KOERT-JAN DE BRUIJN

‘Toen Dennis met
zijn moeder trouwde,
had iedereen een
mening over mij’

doet leven

ACHT SOAPIES OVER HUN DOORBRAAK EN HOE DIE HUN LEVEN VERANDERDE

Van paparazzipraktijken tot verliefd worden op je
tegenspeler: deze ex-soapsterren doen een boekje open
over de impact van Goudkust, ONM of GTST op hun leven.
Want hoe ga je verder als de zeepbel uit elkaar spat?
TEKST FLEUR BAXMEIER // FOTOGRAFIE NICK VAN ORMONDT // STYLING DANIËLLE DINKGREVE //
VISAGIE ESTHER OOSTERBEEK EN LIZA KONDREVYCH

Wie: Koert-Jan de Bruijn (41)
Soap: Goudkust en GTST
Rol: Beer van Nispen en
Dennis Alberts
Periode: 2001 en 2002-2008

„Ik speelde pas twee weken in Goudkust
toen de stekker eruit werd getrokken. Ik
was teleurgesteld, maar ook blij dat ik na
jaren van twijfelen eindelijk wist wat ik
wilde doen: acteren. Na twee mislukte
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audities voor ONM mocht ik auditeren
voor GTST, en dat lukte. Wat er vervolgens gebeurde, was meer dan waar ik me
op had kunnen voorbereiden. Ze zeiden
wel: ‘Je wordt nu heel bekend’, maar je
weet niet wat dat inhoudt. Er gingen
deuren open, ik werd overal voor uitgenodigd, klussen stroomden binnen zonder
dat ik er echt moeite voor hoefde te doen.
Dat was leuk, want het voelde als een
soort natuurlijke erkenning voor wat ik
deed. Maar er zat ook een totaal ander
mechanisme achter, namelijk dat mensen
het idee hadden dat ze wisten wie ik was.
Vooral in de periode dat ik ging trouwen
met Laura Selmhorst (Jette van der Meij,
red.) had iedereen een mening over mij.
Helemaal toen Laura mijn moeder bleek
te zijn. Dat was eigenlijk de doodsteek
voor Dennis, want die onthulling was zó
absurd dat het lastig werd om nog andere

dingen uit mijn karakter te halen. Het
werd een soort routine. Voor mij was dat
de reden om te zeggen: nu is het klaar met
GTST. Ik wilde iets als mezelf gaan doen
en werd vrijwel meteen gevraagd als
presentator van Bestemming Nederland.
Niet omdat ze mij kwalitatief zo’n goede
presentator vonden, maar omdat GTST
en de daarbij horende marktwaarde nog
aan mij hing. Toen dat effect minder
werd, ontdekte ik dat het niet allemaal
vanzelf naar je toekomt. Dat was wennen.
Er zijn periodes geweest waarin ik zo
weinig werk had, dat ik dacht: moet ik me
niet alsnog omscholen? Het is niet zo dat
ik nu primetime zit of het helemaal heb
gemaakt als presentator, maar ik ben er
trots op dat ik toch mijn eigen pad heb
gevolgd en programma’s – Off Piste, Ik
BBQ voor jou – presenteer die echt bij
me passen.”
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Wie: Levi van Kempen (29)
Soap: ONM en GTST
Rol: Junior Couwenberg en
Abel Bremer
Periode: 2005-2010 en 2017

