
MARIE CLAIRE’S BIG & BRIGHT

Dit seizoen lost Katja Schuurman 
een oude belofte in. «Op de middelbare 
school had ik bedacht dat ik voor de ene 
helft levensgenieter mocht zijn en dat ik 
me voor de andere helft dienstbaar 
moest opstellen tegenover mensen die 
het minder getroffen hebben.» Drie jaar 
 geleden richtte de actrice de stichting 
Return to Sender op. In het gelijknamige 
programma zoekt Schuurman in onder-
meer Cambodja, Mongolië en Kenia naar 
lokale productiemethoden en grondstof-
fen, waarmee producten worden ont-

natuurtalent  KATJA SCHUURMAN

worpen voor bijvoorbeeld de Hema. Het 
doel: de winst ‘teruggeven’ door educa-
tieve projecten te fi nancieren en de 
plaatselijke economie te stimuleren. De 
opnames waren soms beklemmend, ver-
telt Katja. «In Kenia sterven veel dertigers 
door aids. Om dat te illustreren, fi lmden 
we dat er constant lijkkisten werden 
binnengedragen in het mortuarium. 
Ineens stonden we tussen tientallen on-
afgedekte lijken van jonge mensen. Dan 
sta je met de ploeg wel even keihard te 
janken.» Lees verder op pagina 48
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«Te gek, avontuurlijk en heerlijk», zo 
omschrijft Angela Schijf haar rol als re-
chercheur Eva van Dongen in de politie-
serie Flikken Maastricht. Acteren kon ze 
al, maar inmiddels kan ze ook met een 
vuurwapen overweg. «Vooraf kregen we 
schietles. Ik vond het heftig, het idee dat 
je er iemand mee kunt doden maakte 
veel emoties los. Ik blijk het heel goed te 
kunnen: met links, met rechts, gericht of 
vanuit een beweging. Lachen hè?»

Drie maanden draaide Monic Hen-
drickx in Zuid-Afrika voor het familie-
epos Stellenbosch. «Ik vind het een 
 fascinerend land, maar zou niet graag in 
Zuid-Afrika willen wonen vanwege de 
gevolgen van de apartheid.» Hendrickx 
speelt Betty: «Een koppige idealist die 
het land wil teruggeven aan de zwarte 
bevolking.» Stellenbosch werd opgeno-
men op het landgoed van de familie 
 Retief, die voorstanders van de apart-
heid bleken. «Die boer zag zwarte 
 mensen op de set en vroeg verbaasd: 
‘Maar zijn jullie ook acteur dan?’ Die 
man komt echt uit een andere eeuw.»

Halina Reijn speelt in De Prins en het 
meisje Mabel die Friso verleidt en ver-
wart met haar superieure intelligentie, 
oprechte idealisme en duistere verleden. 
«Mabel is een vat van tegenstrijdig-
heden», aldus Reijn. «Ze spreekt heel 
beheerst, maar met een ‘r’ die ze zich 
volgens mij heeft aangeleerd, er zit iets 
boers in.» Fedja van Huêt speelt 
 ‘Friesje’. Halina: «Die koosnaam is echt, 
weten we van Mabels vriendinnen, met 
wie ze inmiddels gebroken heeft.»

Na haar rol in de «noem ‘t maar C-fi lm, 
haha» Deuce Bigalow: European Gigolo 
scherpt Hanna Verboom haar komisch 
talent met de hoofdrol in De Co-Assistent. 
Verbooms beste vriendin, zelf Co, legde 
haar vooraf uit hoe het ziekenhuisleven 
eruitziet: «Je bent het zenuwachtige 
groentje tussen botte chirurgen.» Om 
geloofwaardig te kunnen spelen, kreeg 
ze samen met tegenspelers Kaspar van 
Kooten en Thom Hoffman ‘hecht-les’. 
«Stonden we daar te naaien met een 
nephuid, die heel echt aanvoelde, brrr.»

