan niet 
wachten!”

Ted en zijn meiden maken zich op voor 
een rondje boodschappen. “De bakker, 
slager, groenteboer. Dat vinden ze leuk, 
want overal krijgen ze wat lekkers”, legt 
hij uit. Met aan beide handen een doch-
ter en twee knuffels in zijn achterzak 
verlaat Ted het kantoor om zijn weg te 
vervolgen per bakfiets. “Succes”, mom-
pel ik hem toe. “Komt goed!”, zegt Ted 
opgewekt terwijl hij zijn meiden voorin 
de ‘bak’ installeert. Al lachend en vrolijk 
‘doei’ roepend fietst het drietal weg. 

Benieuwd geworden? Kijk dan snel op 
www.meidenpapa.nl. 
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