
DAMES EN HEREN VAN HET EXAMENJAAR VAN ‘99: DRAAG ZONNEBRANDCRÈME!

Als ik je maar één tip zou mogen geven voor de toekomst, dan zou dat zonnebrandcrème zijn. De lange 

termijn voordelen van zonnebrandcrème zijn bewezen door wetenschappers terwijl de rest van mijn advies geen 

betrouwbaardere grond heeft dan mijn eigen dwalende ervaringen. Ik zal dit advies nu delen. Geniet van de kracht 

en schoonheid van je jeugd; oh laat maar; je zal de kracht en schoonheid van je jeugd niet begrijpen totdat ze zijn 

vervaagd. Maar geloof me, over 20 jaar als je terugkijkt naar foto’s van jezelf en je herinneren op een manier die je nu 

niet kunt begrijpen hoeveel mogelijkheden open lagen en hoe geweldig je er werkelijk uitzag. Je bent niet zo dik als 
je denkt. Maak je geen zorgen over de toekomst, of maak je zorgen, maar weet dat je zorgen maken net zo effectief 

is als het oplossen van een   algebra vergelijking door te kauwen op kauwgom. De echte problemen in je leven zijn de 

dingen die nooit je bezorgde gedachten gekruist zijn, het soort dat je verblind om 16 uur op een luie dinsdagmiddag. 

Doe elke dag iets dat je angst aanjaagt. ZING Wees niet roekeloos met harten van andere mensen, laat andere 

mensen ook niet roekeloos zijn met die van jou. FLOS Verspil geen tijd aan jaloezie, soms loop je voor, soms loop 

je achter. De race is lang en uiteindelijk is het alleen met jezelf. Onthoud de complimenten die je ontvangt, vergeet de 

beledigingen; als het je lukt om dit te doen, vertel me hoe.Houd je oude liefdesbrieven, gooi je oude bankafschriften 

weg. STRETCH Voel je niet schuldig als je niet weet wat je wilt doen met je leven. De meest interessante mensen 

die ik ken, wisten op hun 22ste niet wat ze wilden doen met hun leven, een aantal van de meest interessante 40-jari-

gen weet het nog steeds niet. Neem voldoende calcium. Wees goed voor je knieën, je zult ze missen als ze weg 
zijn. Misschien trouw je, misschien niet, misschien krijg je kinderen, misschien niet, misschien scheid je op je 40ste, 

misschien dans je de vogeltjesdans op je 75-jarig huwelijksfeest. Wat je ook doet, feliciteer jezelf niet te veel en hekel 

jezelf ook niet - je keuzes zijn half toeval, net als die van anderen. Geniet van je lichaam, gebruik het op elke manier 

die je kan bedenken. Wees er niet bang voor, of voor wat andere mensen ervan denken, het is het beste instrument 

dat je ooit zult bezitten. DANS Zelfs als je het nergens anders kan doen dan in je eigen woonkamer. Lees de 

gebruiksaanwijzingen, zelfs als je ze niet volgt. Lees de schoonheidstijdschriften NIET, ze zullen je alleen 
maar lelijk laten voelen. Leer je ouders kennen, je weet nooit wanneer ze er niet meer zijn. Wees aardig voor je 

broers en zussen, ze zijn de beste link naar je verleden en de mensen die het meest waarschijnlijk bij je blijven in de 

toekomst. Begrijp dat vrienden komen en gaan, maar voor de paar kostbare zou je vol moeten houden.Werk hard 

om de kloof in afstand en levensstijl te overbruggen, omdat hoe ouder je wordt, hoe meer je de mensen nodig hebt die 

je kende toen je jong was. REIS Accepteer bepaalde onvervreemdbare waarheden, prijzen zullen stijgen, politici 

zullen vreemdgaan, ook jij zult oud worden. En als je dat doet zul je fantaseren over toen je jong was en de prijzen 

redelijk waren, politici nobel en kinderen hun ouderen respecteerden. Respecteer de ouderen. Verwacht niet dat 

iemand anders je ondersteunt. Misschien heb je een trustfonds, misschien heb je een rijke echtgenoot, maar je weet 

nooit wanneer een van beide op kan raken. Rommel niet teveel met je haar, anders zie je er tegen de tijd dat je 40 

bent, uit als 85. Wees voorzichtig wiens advies je opvolgt, maar wees geduldig met degenen die het leveren. Advies is 

een vorm van nostalgie, een manier om het verleden uit de vuilnisbak te vissen, af te vegen, de lelijke delen over te 

schilderen en het te recyclen voor meer dan het waard is.

Maar vertrouw me wat betreft de zonnebrandcrème ...     Baz Luhrmann - Everybody’s Free (to wear sunscreen)