FLIKKEN MAASTRICHT, ELKE MAANDAG BIJ 
DE TROS OP NEDERLAND 1 OM 22.05 UUR STELLEN-
BOSCH, VANAF ZONDAG 4 NOVEMBER BIJ DE VPRO 
OP NEDERLAND 2 OM 20.15 UUR DE PRINS EN HET 
MEISJE, ZONDAG 23 EN ZONDAG 30 DECEMBER BIJ 
DE VPRO OP NEDERLAND 2 OM 20.15 UUR DE CO-
ASSISTENT, ELKE MAANDAG BIJ NET 5 OM 21.30 UUR 

dramaqueens
ANGELA SCHIJF, MONIC HENDRICKX, HALINA REIJN EN HANNA VERBOOM 
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Een worsteling, zo omschrijft acteur 
Antonie Kamerling zijn bijdrage als 
 interviewer aan de documentaireserie 
Jonge mensen op weg naar het concert-
podium. Geplaagd door een haat-liefde-
verhouding met de camera volgde hij 
tien jeugdige muzikanten tijdens hun 
voorbereiding op het Prinses Christina 
Concours. Het resultaat is een serie mooi 
gefi lmde, intieme portretten. «Ik ben het 
programma ingestapt omdat ik iets met 
de kandidaten wilde delen. Het contact 
met hen was geweldig, want zij hebben 
dezelfde droom als ik, om iets op mensen 
over te brengen. Ik kom uit een muzikale 
familie en wilde klassiek pianist worden. 
Mijn grootmoeder gaf me les vanaf mijn 
achtste, ik deed mee aan twee concour-
sen en was bijna naar het conservato-
rium gegaan. Tussen het draaien door 
spraken we over hoe je met de druk 
 omgaat, en dat je als je in je muziek 
gelooft, moet doorgaan tot het gaatje. 

Wat ik moeilijk vond, was dat de regis-
seur richting de emotie en de pijn wilde 
gaan, terwijl ik de privacy van die kinde-
ren wilde beschermen. Ik stopte onmid-
dellijk als het emotioneel dreigde te wor-
den. In mijn leven spelen camera’s een 
heel rare rol. Aan de ene kant verdien ik 
er mijn brood mee en aan de andere kant 
pakken ze al mijn privacy af. Dus ik ben 
waarschijnlijk voorzichtiger dan iedere 
andere journalist. Dat werd een gevecht, 
maar we zijn eruit gekomen!»

JONGE MENSEN OP WEG NAAR HET 
CONCERTPODIUM, VANAF ZONDAG 18 NOVEMBER 
WEKELIJKS BIJ DE AVRO OP NEDERLAND 2 OM 19.15 UUR 

Om 4 uur ’s morgens begint voor Goedemorgen 
Nederland-presentatrice Mirella van Markus de jacht 
op nieuws languit op bed, starend naar pagina 101 
van Teletekst. «Heerlijk, dan kan ik wat langer blijven 
liggen.» Ontbijten doet Mirella tijdens het NOS Journaal om 
vervolgens met BNR Nieuwsradio naar Hilversum te rijden. 
Op de redactie is het ‘koppensnellen’ en dan is het tijd voor 
de  uitzending. 

Lees verder, ook voor de plannen van Hadassah de Boer, 
op pagina 48

de ster-reporter
ANTONIE KAMERLING

headliners
MIRELLA VAN MARKUS EN HADASSAH DE BOER
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Breezersex, pijpsletjes: het zijn niet 
direct begrippen die je verwacht bij de 
EO. Toch dook Arie Boomsma voor het 
programma 40 dagen zonder seks onder 
in de jongerencultuur waar «seks een 
consumptieartikel is geworden.» Zeven 
jongeren die zo veel seks hebben dat 
hun dagelijks leven er soms onder leidt, 
wordt gevraagd zich veertig dagen te 
onthouden. Dat levert geen geldprijs op, 
meldt Boomsma. «Wat ze kunnen win-
nen, is het gevoel dat seks iets moois is 
en respect verdient. Eén van de kandi-
daten had het constant over ‘neukobjec-
ten’ als hij het over meisjes had. Op een 
dag vertelde hij dat hij zonder seks 
meer energie had om zich te richten op 
andere dingen. Dat is mooi om te zien.»