„Ze zeggen weleens dat een soap een
warm bad is. Dat is absoluut waar. Ik
vond het leuk om dat vorig jaar weer mee
te maken. Het riep ook mooie herinneringen op aan mijn tijd in ONM, dertien
jaar geleden alweer. Die periode is voor
mij ontzettend belangrijk geweest, want
op de set van ONM ben ik volwassen geworden. Sterker nog: de rol die ik destijds
speelde, heeft me gemaakt tot wie ik nu
ben. Ik speelde vijf jaar lang een enorme
bad guy. Junior Couwenberg was een loverboy, hij manipuleerde, hij was gewoon
fout. Een kleine crimineel. Als je jarenlang elke dag in iemands huid kruipt,
ontkom je er niet aan dat je daar iets van
meekrijgt. Ik wil niet zo ver gaan dat ik
mensen ging oplichten of piepelen, maar
ik leerde wel een andere kant van mezelf
ontwikkelen. Dat heeft me brutaler
gemaakt en meer lef gegeven. Voordat ik
ging acteren was ik behoorlijk onzeker. Ik
had een lichte faalangst, waardoor ik veel
dingen niet durfde. Ik vond het ook lastig
om met m’n emoties om te gaan, me op
dat vlak uit te drukken, maar als acteur
kun je niet anders. Je moet steeds bij jezelf nagaan: wat voel ik, wat zou mijn karakter doen? Door te acteren ben ik een
vrijer en extraverter mens geworden. Of
ik daardoor ook makkelijker meisjes kon
versieren? Haha, zeker. Vooral in het begin. Als je achttien bent, de Amsterdamse
kroeg Bubbels inloopt en alle meiden
komen op je af, dan is dat natuurlijk fantastisch. Ik heb ook weleens gedatet met
meisjes die op me afgestapt zijn omdat ze
me herkenden, want heus niet alle fans
zijn freaks. Maar uiteindelijk kun je er
toch niets mee als je het zelf niet voelt. Ik
wil iemand kennen of leuk vinden voordat ik iets met diegene begin. Onenightstands zijn voor mij dus niet interessant.”
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Wie: Tanja Jess (51)
Soap: GTST
Rol: Bowien Galema
Periode: 1997 tot 2000

LEVI VAN KEMPEN

‘Ik speelde
een bad guy
en ik werd
zelf ook zo’

„Op mijn toneelacademie was theater het
grote ding. Film en kwalitatief drama
konden ook nog wel, komedie was twijfelachtig, commercials uit den boze en soap
stond gelijk aan je ziel verkopen aan de
duivel. Ik heb het állemaal gedaan. In het
eerste jaar na mijn afstuderen speelde ik
volgens mij al in drie commercials. Daar
verdiende ik lekker wat centjes mee,
waarmee ik een autootje kon kopen en
extra workshops volgde. Niet lang daarna
kreeg ik mijn eerste grote rol in Unit 13,
een serie van de VARA. In diezelfde periode werd me een rol van een halfjaar aangeboden in Goudkust. Om twee redenen
heb ik dat niet gedaan: ik vond een halfjaar ergens aan vastzitten te lang, en als ik
dan toch voor een soap ging, dan liever de
best bekeken: GTST. Niet lang daarna
mocht ik daar auditie voor doen: ik kreeg
de rol van Bowien en the rest is history.
Het was een rol voor drie maanden, maar
ik ben uiteindelijk drie jaar gebleven. Dat
heeft me geen windeieren gelegd. De stap
naar soap zorgde ervoor dat er een hype
rondom mij ontstond, die niet snel ontstaat als je links of rechts in een theaterstuk of tv-serie speelt. Het voordeel was
dat ik daardoor een bepaalde marktwaarde kreeg, het nadeel dat ik in bepaalde
delen van Nederland niet meer over
straat kon zonder aangeklampt te worden
door fans of paparazzi. Dat eist z’n tol en
maakt dat je een wat gestoorde verhouding krijgt met de pers. Mijn geluk was
dat ik al wat ouder was en tegen een
stootje kon, maar ik denk dat jongere
acteurs daar wel een knauw van kunnen
krijgen. Jij bent precies dezelfde persoon
als daarvoor, maar de hele wereld eromheen lijkt anders en wil iets van je. Na
GTST moest ik er ook echt aan wennen
dat ik blij moest zijn met een interview in
plaats van dat ik dacht: nee hè, niet weer.”

