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Voorwoord 

 

Daar ligt hij dan, mijn afstudeerscriptie van de masteropleiding Film- en televisiewetenschap. Na 

bijna twee jaar haal ik mijn diploma. ‘Nu begint het echte leven’, zeggen veel mensen. Al voelt het op 

dit moment meer als een afsluiting dan een nieuwe start. Hoe dat gaat, zal de tijd leren.  

 

 ‘Kill your darlings’. Een echte klassieker, of misschien zelfs cliché, maar in het geval van deze scriptie 

een absolute waarheid. De mensen waarmee ik gesproken heb voor mijn onderzoek intrigeren me 

stuk voor stuk. Ik kon over ze blijven praten met wie maar over ze horen wilde. Al deze dingen die ik 

over hun dacht en waar ik soms nog meer nieuwsgierig naar werd, wilde ik kwijt in dit onderzoek, 

maar al snel werd duidelijk: dat past niet. Zoeken moest ik, naar dat wat hen verbindt of juist uniek 

maakt. Om te weten of dat gelukt is, zult u verder moeten lezen. Grappig is dat het verwerken van de 

informatie die ik kreeg van Helen, Alexander, Maaike, Henriëtte en Tomoko best wat weg heeft van 

het monteren van een film. Je maakt een selectie van fragmenten die samen je boodschap duidelijk 

maken, maar bij het maken van die selectie houd je altijd de personen in je hoofd waar je het over 

hebt. Interpreteer je ze goed? Verwoord je hun mening op een manier dat zij zichzelf herkennen? 

Zoals zij de hoofdpersonen waren van de betreffende documentaires, zijn ze ook de hoofdpersonen 

van deze scriptie. Ik ben blij dat ze hun verhalen met mij wilden delen.  
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Samenvatting 

 

In deze masterscriptie getiteld ‘De rollen omgekeerd – de documentaire participant aan het woord’, 

wordt ingegaan op hoe de documentaire participant zijn eigen positie beschouwd in verhouding tot 

de regisseur en het project. Duidelijk wordt dat de participanten grotendeels deelnemen vanuit een 

eigen motivatie en de documentaire inzetten om een bepaald doel te bereiken. Zij handelen vanuit 

een zekere mate van mediawijsheid en proberen invloed uit te oefenen op de manier waarop ze 

worden gerepresenteerd. 

In het wetenschappelijke debat over de rol van de participant is een kentering aan te wijzen. 

Lang werd door auteurs als Calvin Pryluck en Brian Winston uitgegaan van een machteloze en 

onwetende participant, die snel in de positie van victim geraakt. Van dit victim wordt het 

persoonlijke leven gebruikt voor de artistieke doelen van de regisseur, zonder dat hij of zij zich in het 

eindresultaat herkent. De ervaringen van vijf participanten uit documentaires van Nederlandse 

makers maken, na een analyse volgens de Grounded theory methode van Garney Glaser en Anselm 

Strauss, duidelijk dat zij een sterke toewijding voelen aan het project. Deze toewijding komt voort uit 

het persoonlijke doel dat zij hebben voor het project, hun eigen motivatie om mee te doen. De 

participanten hebben een eigen verhaal te vertellen en zetten de documentaire in als middel om hun 

eigen doel te bereiken. Door de alomtegenwoordigheid van televisie en het veel voorkomende 

reality-tv zijn de participanten zich bewust welke gevolgen een bepaalde manier van representeren 

kan hebben. Zij beslissen over hun deelname vanuit een zekere mate van mediawijsheid.  

 Kate Nash beschouwt de participant – regisseur relatie echter als gelijk, door een herziene 

visie op het begrip macht. Door haar uitleg van macht, geïnspireerd door Michel Foucault, zijn zowel 

regisseur als participant actieve partijen die keuzes maken die bijdragen aan het project. Ook 

Willemien Sanders beschouwt de relatie als een gelijke, waarin zij de positie van de participant 

benoemt als co-maker. De co-maker draagt op productioneel niveau actief bij aan het project en 

hecht grote waarde aan communicatie. De vijf participanten uit het onderzoekssample kennen 

belang toe aan vertrouwen in de filmmaker, maar proberen herhaaldelijk om invloed uit te oefenen 

op de manier waarop ze worden gerepresenteerd. Ze beseffen dat zij deze regisseur zijn of haar 

eigen keuzes maakt, maar ze geven dit ook bewust terug in de handen van de regisseur. Ze 

verzekeren hun eigen doelen en laten de uitvoering dan over aan de regisseur.  

  De participanten beschouwen zichzelf als gelijk aan de regisseur en weten waarop zij hun 

keuzes baseren om mee te doen. Hierover denken ze goed na en ze staan achter hun beslissing. Dat 

ze niet overal invloed op kunnen hebben, is niet erg. De uitvoering van het project en het dragen van 

verantwoordelijkheden laten over aan de filmmaker.   
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Inleiding 

 

Aan de basis van het documentaire genre staat de representatie van de ander, stelt wetenschapper 