In Aan de bak strijden vier kandidaten 
om een baan. Om ze mentaal te testen 
worden de sollicitanten door cabaretiers 
Peter Heerschop en Viggo Waas aan een 
pittig rollenspel onderworpen. Goed idee 
zo’n wedstrijd, Viggo? «Daar heb ik lang 
over getwijfeld. Een sollicitatieprocedure 
moet je eigenlijk niet op televisie doen, 
het is een serieuze zaak. En misschien 
heeft iemand zijn dag wel niet en is de-
gene die afvalt wel beter. Waarom ik toch 
meedoe? Er wordt geen poppenkast van 
gemaakt, dus ik sta er volledig achter.»

«Best spannend», vindt Erik van der 
Hoff zijn programma Ben jij slimmer dan 
een kind van 10?, waarin hij test wat 
volwassenen nog hebben onthouden 
van hun lagereschooltijd. «Bij Het Blok 
gooi ik al mijn energie eruit en het 
meeste wordt eruit geknipt. Maar bij 
een studioshow wordt alles wat je doet 
uitgezonden. Ik ben bang dat ik dan ver-
drink in een poel van onzekerheid. Daar-
om heb ik een coach ingehuurd, die er-
voor zorgt dat ik relaxed en mezelf blijf.» 

«Soms zeg ik: ‘Wij zoeken een diva, 
maar jij staat erbij als een pottemieke. Ga 
naar de foyer, doe je haar los, trek een 
jeans aan met hoge hak en pak ons!’» De 
vlotgebekte Vlaamse acteur Peter van 
de Velde is panellid bij Op zoek naar 
Evita. Zelf zou hij nooit meedoen. «Ik wil 
mijn positie als acteur niet verliezen door 
er na één ronde al uit te liggen.»

de gameboys
ARIE BOOMSMA, VIGGO WAAS, ERIK VAN DER HOFF EN PETER VAN DE VELDE

AAN DE BAK, VANAF 25 NOVEMBER WEKELIJKS BIJ 
DE RVU OP NEDERLAND 3 OM 21.40 UUR 40 DAGEN 
ZONDER SEKS, VANAF JANUARI 2008 BIJ DE EO OP 
NEDERLAND 3 HET BLOK, ELKE WOENSDAG BIJ NET5 
OM 20.30 UUR BEN JIJ SLIMMER DAN EEN KIND 
VAN 10?, ELKE ZONDAG BIJ NET5 OM 20.30 UUR OP 
ZOEK NAAR EVITA, ELKE ZONDAG BIJ DE AVRO OP 
NEDERLAND 1 OM 20.20 UUR
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«Ik werk zeven dagen in de week», aldus de 22-jarige Bette Westerhoff (derde 
van links), een van de nieuwe 6Pack-gezichten. Het afstuderen aan de school voor 
journalistiek staat even op een laag pitje, aangezien ze samen met mede-6Packers 
Esteban, Sol, Mirla, Jan en Max de wereld moet redden. Dat is namelijk het 
thema voor dit jaar. «We proberen iets inhoudelijker te zijn dan de vorige 
seizoenen. Zo hebben we onlangs geprobeerd om het meest arme dorp van 
Nederland rijker te maken en hebben we boerka’s geïntroduceerd in Maduro-
dam. We kiezen de onderwerpen op basis van wat we zelf storend vinden. 
Ik ben niet de grootste wereldverbeteraar die er is, maar door 6Pack kan ik lek-
ker spelen en daarbij op mijn manier proberen dingen ietsje beter te maken.»
 

6PACK, ELKE WERKDAG OP MTV OM 18.05 UUR

Joris Linssen is in Hello Goodbye een 
meester in het losweken van de traan. In de 
aankomsthal van Schiphol voert hij met zijn 
gesprekspartners ‘een soort paringsdans’ 
uit. Joris: «Na een kwartier praten kijken ik 
en mijn gesprekspartner elkaar vaak aan 
van: wat is hier gebeurd? Het is het mooist 
als je tijdens het interview in een verliefde-
rige sfeer komt en urenlange gesprekken 
kunt hebben.» Linssen leerde pas echt inter-
viewen als chauffeur bij Taxi, onder leiding 
van regisseur Hansje Bunschoten.«Zij bege-
leidde me via een oortje en leerde me hoe ik 
op een heel directe manier met een bejaarde 
passagier over seks kon praten. Aanvankelijk 
deed ik dat nog omfl oerst, en riep ze in mijn 
oor: ‘kom op Joris, directer zijn’, maar de laat-
ste jaren was het: ‘hohoho!!!’ Ik was er zo be-
dreven in geworden dat ik soms binnen tien 
minuten al bij een groot trauma terechtkwam. 
Daarna stapten mensen uit, hadden hun hele 
geheim verteld en waren opgelucht, maar ook 
de kluts kwijt. Toen dacht ik: hier moet ik 
mee ophouden want het is niet meer eerlijk. 
Weg met die verborgen camera!»