TANJA JESS

‘Ik kon niet meer
over straat zonder
aangeklampt
te worden door
paparazzi’
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FAJAH LOURENS

‘Ik overdrijf niet
als ik zeg dat ik
álles aan GTST
te danken heb’
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Wie: Fajah Lourens (36)
Soap: GTST
Rol: Yasmin Fuentes
Periode: 2002-2005

Wie: Sander de Heer (59)
Soap: ONM
Rol: Marnix Klein
Periode: 2004-2010

„Als kind van een alleenstaande moeder
met een uitkering zei ik altijd: wachten
jullie maar, later ga ik in GTST spelen.
Maar toen ik erin zat, was ik alweer bezig
met het volgende. Ik was jong, ongeduldig
en had heel grote doelen: doorbreken in
Amerika, de wereld veroveren. Ik heb
daardoor niet voldoende van mijn tijd in
GTST genoten. Dat vind ik met terugwerkende kracht jammer, want het was zo’n
mooie, leuke en leerzame tijd. Ik overdrijf
niet als ik zeg dat ik alles aan GTST te
danken heb. Daardoor wisten mensen
wie ik was en kwam ik makkelijker aan
volgende klussen. Achteraf had ik voor
het maximale resultaat nog wel een jaar
langer in de serie moeten blijven. Op het
moment dat ik stopte, was ik natuurlijk
helemaal happening. Mijn plan was om in
één keer door te pakken, maar ik had nog
niet concreet iets nieuws. En toen kwam
Yolanthe (Sneijder-Cabau, red.) in ONM
en werd zij ineens hot. Bij bijna alle audities die ik ook deed, werd zij uitgekozen
omdat zij the new kid in town was. Zij was
in beeld, ik was uit beeld. Ik heb daarvan
geleerd dat je niet te snel moet stoppen
met wat succesvol is. Van die les heb ik
tot op de dag van vandaag profijt. Ik ben
nog steeds snel verveeld, maar ik besef nu
bijvoorbeeld dat ik eerst de fundering van
mijn bedrijf My Killer Body Motivation
(MKBM) goed uit de grond moet stampen, voordat ik weer iets anders ernaast
ga doen. Onlangs heb ik onder de noemer
van MKBM mijn eigen uitgeverij opgezet,
mijn boek Killerbody 3 is uitgekomen,
in samenwerking met Sapph heb ik een
badmodelijn gelanceerd, ik heb een anti-
cellulitis-eguide gemaakt en er is een
webshop. Het plan is dat er nog veel meer
aankomt, maar dan moet ik wel de focus
houden.”

„Voor ONM had ik al in Vrienden Voor het
Leven gespeeld. Dat was toen een enorme
klapper, dus ik wist al een beetje hoe het
was om constant herkend te worden. De
impact van ONM was vergelijkbaar.
Iedereen wilde iets van me, iedereen
vond iets van me. Dat was niet altijd even
leuk en soms zelfs wat beangstigend. Dan
liep ik bijvoorbeeld in de Gamma en ging
een willekeurige vrouw mij in de rij voor
de kassa vertellen dat ik toch écht met
Joyce moest trouwen, omdat dat zo goed
klikte. Of de productie werd gebeld met
de mededeling: ‘Ik heb volgende week
een hersenoperatie en wil Marnix Klein
als arts, want ik vertrouw hem.’ Er werd
ook wel gedweept door vrouwelijke fans.
Iets te intieme briefjes of mailtjes. Dat
vond ik wel grappig. Het is natuurlijk ook
vleiend als mensen je leuk, aardig of knap
vinden. Niet dat ik er verder iets mee
deed, want ik werd tijdens ONM verliefd
op een van mijn tegenspeelsters: Monique
Rosier. We zijn negen jaar samen geweest,
dus dat was vrij levensbepalend. De zes
jaar dat ik in ONM speelde, zijn heel
bepalend geweest voor het gemak waarmee ik acteer. Alles moest zo ontzettend
snel dat ik mijn hand daarna niet meer
omdraaide voor het instuderen van
teksten en scènes. Een soort vertrouwen
van: het komt wel goed. Ooit heb ik in een
interview gezegd dat we bij ONM voor de
volle tachtig procent gingen, iets wat me
niet in dank werd afgenomen. Maar ik
bedoelde ermee dat het een onmogelijke
klus was om de honderd procent te halen.
De grote hoeveelheid scènes per dag, de
niet altijd even fantastische teksten. Het
is nog wonderlijk wat we er met z’n allen
van wisten te bakken, maar laten we
eerlijk zijn: het waren geen culinaire
hoogstandjes.”