Bill Nichols in Introduction to Documentary (2001). Volgens Nichols is het belangrijk hier voorzichtig 

mee om te gaan, omdat de kwestie is in hoeverre het alledaagse leven van de hoofdpersoon in dienst 

kan staan van de doelen van de regisseur.1 Toch is er lange tijd in de documentaire studies weinig 

aandacht besteed aan de relatie tussen de filmmaker en deze ander, de participant. Pas vanaf 

midden jaren zeventig ontstaan over dit onderwerp serieuze reflecties.2 In deze reflecties komt de 

participant echter zelden zelf aan het woord, maar wordt voornamelijk gedacht vanuit het 

perspectief van de wetenschapper en filmmaker. Wetenschapper Brian Winston stelt zelfs dat de 

mensen die een cruciale rol spelen in het verhaal van documentaires, op de discussie over het genre 

net zo weinig invloed hebben als op de films waarin ze de hoofdrol spelen.3 Sinds een aantal jaren is 

er een verschuiving op te merken in het wetenschappelijke debat en wordt er anders nagedacht over 

de rol van de participant. Wetenschapper Willemien Sanders komt zelfs tot de conclusie dat 

documentaire participanten beschouwd kunnen worden als co-makers, actieve deelnemers aan het 

project die belangrijke productionele bijdrages kunnen leveren.4 Toch kunnen we niet ontkennen dat 

de filmmaker vaak de uiteindelijke beslissingen neemt in de montagekamer. Er lijkt een spanning te 

zitten op het vlak tussen de betrokken en actieve participant en de positie van de filmmaker die 

overeind blijft. Dit is aanleiding tot het stellen van de volgende vraag: Hoe ziet de documentaire 

participant zijn eigen positie in relatie tot het project en de filmmaker? 

  In het eerste gedeelte van deze scriptie wordt uiteengezet welke ontwikkeling heeft 

plaatsgevonden in het denken over de documentaire participant in het wetenschappelijke debat. 

Vervolgens wordt de methode besproken die is gebruikt om antwoord te krijgen op de hoofdvraag. 

Interviews afgenomen met vijf participanten uit documentaires van Nederlandse makers worden 

volgens de grounded theory methode van Garney Glaser en Anselm Strauss geanalyseerd. In het 

laatste gedeelte worden de resultaten gepresenteerd en met elkaar verbonden, om hiermee dichter 

bij het beantwoorden van de hoofdvraag te komen. 

    

 

  

                                                           
1
 Bill Nichols, Introduction to Documentary (Bloomington/ Indianapolis: Indiana University Press, 2001), 5. 

2
 Willemien Sanders, “Documentary Filmmaking and Ethics: Concepts, Responsibilities, and the Need for 

Empirical Research,” Mass Communication and Society 13 (2010): 535. doi: 10.1080/15205431003703319. 
3
 Brian Winston, “The Tradition of the Victim in Griersonian Documentary,” in New Challenges for 

Documentary, red. Alan Rosenthal (Berkeley/ Los Angeles/ Londen: University of California Press, 1988), 270.  
4
 Willemien Sanders, Participatory spaces and negotiating cooperation and conflict (Utrecht: University Utrecht 

Press, 2012).  
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1. Van victim tot co-maker 

 

In de beginjaren van de cinema bestond het beeldmateriaal voornamelijk uit actuality film, korte 

opnames van alledaagse situaties. Rond 1890 voldeed dit actuality material van cinema niet meer 

aan de verwachtingen van het publiek. Men wilde verhalen zien, met een begin, midden en eind, met 

opgebouwde spanning en emotie. Filmmaker Robert Flaherty (1884 -1954) gebruikte zijn actuality 

material zodanig dat het aan de behoeftes van het publiek kon voldoen.5 Hij concentreerde zich op 

(vaak exotische) individuen en gebruikte hierbij een poëtische filmtechniek.6 Een beroemde film is 

NANOOK OF THE NORTH uit 1922, waarin hij het dagelijks leven van een Eskimo familie vastlegt. Op de 

poster wordt duidelijk verwezen naar het eerdere acuality film in de leus: ‘The truest and most 

human story of the Great White Snow.’ Er wordt ook duidelijk ingespeeld op de nieuwe 

verwachtingen door de zin: ‘A picture with more drama, greater thrill and stronger action than any 

picture you ever saw.’7  

  Ook John Grierson was een gerespecteerd filmmaker en tot zijn onderwerpen behoorden 

veelal mensen die leden onder sociaal-maatschappelijke problemen uit het Engeland van die tijd. De 

films van Flaherty en Grierson zijn onderdeel van de ontwikkelingen naar een documentair genre, 

waarin er in de films gemaakt vanuit een perspectief van de maker, een ander wordt 

gerepresenteerd. Brian Winston stelt in de jaren tachtig dat de kijker er in deze eerste documentaires 

nooit echt achter kwam hoe de hoofdpersoon zich voelde. Het perspectief was top-bottom, de kijker 

keek vanuit een hogere sociale positie neer op de hoofdpersonen. 8 De komst van direct cinema 

maakte het mogelijk om met lichtgewicht camera’s de levens van mensen nog meer binnen te 

dringen dan ervoor. Mensen konden makkelijker worden gevolgd en situaties werden gefilmd ook 

zonder dat ze zich op een bepaalde tijd voor de lens van de camera hoefden te voltrekken. 9 De meer 

beweeglijke camera’s filmden in een informele stijl en konden daadwerkelijk situaties filmen zoals ze 

zich voltrokken. Daarmee leek het voor het eerst alsof de grens tussen het subject en zijn of haar 

representatie in elkaar klapte.10  Representatie vond natuurlijk nog steeds plaats, maar het beeld leek 

meer en meer op een weergave van de werkelijkheid. In the Tradition of the Victim of the Griersonian 

documentary (1988) stelt Winston vast dat door de combinatie van onderwerpen en filmstijl in de 

                                                           
5
 Brian Winston, “Documentary: I think we are in trouble,” in New Challenges for Documentary, red. Alan 

Rosenthal (Berkeley/ Los Angeles/ Londen : University of California Press. 1988), 21.  
6
 Winston, “The Tradition of the Victim in Griersonian Documentary,” 272.  