Dit najaar is Linssen ook te zien in de re-
portageserie Joris’ Pakketservice, waarbij hij 
pakketjes bezorgt en verhalen ‘haalt’. En hij 
is een van de tien deelnemers in een nieuwe 
serie van Wie is de Mol? 

Lees verder over de plannen van  
Art Rooijakkers, op  pagina 48

JORIS’ PAKKETSERVICE, VANAF WOENSDAG 14 NOVEMBER 
BIJ DE NCRV OP NEDERLAND 2 OM 21.40 UUR HELLO GOOD-
BYE, ELKE WOENSDAG BIJ DE NCRV OP NEDERLAND 1 OM 20.30 
UUR WIE IS DE MOL?, VANAF JANUARI 2008 BIJ DE AVRO
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«Ik werk zeven dagen in de week», aldus de 22-jarige Bette Westerhoff (derde 
van links), een van de nieuwe 6Pack-gezichten. Het afstuderen aan de school voor 
journalistiek staat even op een laag pitje, aangezien ze samen met mede-6Packers 
Esteban, Sol, Mirla, Jan en Max de wereld moet redden. Dat is namelijk het 
thema voor dit jaar. «We proberen iets inhoudelijker te zijn dan de vorige 
seizoenen. Zo hebben we onlangs geprobeerd om het meest arme dorp van 
Nederland rijker te maken en hebben we boerka’s geïntroduceerd in Maduro-
dam. We kiezen de onderwerpen op basis van wat we zelf storend vinden. 
Ik ben niet de grootste wereldverbeteraar die er is, maar door 6Pack kan ik lek-
ker spelen en daarbij op mijn manier proberen dingen ietsje beter te maken.»
 

6PACK, ELKE WERKDAG OP MTV OM 18.05 UUR
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oor: ‘kom op Joris, directer zijn’, maar de laat-
ste jaren was het: ‘hohoho!!!’ Ik was er zo be-
dreven in geworden dat ik soms binnen tien 
minuten al bij een groot trauma terechtkwam. 
Daarna stapten mensen uit, hadden hun hele 
geheim verteld en waren opgelucht, maar ook 
de kluts kwijt. Toen dacht ik: hier moet ik 
mee ophouden want het is niet meer eerlijk. 
Weg met die verborgen camera!»

Dit najaar is Linssen ook te zien in de re-
portageserie Joris’ Pakketservice, waarbij hij 
pakketjes bezorgt en verhalen ‘haalt’. En hij 
is een van de tien deelnemers in een nieuwe 
serie van Wie is de Mol? 
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De 22-jarige Sulay Reval is één van 
de snelst rijzende sterren in omroep-
land. Na Kassa3 presenteert hij nu 
Het Lab. Reval is  enthousiast over zijn 
stormachtige loopbaan. «Ik had altijd 
het idee dat ik iets in de entertain-
mentwereld zou gaan doen. Op school 
was ik al een babbelaar.»  Reval werkt 
soms wel 60 à 70 uur per week. «Als ik 
iets wil  bereiken in de tv-wereld moet 
ik me inzetten. Wat ik niet wil, is dat 
ik in  zomer 2008 vaker in de spiegel 
kijk dan in de lens van een  camera. Of 
ik altijd zo serieus ben? Ik ben wel wat 
verder dan mijn leeftijdsgenoten. Bij 
veel jongeren gaat het alleen maar om 
uitgaan, chickies scoren... Maar eh, 
begrijp me niet verkeerd, daar hou ik 
ook ontzettend van, daar kunnen ze 
me altijd voor wakker maken!»