SANDER DE HEER

‘Er belden
mensen
die door mij
geopereerd
wilden
worden’
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Wie: Winston Gerschtanowitz (41)
Soap: Goudkust
Rol: Harm van Cloppenburg
Periode: 1996-2000

Wie: Lauretta Gerards (31)
Soap: ONM
Rol: Malù Branca
Periode: 2006–2010

„Toen ik bij Goudkust begon, wist ik al dat
ik de wereld van televisie in wilde, en dat
ik eigenlijk voornamelijk tv wilde maken.
Dat aspect is nog steeds wat ik het allerleukste vind, naast het presenteren natuurlijk, wat een superbijkomstigheid is.
Van acteren ben ik om eerlijk te zijn nooit
zo’n fan geweest, ondanks het feit dat ik
in bijna achthonderd afleveringen van
Goudkust heb gezeten. Ik heb het echt
alleen gedaan omdat ik er ingerold ben,
niet omdat ik dacht: dit lijkt me leuk.
Het ging me makkelijk af, dat scheelde.
En het was als negentienjarige jongen
natuurlijk leuk dat ik op die manier geld
kon verdienen en iets deed waardoor ik
opviel. Dat zijn belangrijke waarden als je
zo jong bent.
Maar ik was in die tijd al onrustig. Het
is eigenlijk aan Joop van den Ende te
danken dat ik het vier jaar in Goudkust
heb uitgehouden. Hij zei: ‘Heb nou wat
geduld, jongen. Dit zijn belangrijke jaren
voor later.’ Ik denk dat hij daar gelijk in
heeft gehad, want al snel na Goudkust
kon ik aan de slag met mijn eerste presentatieklus op tv. Daarna is er van alles
gebeurd, met als voorlopig nieuw hoogtepunt de presentatie van BankGiro Loterij
The Wall, dat vanaf zondag bij SBS6 te
zien is. Het is voor het eerst sinds tijden
weer een show waarin je écht veel geld
kunt winnen. Je ziet het niet zo vaak
meer dat je miljoenen kunt meegeven aan
een kandidaat. Ik heb in mijn tijd bij
Talpa al veel programma’s voor het eerst
mogen maken, en soms is het even
zoeken als je bezig bent. Maar deze show
loopt al in bijna twintig landen en zit zo
goed in elkaar. Het is voor mij een feest
om het te maken en presenteren.”