7
 [s.n.] 1922. Nanook of the North movie poster – Internet Movie Poster Awards Gallery. 

http://www.impawards.com/1922/nanook_of_the_north.html   
8
 Winston, “The Tradition of the Victim in Griersonian Documentary,” 272.  

9
Ibidem, 273-274. 

10
 Stella Bruzi, New documentary, a critical introduction (New York : Routledge, 2006), 74. 

http://www.impawards.com/1922/nanook_of_the_north.html
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Griersonian documentaries de participant werd neergezet als victim.11 Hij noemt het documentaire 

repertoire een paradeshow van ongelukkige personen, die interessant genoeg zijn om onze aandacht 

vast te houden.12 Hij schrijft:  ‘the victim of society is ready and waiting to be the media’s “victim” 

too’.13 In deze documentaires in de stijl van Grierson ligt de focus op resultaat of gevolg van het 

probleem, oftewel de ‘zielige’ situatie van de hoofdpersoon, in plaats van op de oorzaak.14 Ook in 

documentaires die niet ‘typisch Griersonian’ zijn, kunnen hoofdpersonen verworden tot victims. Een 

participant is victimised als hij of zij gebruikt wordt om het argument van de filmmaker te verbeelden 

en geplaatst wordt in een mise-en-scène waarin hij zich niet herkent. De macht van representatie ligt 

maar bij één persoon. De participant als victim heeft geen eigen stem, maar is wel degene die 

‘ontbloot’ wordt.15  

  Het idee van de participant als slachtoffer is, ook al voor Winston dit het victim noemde, lang 

overheersend geweest binnen de documentaire studies. Documentairewetenschapper Calvin Pryluck 

gaat uit van het idee dat participanten niets te winnen hebben bij hun deelname aan een 

documentaire. Hij is van mening dat hun persoonlijke levens gebruikt worden voor de doelen van de 

regisseur, zonder dat zij daar zelf iets aan hebben. Vanuit dit perspectief vindt volgens Pryluck dan 

ook pure exploitatie plaats.16 Waar anderen de gegeven toestemming van de participant aanvoeren 

als legitimatie van exploitatie, doet Pryluck dat niet. Volgens hem is de gegeven toestemming veel 

minder waard dan dat het lijkt.17 Hij beschouwt de regisseur-participant relatie als een ongelijke, 

waarin de participant in het nadeel is. Daardoor is deze per definitie minder in de gelegenheid om 

medewerking te weigeren. Er is een verschil in status voelbaar, wat ervoor zorgt dat men zich 

genoodzaakt voelt om ja te zeggen. Om geldig te kunnen zijn, zou de toestemming volgens Pryluck 

moeten worden gegeven onder drie voorwaarden, namelijk: vrijwillig, in een situatie waarin de 

participant op geen enkele manier onder druk wordt gezet. De tweede voorwaarde is dat de 

participant volledig op de hoogte is van het project en de eventuele gevolgen. Hierbij mag geen 

informatie worden achtergehouden. De derde voorwaarde houdt in dat de participant competent is 

om de beslissing te maken, oftewel: capabel is om de verkregen informatie te bevatten.18 Deze drie 

voorwaarden zorgen er volgens Pryluck voor dat de participant een informed consent kan geven. 

Zelfs in het geval van informed consent blijft het voor Pryluck een complexe situatie. In zijn visie zorgt 

                                                           
11

 Winston, “The Tradition of the Victim in Griersonian Documentary,” 272.  
12

 Ibidem, 269. 
13

 Ibidem, 269. 
14

 Ibidem, 274. 
15

 Kate Nash, “Exploring power and trust in documentary: A study of Tom Zubrycki’s Molly and Mobarak,” 
Studies in Documentary Film 4 (2010): 23. doi: 10.1386/sdf.4.1.21_1.  
16

 Calvin Pryluck, “Ultimately We Are All Outsiders: The Ethics of Documentary Filming,” Journal of the 

University Film Association 28 (1976): 24. 
17

 Ibidem, 22. 
18

 Ibidem, 25. 
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de oneerlijke relatie tussen regisseur en participant er altijd voor dat de regisseur domineert, ook al 

stemt de participant toe.19 Met het beschouwen van de participant als geëxploiteerde, ontneemt 

Pryluck de participant elke vorm van eigen zeggingskracht. 