Lees verder op de volgende pagina 
voor de plannen van Sebastiaan Labrie, 
Yolanthe Cabau van Kasbergen en 
 Candy Dulfer

HET LAB, ELKE DINSDAG BIJ DE KRO OP NEDERLAND 3 
OM 21.30 UUR 

Hollandse nieuwe
SULAY REVAL, YOLANTHE CABAU VAN KASBERGEN, 
SEBASTIAAN LABRIE EN CANDY DULFER
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VERVOLG VAN PAGINA 36

natuur-
talent

Hoewel Schuur-
mans spontaniteit 
voor de camera be-
faamd is, wil ze niet 
langer varen op lou-
ter intuïtie. Onlangs 

volgde ze een cursus journalistiek inter-
viewen. «Presenteren heb ik nooit zo se-
rieus genomen, omdat ik heel makkelijk 
mezelf kan zijn voor de camera. Als ik 
me er niet doorheen bluf en me degelijk 
voorbereid, ben ik zo veel beter. Ik ben 
pas trots als ik moet ploeteren.» Over 
een jaar of tien zou Schuurman het liefst 
in de voetsporen van vriend en regis-
seur Theo van Gogh treden, die in zijn 
lange interviews mensen vakkundig 
 fi leerde. «Maar ik weet niet of ik dat 
ga redden hoor!»

RETURN TO SENDER, VANAF 27 OKTOBER BIJ LLINK 
OP NEDERLAND 3 OM 21.50 UUR TRY BEFORE YOU 
DIE, ELKE ZONDAG BIJ BNN OP NEDERLAND 3 OM 22.30 
UUR KATJA VS DE REST, VANAF VRIJDAG 23 NOVEMBER 
WEKELIJKS BIJ BNN OP NEDERLAND 3 OM 20.25 UUR

VERVOLG VAN PAGINA 40

head-
liners 

Bij de KRO wordt 
Van Markus klaarge-
stoomd tot allround 
presentator. In 2008 
komt de realityserie 
De Italiaanse Droom 

op de buis, en op dit moment schit-
tert ze naast Goedemorgen Nederland 
in Het Lab, een jongerenprogramma 
waarin psychologische tests en ‘bizarre, 
Jackass-achtige experimenten’ worden 
uitgevoerd. «De blusdekens liggen 
klaar!» 

De zondagmiddag is dit seizoen 
niet langer het domein van Hadassah 
de Boer. In plaats daarvan presenteert 
ze vanaf november diverse kunst- en 
cultuurevenementen bij de NPS. Een 
koerswijziging waar Hadassah eigenlijk 
wel tevreden mee is. «Eindelijk ben ik in 
het weekend vrij. En dat is heel lekker, 
aangezien ik sinds de geboorte van mijn 
zoon vijf jaar geleden, alleen maar 
in het weekend heb gewerkt.» Niet dat 

 Hadassah stilzit. Op het digitale kanaal 
Cultura is ze wekelijks te zien. «Ik inter-
view gasten uit de fi lmwereld en de 
 culturele sector én bespreek releases.» 

GOEDEMORGEN NEDERLAND, ELKE WERKDAG BIJ 
DE KRO OP NEDERLAND 1 OM 7.07 UUR HET LAB, ELKE 
DINSDAG BIJ DE KRO OP NEDERLAND 3 OM 21.30 UUR
CULTURA FILM EN CULTURA JOURNAAL, ELKE 
WOENSDAG OP HET DIGITALE KANAAL CULTURA OM 
20.30 UUR DIVERSE NPS EVENEMENTEN VANAF 
NOVEMBER OP TV
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de tranen-
trekkers

Art Rooijakkers 
is het grote nieuwe 
 talent van Net 5. 
Na vier seizoenen 
 Peking Express pre-
senteert hij dit najaar 

niet alleen Als de vrouw van huis is, 
maar ook Gezond weer op, waarbij hij in 
de hal van een groot ziekenhuis bezoe-
kers aanspreekt. Dat  levert emotionele 
verhalen op. «Laatst sprak ik met een 
mevrouw wier man een auto-ongeluk 
had gehad en in coma was geraakt, vier 
weken voordat zij moest bevallen. Als ik 
dan thuiskom, ben ik in mijn hoofd erg 
bezig met de vraag: ‘heb ik haar wel 
recht gedaan?’ Dan moet ik heel hard 
gaan sporten om het uit mijn systeem te 
krijgen.» 

