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Hans Ubbink
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Modeontwerper Hans Ubbink zou nooit zo belachelijk veel gaan werken
als zijn vader. Nu werkt hij 100 uur per week.
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‘Ik keek
niet op
tegen
hoge piefen met
dikke
auto’s en
stoere
praatjes’
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‘Tot mijn 18de bekladde ik thuis alle muren met tekeningen.
Mijn ouders vonden dat prima. Ik kom uit een niet onbemiddeld milieu waarin dikdoenerij, als het even kon, tactisch de
kop werd ingedrukt. Ik keek niet op tegen hoge piefen met
dikke auto’s en stoere praatjes. De manier waarop iemand uit
zijn ogen keek, bepaalde of ik me graag in zijn buurt bevond
of niet. Duidelijke toekomstplannen had ik niet, maar ik wist
wel dat ik de wereld zou veranderen. Ik was idealistisch en eigenzinnig, en bezat een optimistisch cynisme tegenover de gevestigde orde. Iedere wens me te conformeren aan ‘zo hoort
het, want zo gaat het al eeuwen’ ontbrak. Ik beloofde mezelf
twee dingen: ik zou nooit trouwen, en nooit, maar dan ook
nooit, zo belachelijk veel werken als mijn vader. Toen mijn ouders complimenten kregen over hun muren, schreef ik me in
voor de opleiding Modevormgeving op de Academie
in Arnhem.’
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‘Ik vind het nog altijd fascinerend of iemand puur of aangeleerd gedrag vertoont. Als ik twijfel aan iemands oprechtheid,
wil ik diegene uit zijn tent lokken. Even lekker door die buitenkant heen prikken en proberen eventuele zelfspot te vinden. Kinderachtig hè? Aan mezelf stel ik hoge eisen. Het
motto ‘je best doen is niet goed genoeg’ kreeg ik van huis uit
mee en dat maakt me vastberaden in wat ik wil bereiken. Ik
voel me pas goed bij een perfect resultaat. Met 70 tot 100 uur
per week werk ik beduidend meer dan ik op mijn 18de met
mezelf af sprak. Toch is mijn leven voorspoediger verlopen
dan ik had gedroomd. Natuurlijk ging niet alles zonder slag of
stoot en ik heb vrijheden moeten opgeven, maar ik voel me
bevoorrecht. Op mijn 50ste geloof ik nog altijd dat trouwen
‘de goden verzoeken’ is. Samen met Ans en mijn twee kinderen leid ik een gelukkig leven, zonder huwelijkse
voorwaarden.’

