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NEEM EEN GEIT: 
Leesclub 29-05-2018 

 

Geef het door, Claudia de Breij (net 40, dankuwel) vraagt zich af hoe dat 
moet: leven. De eerste jaren zeggen ouders, leraren en andere betweters 
wat je wel en niet moet doen. Je zit nog in de fase 'leven voor beginners'. 
Maar hoe moet het als je alles eenmaal zelf mag (en moet) uitvinden? 
Hoe ga je dan om met vragen over liefde, dood, vriendschap, seks, werk, 
kinderen? Niemand die zegt hoe het moet. En dat is fijn. Maar soms ook 
niet. Soms zou je willen dat iemand zei: 'Dit heb ik ook gehad. En toen 
heb ik het zus en zo opgelost.' Dat helpt. 
 
Shit is goed. 
Met de les van wijlen René Gude, Denker des Vaderlands, in haar 
achterhoofd – 'Ga vooral te rade bij anderen' - ging Claudia de Breij op de 
koffie (en vaak een wijntje) bij wijze mannen en vrouwen die het allemaal 
al een keer hebben meegemaakt. Samen met haar geliefde Jessica van 
Geel sprak ze met Willeke Alberti, Hedy d’Ancona, Anne-Wil Blankers, 
Hanneke Groenteman, Nico ter Linden, Geert Mak, Erica Terpstra, 
Herman van Veen, Paul van Vliet en Hans Wiegel.  
 
Het is geen wedstrijd 
Behalve bij deze eminente wijsgeren haalde De Breij ook levenslessen bij 
familie, vrienden, Spinoza en haar pedicure. Het resultaat is een boek 
zoals alleen De Breij dat kan maken: hartstochtelijk, geestig, to the point 
en onontbeerlijk op het hobbelige pad dat 'leven voor gevorderden' heet. 
 

  

 

Naam: Claudia de Breij 

Geboren: Utrecht, 13 maart 1975 
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Biografie 

Claudia de Breij is een Nederlandse cabaretier, liedschrijver, televisiemaker en radio-dj. Ze 
groeide op in Hagestein. 
 
De Breij haalde haar mavo-, havo- en vwo-diploma aan het Koningin Wilhelmina College te 
Culemborg. Hierna studeerde ze twee jaar Algemene Letteren in Utrecht. In het najaar van 1995 
nam ze kleinkunstlessen bij Malinca Verwiel in het Parnassos Cultuurcentrum in Utrecht. Prompt 
won ze het cabaretfestival van Parnassos. De Breij werd vervolgens afgewezen aan de 
Amsterdams Kleinkunstacademie, waarna zij op eigen kracht verder werkte aan haar 
theaterloopbaan. 

Naast cabaretier, liedschrijver, televisiemaker en radio-dj is Claudia ook schrijfster. 
Lange tijd schreef zij columns in het Algemeen Dagblad en voor de bladen Avantgarde en Opzij. 
Hierna en tot op heden worden colums van Claudia gepubliceerd in de VARAGids. In 2009 
verschenen twee boeken van De Breij’s hand: Krijg nou tieten!, over de ongemakken van 
zwangerschap en bevallen, en Dingen die fijn zijn. Afgelopen jaar verscheen haar nieuwste boek: 
Neem een geit en andere levenslessen. Claudia besloot, samen met haar levenspartner Jessica 
van Geel, levenslessen te verzamelen en ging op bezoek bij o.a. Hanneke Groenteman, Hans 
Wiegel, Willeke Alberti en Paul van Vliet. Dit resulteert in Neem een geit, een boek met veel wijze 
lessen en een lekkere humoristische inslag. 
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