  Als legitimatie voor exploitatie van participanten werd door John Grierson de notie van het 

public’s right to know gebruikt.20 Vanaf de jaren zeventig wordt deze stelling steeds vaker onderuit 

gehaald. Pryluck is van mening dat het publics right to know sinds direct cinema niet meer in 

verhouding staat tot het recht op privacy.21 Winston vindt het geen legitieme verklaring voor 

exploitatie, omdat het publics right to know impliceert dat documentaires een probleemoplossend 

effect hebben en dat er iets zal veranderen als het publiek ervan op de hoogte is. Dat is echter vaker 

niet dan wel het geval.22  

  Zoals Pryluck uitgaat van de ondergeschikte positie van de participant, zo ook Winston. Hij 

stelt dat de exploitatie van deze voor je film onmisbare personen komt met de plicht om ze te 

behoeden tegen dat wat hen kan schaden, de duty of care. Hierbij gaat hij volledig uit van de 

ongelijke relatie tussen filmmaker en participant en concludeert hij dat de hoofdpersonen geen 

kennis hebben van het filmproces en de eventuele gevolgen van hun deelname.23 

  Uit een empirisch onderzoek van Patricia Aufderheide, Peter Jaszi en Mridu Chandra onder 

eenenveertig filmmakers blijkt dat vele van hen zich in deze zorg kunnen vinden. Ze omschrijven hun 

relatie met de participant als eentje waarin de participant een sociaal zwakkere positie heeft dan 

zijzelf en dat zij zich machtiger voelen dan hun hoofdpersonen. Daarom baseren ze hun relatie op het 

vertrouwen dat zij hun participanten niet in een kwaad daglicht zullen zetten.24 Hoewel de 

filmmakers hun eigen artistieke doelen niet uit het oog verliezen, willen zij wel degelijk voor hun 

participanten zorgen.25 Wetende dat zij zich in een oneerlijke relatie bevinden, balanceren 

filmmakers continu tussen de relatie met hun subjecten, de artistieke visie en het publiek. Het 

balanceren laat zien dat er sprake is van een negotiated nature waarin de filmmaker tot op zekere 

hoogte ontvankelijk is voor de mening van het subject.26  

 

Een verfrissende blik op de regisseur-participant relatie wordt beschreven in Exploring Power and 

Trust in Documentary: A Study of Tom Zubrycki’s Molly and Mobarak (2010) door wetenschapper 

                                                           
19

 Ibidem, 22. 
20

 Ibidem, 24. 
21

 Ibidem, 25. 
22

 Winston, “Documentary: I think we are in trouble,” 31. 
23

 Winston, “The Tradition of the Victim in Griersonian Documentary,” 283.  
24

 Aufderheide, Patricia, Peter Jaszi en Mridu Chandra. Honest Truths: Documentary Filmmakers on Ethical 
Challenges in Their Work. (Center for Social Media, School of Communication American University, 2009), 6. 
25

 Ibidem, 8. 
26

 Ibidem, 10. 
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Kate Nash. In de analyse van de relatie tussen regisseur en participant herziet zij, hand in hand met 

cultuurfilosoof Michel Foucault, het concept van macht. Foucault beschouwt macht niet als het 

uitvoeren van dominantie, maar als een continue wisselwerking tussen partijen.27 Macht is op deze 

manier niet iets waarover een dominante groep beschikt en een onderdrukte groep niet. Het 

manifesteert zich als complexe sociale strategie waarin men weet dat op acties reacties volgen. De 

ander wordt daarin altijd gezien als een subject dat handelt.28 Vertrouwen is hierin onmisbaar en een 

manier om om te gaan met de agency van de ander,  de vrijheid van de ander om te handelen. Door 

dit begrip van het concept macht ziet Nash beide partijen in de regisseur- participant relatie als 

handelende partijen. De acties en reacties van zowel regisseur als participant zorgen voor een 

onderhoudende machtsrelatie die nodig is om de documentaire uit te laten ontstaan.29 Wederzijds 

vertrouwen is daarbij essentieel. De participant vertrouwt de regisseur zijn/ haar leven, privacy en 

reputatie toe. Tegelijkertijd vertrouwt de regisseur erop dat de participant hem/ haar zal helpen met 

het bereiken van zijn/ haar artistieke doelen.30 Nash beschrijft de relatie tussen de hoofpersoon en 

de regisseur van de documentaire MOLLY AND MOBARAK als een vertrouwensvolle, maar onder vuur 

liggende relatie.31 Ook al zijn participant en regisseur niet altijd blij met elke keuze die de ander 

maakt, dit heeft geen blijvend negatief effect op het gevoel over het proces als geheel. 

  Uit het onderzoek van Kate Nash blijkt dat ervaringen van participanten anders kunnen zijn 

dan in de eerder besproken teksten werd gedacht. Sinds de tijd van Calvin Pryluck en Brian Winston 

hebben er natuurlijk grote veranderingen plaatsgevonden in de wereld van film en televisie. Genres 

als docusoaps en reality-tv maken gebruik van documentairetechnieken en dit soort programma’s 

bestrijken een groot deel van de televisieprogrammering. Mediawetenschapper Jan Teurlings stelt 

dat de media mede daarom de ‘The Age of the Ordinary’ is ingetreden. De meeste televisieshows 

gaan over gewone mensen, ‘zoals jij en ik’.32 Televisie is een alomtegenwoordig fenomeen en het 

publiek ziet veel mensen op televisie die net zo gewoon zijn als zijzelf. Socioloog Laura Grindstaff 

stelt dat de hoofdpersonen uit realityseries deels producer zijn, want het zijn hun levens, 

handelingen, relaties en experimenten die het verhaal vormgeven en ervoor zorgen dat het wordt 

uitgezonden.33 Teurlings constateert na zijn onderzoek naar deelnemers van spelprogramma’s over 

de liefde een complexe machtsrelatie tussen productieteam en participant. Het institutionele 