GEZOND WEER OP, ELKE WOENSDAG BIJ NET 5 
OM 22.30 UUR ALS DE VROUW VAN HUIS IS, ELKE 
ZONDAG BIJ NET 5 OM 21.30 UUR
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Hollandse nieuwe
Yolanthe Cabau van Kasbergen trok 

al de aandacht met haar rol in Onderweg 
Naar  Morgen, en is inmiddels ook als 
BNN-presentator te zien in Try Before 
You Die en URBNN. Dat is even wennen, 
vertelt ze. «Wat ik de eerste keer bij het 
presenteren best eng vond, was dat ik 
me niet kon verschuilen achter een 
karakter. Als acteur sta ik zo vaak in 
mijn beha of met uitgelopen mascara. 
Dan schaam ik me nooit, want dan speel 
ik iemand anders. Zodra er ‘gestopt’ 
wordt geroepen, ben ik weer Yolanthe. 
Als presentator krijg ik ineens kritiek op 
mezelf. De manier waarop ik beweeg, 
een verspreking, of dat ik vaak aan mijn 
haar zit.»

Voor de liefhebbers: Yolanthe is onder 
andere te zien in een bad vol maden, 
al strippend en vastgebonden op een 
vliegtuig. «Ik ben niet bang aangelegd, 
maar je ziet me af en toe wel trillen.»

Candy Dulfer betreedt ook nieuw 
 terrein als presentatrice in Candy 
Meets. «De overeenkomst tussen 
 presenteren en spelen? Het moment 
grijpen, opperste concentratie en ook als 
je moe bent, vlammen!» In Candy Meets 
bezoekt ze  artiesten met wie ze ooit 
speelde, zoals Mavis Staples, Sheila E. 
en Van Morrison. En Prince? «Die heb ik 
niet gevraagd, want ik moet eerst mijn 
sporen verdienen, en hij wordt niet 
graag geïnterviewd.» Candy wilde het 
graag hebben over de mooie momenten 
die je als muzikant beleeft tijdens het 
spelen. «Het misverstand in de journa-
listiek is dat het pas mooi of zuiver is als 
het over narigheid gaat. Veel interviews 
draaien om dezelfde clichés: ‘was het 
niet moeilijk om als vrouw in de muziek 
vooruit te komen?’ of: ‘was het niet 
moeilijk om als zwarte man in de mu-
ziek...’ en dan gaat het weer over ie-
mands huidskleur, terwijl ze daar al hun 
hele leven aan  proberen te ontsnappen.» 

 Voor het oog van de camera zeven 
vishaken door je lijf jagen? Sebastiaan 
Labrie doet het in Holy Shit. In exotische 
oorden woont hij religieuze rituelen bij, 
en ondergaat ze waar mogelijk. «In 
 Singapore eren mensen hun goden door 
melk van tempel A naar tempel B te 
brengen met een constructie die met 
110 piercings op hun lijf wordt vastge-
zet. Er wordt dan beweerd dat ze in 
trance zijn, maar ik zag ze echt keihard 
de pijn verbijten als er staven door hun 
buikvet werden gejaagd. Zelf gepiercet 
worden was ook heftig! Holy Shit is 
 overigens niet bedoeld als rariteitenka-
binet. Juist nu een aantal religies onder 

vuur lig-
gen, wil 
ik de 
mooie 
kanten 
 laten 
zien.» 

TRY BEFORE YOU DIE, ELKE ZONDAG BIJ BNN OP 
NEDERLAND 3 OM 22.15 UUR URBNN, ELKE ZONDAG BIJ 
BNN OP NEDERLAND 3 OM 23.30 UUR ONM, ELKE WERK-
DAG BIJ BNN OP NEDERLAND 3 OM 19.00 UUR CANDY 
MEETS, VANAF 14 OKTOBER ELKE ZONDAG BIJ DE NPS 
OP NEDERLAND 2 OM 17.45 UUR HOLY SHIT, ELKE 
ZONDAG BIJ DE KRO OP NEDERLAND 3 OM 20.00 UUR
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