„Ik studeerde net een halfjaar
evenementmanagement toen Harry
Klooster belde: of ik auditie wilde doen
voor ONM. Daar hoefde ik geen moment
over na te denken. Van kleins af aan wilde
ik actrice worden. Studeren deed ik om
bezig te blijven, dus ik vond het niet erg
om te stoppen. Ik heb best lang in ONM
gezeten, vier jaar in totaal. Een ontzettend
leuke tijd: we waren één grote familie,
heel hecht en gezellig. Ik heb nog steeds
veel contact met Levi van Kempen en
spreek mijn beste vriendinnetjes Sarah
Chronis en Yolanthe Sneijder-Cabau
bijna dagelijks. Dat vind ik misschien nog
wel het leukste aan ONM: dat ik mijn
vrienden daar heb leren kennen. Qua acteren was het ook een leerzame periode,
omdat je zo snel moet werken. We kregen
workshops en hadden een coach die van
alles uitlegde. Toch kan ik niet zeggen dat
ONM veel voor mijn acteercarrière heeft
gedaan. Misschien heeft het zelfs in mijn
nadeel gewerkt, want het was daarna best
lastig om aan acteerklussen te komen.
Uiteindelijk ben ik drie jaar geleden naar
New York gegaan met de instelling om
daar in het theater te gaan spelen, maar
dat liep even anders. Ik belandde in de
plussize-modellenwereld en had veel
leuke opdrachten, maar dat stopte toen ik
vorig jaar onverwacht zwanger raakte.
Mijn vriend woont in Nederland, dus ik
ben teruggekomen en twee weken geleden
bevallen van ons dochtertje Georgia.
Zodra ik daarvan ben hersteld, wil ik me
langzaam weer gaan focussen op mijn
werk hier. Sinds vijf jaar doe ik de
productie van het Kwaku Festival in
Amsterdam en daarnaast wil ik het acteren weer oppakken. Wat mij betreft weer
in een soap: ONM was qua acteren het
leukste wat ik tot dusver heb gedaan.”

WINSTON GERSCHTANOWITZ

‘Ik heb het
echt alleen
gedaan
omdat ik
erin rolde’

LAURETTA GERARDS

‘In ONM
heb ik mijn
vrienden
leren kennen’

25

MET DANK AAN: BLA AMSTERDAM, LOLA CASADEMUNT, EEN AMSTERDAM, RIVER ISLAND, WRANGLER, VELVET EN PAUL WARMER

Wie: Corine Boon (53)
Soap: Goudkust
Rol: Emma Verkuil
Periode: 1997-2000
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CORINE BOON

‘Iedereen met
een mooie kop
mocht in
Goudkust
meespelen’

„Anno nu zijn mijn man en ik vooral
druk met onze woonwinkel 4uDesigned.
Dat begon tien jaar geleden als online
business met een stoeltje in een schuur.
Inmiddels zitten we in een showroom van
2000 m² en hebben we twaalf man personeel in dienst. Daarnaast presenteer ik
nog steeds Droom Van een Tweede Huis,
want ik vind het ’t leukst om meerdere
dingen naast elkaar te doen. Dat is altijd
al zo geweest. Voordat ik een vaste rol in
Goudkust kreeg, werkte ik als zangeres en
danseres, had ik een eigen massagepraktijk én was ik buddy van aidspatiënten.
De rol in Goudkust zag ik meteen als een
leuke uitdaging. Ik was 34, een goed
moment om met danspensioen te gaan.
In het begin was het wennen dat het er zo
anders aan toeging dan in het theater.
Soap stond nog in de kinderschoenen,
dus iedereen met een mooie kop mocht
bij wijze van spreken meespelen. Aan de
andere kant was het fijn dat ik na jaren
waarin ik elke avond in het theater had
gestaan eindelijk weer eens naar feestjes
kon. Ondertussen kon ik mijn massagepraktijk uitbouwen. Een ideale situatie,
dus. Het was slikken toen Goudkust na
drie jaar stopte, ook omdat ik net een huis
had gekocht. Maar vrij snel daarna kwam
Spott.nl al op mijn pad, een Marktplaats-achtig programma, en daarna
volgde Campinglife. Tijdens de opnames
van het derde seizoen daarvan was ik zo
moe dat ik dacht: ik word hier te oud voor,
maar ik bleek zwanger. Nadat ik was bevallen, werd ik gevraagd voor Eigen Huis
& Tuin en zo heeft het ene programma
het andere steeds opgevolgd. De bekendheid die ik door Goudkust kreeg, heeft
daar zeker meegespeeld. Alleen daarom
al had ik het nooit willen missen, maar ik
vond het ook gewoon superleuk.” ■
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