                                                           
27

 Nash, “Exploring power and trust in documentary: A study of Tom Zubrycki’s Molly and Mobarak,” 24. 
28

 Ibidem, 27. 
29

 Ibidem.  
30

 Ibidem, 28. 
31

 Ibidem, 24. 
32

 Jan Teurlings, “Producing the Ordinary: Institutions, discourses and practices in love game shows,” 
Continuum: Journal of Media & Cultural Studies 15 (2001): 249. doi: 10.1080/713657803. 
33

 Laura Grindstaff, “Self-serve Celebrity: the Production of Ordinariness and the Ordinariness of Production in 
reality TV,” in Production studies, cultural studies of media industries. Red. Vicki Mayer, Miranda J. Banks and 
John T. Caldwell (New York: Routledge, 2009), 74. 
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karakter van de televisiewereld leidt tot ingewikkelde strategische situaties.34 Wanneer deelnemers 

het niet eens zijn met de productie van het programma of wat er van hun gevraagd wordt, kunnen zij 

hun gevoel van privacy proberen te herstellen door te weigeren bepaalde dingen te zeggen of 

doen.35 Ze willen niet te veel van zichzelf weggeven of het achterste van hun tong laten zien. Een 

strategie om hiermee om te gaan, is om reflexief te zijn ten opzichte van de apparatuur en daarmee 

het idee van realiteit te doorbreken.36 Hoewel volgens Teurlings deze ‘gewone mensen’ op televisie 

niet hun persoonlijkheden in complete vrijheid kunnen uiten vanwege de regels van het format en de 

televisiewereld als praktijk, concludeert hij dat de deelnemers geen hulpeloze objecten zijn ten 

opzichte van deze exploiterende producers.37  

  Een herziene visie op het idee van macht binnen de regisseur- participant relatie en de 

manieren waarop deelnemers in gameshows zich verzetten tegen de productie bieden een opening 

naar het denken over een meer actieve en sterke documentaireparticipant. Om te kunnen weten hoe 

participanten hun eigen rol in het productieproces ervaren en hoe ze zichzelf zien in relatie tot de 

regisseur, moeten zij in de wetenschappelijke literatuur aan het woord komen en daarom is 

empirisch onderzoek naar deze groep nodig. Anders blijven onze ideeën gebaseerd op de 

perspectieven van wetenschappers of filmmakers.38 Dit gebeurde in het onderzoek dat documentaire 

wetenschapper Willemien Sanders beschrijft in Participatory Spaces, negotiating Cooperation and 

Conflict (2012). Na een survey onder filmmakers en uitvoerige analyses van interviews met vier 

hoofpersonen uit documentaires concludeert zij dat de participant- regisseur relatie de vorm heeft 

van een samenwerking tussen beiden, waarin participanten veel waarde hechten aan 

communicatie.39 Open communicatie over het project en over eventuele meningsverschillen draagt 

bij aan het opbouwen van wederzijds vertrouwen en een gedeelde ervaring. Dit helpt om een meer 

gelijke relatie tussen participant en filmmaker te bewerkstelligen. 40 Sanders omschrijft dat 

documentaire participanten op productioneel niveau veel kunnen bijdragen aan de film, door het 

regelen van toestemmingen of zoeken naar extra informatie.41 Hieruit blijkt dat  de bijdrage van 

participanten aan het documentaireproces veel invloedrijker is dan hen eerder in het debat over de 

documentaire praktijk werd toegeschreven. De participant kan zijn of haar representatie proberen te 

controleren, bijvoorbeeld door bepaalde scènes te weigeren of te bevragen en dit kan zorgen voor 

                                                           
34

 Teurlings, “Producing the Ordinary: Institutions, discourses and practices in love game shows,” 260. 
35

 Ibidem, 257.  
36

 Ibidem, 258.  
37

 Ibidem, 259. 
38

 Sanders, “Documentary Filmmaking and Ethics: Concepts, Responsibilities, and the Need for Empirical 
Research,” 547 - 548. 
39

 Sanders, Participatory spaces and negotiating cooperation and conflict, 214. 
40

 Ibidem, 220. 
41

 Ibidem, 222. 
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conflict.42 Door de constructieve inbreng die participanten hebben aan het project en de manier 

waarop ze hun representatie proberen te controleren, beschouwt Willemien Sanders de rol van de 

participant als die van een co-maker.43 

  In dit hoofdstuk zijn teksten besproken afkomstig uit de start van de documentaire theorie 

tot aan recent verschenen literatuur. Daarmee is duidelijk geworden dat het denken over de 

participant in de documentaire studies recentelijk een ommekeer heeft gezien. In de eerste reflecties 

met betrekking tot de documentaire ethiek wordt de participant beschouwd als onwetend en 

machteloos en wordt de regisseur een verantwoordelijkheid toegewezen om hier rekening mee te 

houden en vooral geen misbruik van te maken. In recente literatuur is een kentering aan te wijzen 

naar het denken over een meer bewuste en actieve particiant. Door de relatie tussen regisseur en 

participant op een andere manier, meer gelijk, te beschouwen, ontstaat er ruimte om de inbreng van 

de participant in het productieproces te erkennen en te zien hoe zijn of haar keuzes bijdragen aan 

het eindproduct. Er ontstaat een visie waarin de participant kan worden gezien als co-maker van een 

project, omdat deze met zijn inbreng het productieproces constructief verder helpt. De participant is 

bewust van zijn of haar representatie en probeert hier invloed op uit te oefenen. Hoewel dit kan 

resulteren in conflict, betekent dat niet dat de uitkomst negatief is.  

  

                                                           
42

 Sanders, Participatory spaces and negotiating cooperation and conflict, 225.  
43

 Ibidem, 241.  
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2. Methode van onderzoek 

 

Zoals gezegd is het uitvoeren van empirisch, kwalitatief onderzoek noodzakelijk om antwoord te 

kunnen geven op de hoofdvraag van deze thesis. Deze vorm van onderzoek geeft ons inzicht in de 

ervaring en mening van de participant zelf, want deze zijn niet altijd af te leiden uit de film als 

eindproduct.44 Het onderzoekssample bestaat uit vijf personen die een rol hebben vervuld in een 

documentaire van een Nederlandse maker. De voornaamste voorwaarde voor de keuze van deze 

films was dat de participanten in meer of mindere mate een kwetsbare kant van zichzelf moeten 

laten zien. Als iemand informatie deelt die hem of haar kwetsbaar maakt, doet de vraag zich voor 

waarom deze persoon bereid is deze kant van zichzelf te laten zien en is het spannend erachter te 

komen hoe de participant omgaat met zijn of haar representatie. 

  De interviews verlopen semigestructureerd aan de hand van een vooropgestelde topiclijst. 

De topiclijst zorgt ervoor dat alle gewenste onderwerpen tijdens het gesprek aan bod komen, zodat 

er een analyse gemaakt kan worden met veel nuttige data.45 Het doel van de interviews is te weten 

komen wat het perspectief van de participanten is op de veel besproken onderwerpen uit het 

wetenschappelijke debat rondom documentaire ethiek, documentaire participatie en de filmmaker – 

participant relatie. De topics waardoor de interviews worden gestructureerd, komen voort uit de 

wetenschappelijke literatuur van dit debat. In de lijst staan onder andere de topics motivatie, spijt en 

gevolgen. Deze zijn interessant, omdat Calvin Pryluck er vanuit ging dat participanten niets te winnen 

hebben bij deelname aan een documentaire. Het bespreken van deze topics maakt duidelijk hoe de 

participanten dit zelf ervaren. Door het afnemen van de interviews wordt het perspectief of doel van 

de gesprekken specifieker, daarom zijn er tussen de interviews door kleine aanpassingen gedaan. De 

gebruikte topiclijsten zijn opgenomen in bijlage 1.  

 Bij het analyseren van de interviews wordt gebruik gemaakt van grounded theory zoals 

beschreven in The Discovery of Grounded Theory: Strategies for qualitative Research door Garney 

Glaser en Anselm Strauss uit 1967. De methode is erop gericht om uit kwalitatief onderzoek heldere 

theorie te kunnen ontwikkelen en is ontstaan om toe te passen in sociale studies.46 Grounded theory 

wordt ook wel de constant comparative method genoemd, omdat er een continue interactie 

plaatsvindt tussen dataverzameling en analyse.47 Deze methode helpt om de transcripties van de 

                                                           
44
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Research,” 547, 548. 
45
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(Chicago: Aldine Publishing Company, 1967), 1. 
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interviews met participanten op heldere wijze te kunnen analyseren en vergelijken, zodat ze kunnen 

dienen voor nieuw te ontwikkelen theorie.48  

  Glaser en Strauss beschrijven vier stappen die dienen te worden ondernomen om de 

methode te volgen. Als eerste wordt de data gecodeerd. Tijdens het coderen komt er voor elk nieuw 

onderwerp een nieuwe categorie. Vanwege de vele verschillende onderwerpen die in de interviews 

aan bod komen, zijn er in deze eerste fase erg veel verschillende categorieën. Van deze categorieën 

worden omschrijvingen of eigenschappen genoteerd. 49 Deze omschrijvingen zijn van een meer 

inhoudelijk niveau en hebben te maken met de persoonlijke ervaringen van de participanten. 

Gedurende het toevoegen van nieuwe categorieën worden al bestaande categorieën met elkaar 

vergeleken. In de tweede stap verschuift het vergelijken van categorieën naar het samenvoegen van 

categorieën. Het wordt inzichtelijk dat bepaalde categorieën dezelfde eigenschappen of 

omschrijvingen hebben en dus bij elkaar horen, of dat bepaalde categorieën veelal samen 

voorkomen.50 In deze stap vindt een daadwerkelijke vergelijking plaats in de ervaringen van de vijf 

participanten. Er wordt duidelijk welke participanten nieuwe categorieën toevoegen en welke 

categorieën van verschillende participanten overeenkomstig zijn en kunnen worden samengevoegd. 

De volgende en derde stap legt grenzen op aan de analyse. De benodigde categorieën worden 

behouden en andere worden geëlimineerd. Deze stap heeft te maken met het stellen van prioriteiten 

en de vraag: wat heb ik aan deze informatie? Wanneer de informatie nuttig is, wordt deze gecodeerd 

en vergeleken. Anders wordt de informatie niet meer gebruikt en zo komt men dichter bij de kern.51 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de mate waarop de informatie over het persoonlijke leven van de 

participant moet worden meegenomen in de analyse. Gedeeltelijk blijft deze belangrijk, omdat deze 

vermoedelijk bijdraagt aan waarom hij of zij meedoet, maar tot in detail hoeft het privéleven niet te 

worden gecodeerd. De overgebleven categorieën en de bijbehorende aantekeningen omschrijven in 

een goed gestructureerde tekst is de laatste stap, het beschrijven van de theorie.52 

  De vijf interviews die via deze methode zullen worden geanalyseerd zijn afgenomen met vijf 

participanten van documentaires van Nederlandse makers. De eerste is Helen uit de film 

HOMOPESTEN (2012) van Frans Bromet, een film over homodiscriminatie. De tweede deelnemer aan 

het onderzoek is Alexander, uit de film ALLEEN IN DE WERELD (2013) van Denise Janzée. Haar film gaat 

over kunstenaarskinderen, hun opvoeding en de opvoeding die zij hun eigen kinderen bieden. De 

derde participant komt uit de film TUSSEN BITCH EN BAMBI (2012) van Bram van Splunteren. Maaike is 

in de dertig en nog vrijgezel, de film gaat over wat zij daarvan vindt en het ongemak wat in de 
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 Ibidem, 105. 
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maatschappij heerst over vrouwelijke singles. De vierde deelnemer is Henriëtte uit de documentaire 

RETOURTJE HIERNAMAALS van Ingrid Wender en Maasja Ooms. Henriëtte heeft een bijna doodervaring 

gehad en in de film vertelt ze hoe ingrijpend haar leven daardoor veranderd is. Als laatste is er de 

film WATERCHILDREN (2011) van Aliona van der Horst. Deze film gaat over Tomoko, een Japanse 

kunstenares en pianiste die met een kunstwerk over vrouwelijkheid en vruchtbaarheid vele vrouwen 

ontroert. In deze vijf films wordt de menselijkheid, kwetsbaarheid en persoonlijkheid van de 

participanten tot onderwerp van de film gemaakt. De complete transcripties van de gesprekken zijn 

opgenomen in bijlage 2. 

 Door het toepassen van de grounded theory benadering wordt van elk van de interviews een 

inhoudsanalyse gedaan. Deze analyse vindt plaats alvorens het volgende interview wordt afgenomen 

en elke nieuwe analyse wordt vergeleken met de voorgaande. Wanneer het dataverzamelen en de 

analyse elkaar afwisselen, gaat het ontwikkelen van theorie sneller. Het verkrijgen van de data tussen 

de analyses door kan helpen zowel de interviews als de analyses te versterken.53 Uit de categorieën 

die worden verkregen uit de inhoudsanalyse van de gesprekken worden verschillen en 

overeenkomsten duidelijk.54 In het volgende hoofdstuk zal de informatie worden gepresenteerd die 

via de interviews en de grounded theory methode is verkegen. Deze verkregen informatie helpt ons 

inzicht te krijgen in de manieren waarop participanten het productieproces kunnen ervaren. Door de 

keuze om enkel met participanten te spreken en niet met de makers, bestaan de resultaten puur uit 

ervaringen van de hoofdpersonen. Dit is een goede methode om een antwoord te geven op de 

hoofdvraag, maar dit betekent wel dat het moeilijk te achterhalen is of deze ervaring overeenkomt 

met die van de desbetreffende regisseur. Regisseur Craig Gilbert stelt dat de meningen van 

hoofdpersonen kunnen veranderen nadat zij positieve of wel negatieve reacties van publiek hebben 

gehoord. Wij kijken nu eenmaal niet naar onszelf zoals anderen naar ons kijken. 55 De meningen van 

de participanten kunnen dus gekleurd zijn door reacties van de buitenwereld.  
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3. De analyse 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de analyses van de gesprekken met de vijf 

documentaire participanten uit dit onderzoekssample. De focus ligt op welke onderwerpen uit de 

analyse het sterkst naar voren komen. Uit de analyse van Maaike werd een groot verschil duidelijk 

tussen haar voornemens en hoe de dingen uiteindelijk zijn gegaan. In dit hoofdstuk ligt de focus op 

hoe participanten zichzelf zien, daarom is een meer uitgebreide bespreking van de volledige ervaring 

van Maaike opgenomen in bijlage 3.  

  Alle participanten beschrijven in hun ervaring een grote toewijding aan het documentaire 

project. Ze beschrijven zichzelf als betrokken bij het proces en geven aan dat zij gedurende de 

draaiperiode vastberaden waren om het project te voltooien. Opvallend is het volgende citaat van 

Helen: ‘Ja het is best angstig om mee te doen, die twijfels heb ik af en toe gehad. Maar helemaal niks 

doen, dat eh, dat kon ik ook niet.’56 Door deze uitspraak wordt duidelijk dat haar toewijding aan het 

project werd afgewisseld met gevoelens van twijfel en zelfs angst. Ook wordt duidelijk dat haar 

betrokkenheid voortkomt uit een onoverkomelijke noodzaak die zij het project toeschrijft. De 

uitspraak ‘helemaal niks doen, dat kon ik ook niet’ geeft aan dat ze met haar deelname aan het 

project niet alleen antwoord geeft op een vraag van de regisseur, maar dat haar deelname gericht is 

op iets dat zij zelf ontzettend belangrijk vindt. De toewijding van de participanten lijkt voort te komen 

uit de motieven die zij hebben voor hun deelname aan het project. Deze lijken heel persoonlijk en 

individueel, maar na vergelijking van deze motieven hebben ze meer gemeen dan in eerste instantie 

gedacht. Drie van de vijf participanten, Helen, Alexander en Henriëtte, geven aan in de documentaire 

een eigen verhaal te willen vertellen. Helen vraagt, door over haar eigen situatie te vertellen, 

aandacht of hulp voor een maatschappelijk probleem. Alexander geeft aan normaal gesproken niet 

snel de media aandacht op te zoeken, maar dat hij deze mogelijkheid wilde gebruiken om zelf over 

zijn leven te vertellen om zo bestaande vooroordelen over zijn leven weg te nemen. 

 

  Ik wilde in mijn verhaal laten zien dat het helemaal niet erg is als je in een wereld van drugs 

  bent opgegroeid, en dat je daar helemaal niet zo’n slecht persoon van hoeft te worden en dat 

  je ook niet verslaafd hoeft te raken. Dat is een beetje mijn insteek.57  

 

Alexander gebruikt hier de woorden ‘mijn verhaal’, wat laat zien dat hij het ervaart als zijn 

boodschap. Henriëtte heeft een sterke eigen overtuiging en wil vooral andere mensen helpen, zodat 

deze niet door net zo een moeilijke periode hoeven als zijzelf. De eigen verhalen van Helen, 
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Alexander en Henriëtte zijn gerelateerd aan het onderwerp van de documentaires, maar de categorie 

waar de motieven toe behoren is hetzelfde: de hoofdpersonen hebben een eigen boodschap. ‘Ik zei 

meteen, “ja, dat is goed.” Want al zijn er maar één of twee mensen die ik ermee help (...), als ik 

iemand ermee kan helpen, dan doe ik meteen mee.’58 Deze uitspraak van Henriëtte geeft aan hoe 

sterk het motief van een eigen boodschap bijdraagt aan de beslissing van een participant om aan een 

documentaire mee te werken. Deelname aan de film betekent voor Helen, Alexander en Henriëtte 

het creëren van een eigen podium. Door hun eigen boodschap kennen deze participanten de 

documentaire een persoonlijk belang toe en zo wordt de film ingezet als middel om een eigen doel te 

bereiken. Door gedurende het productieproces bezig te zijn met het geven van een eigen boodschap, 

eisen de participanten hun zeggenschap op. 

  Een ander essentieel argument in de besluitvorming van de participanten om mee te werken 

aan de documentaire is het gevoel bij de regisseur. Alle vijf de participanten beschrijven hierin het 

belang van vertrouwen. Dit vertrouwen is soms gebaseerd op de persoonlijkheid van de regisseur, 

dan wel op zijn of haar professionaliteit. Henriëtte ging in haar relatie met de filmmakers 

voornamelijk af op het gevoel dat ze bij hen kreeg en beseft dat dit een cruciale factor was 

gedurende het hele productieproces. 

   

  Wat ook heel belangrijk was, is dat het tussen ons goed voelde. Ik heb geen één keer gehad 

  dat ik voelde: ‘Oh god, wat gaan ze nou doen?’ of ‘Jeetje, wil ik dat wel?’ of ‘Straks maken ze 

  me belachelijk.’ Het was absoluut in harmonie en zo’n goed vertrouwen wederzijds eigenlijk. 

  Dat maakt het voor mij ook een hele bijzondere ervaring.59 

 

Ook Alexander beschrijft dat de regisseur op hem een sympathieke indruk maakte en hij haar 

daardoor vertrouwde. Maaike werd door iemand van het productieteam gewezen op het belang van 

‘een klik’ met de regisseur, hierover zegt ze: ‘Dat vond ik ook heel belangrijk, want als er niet echt een 

klik is, dan komt er ook niet echt een goed gesprek uit.’60 Naast de persoonlijkheid kan ook de 

professionaliteit van de filmmaker doorslaggevend zijn. Helen is verwikkeld in allerlei juridische zaken 

en in haar twijfels over wat ze wel en niet kan maken op televisie gaat ze af op de professionaliteit 

van de regisseur. ‘Ik ga ervanuit dat Frans wel weet wat hij doet. Die doet dit al zo lang, hij is er al zo 

lang mee bezig.’61 Hieruit blijkt dat Helen haar verhaal aan Frans Bromet toevertrouwt, omdat ze 

weet dat hij door de jaren heen ervaring heeft opgedaan met de regels die het maken van film 

omringen. Als Tomoko haar eerste reactie op het voorstel van de documentaire omschrijft, begint ze 
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direct over regisseur Aliona van der Horst. Ze omschrijft haar als een zeer talentvolle 

documentairemaker en geeft aan dat ze dat geweldig vond. Voor Tomoko was het talent van Aliona 

van belang in haar beslissing om mee te doen aan de documentaire.  

  De participanten denken naast het gevoel over de filmmaker ook na over het institutionele 

karakter van de televisiewereld. Voor Helen was het belangrijk dat het project niet afkomstig was van 

een commerciële omroep en toen bleek dat het om NCRV Dokument ging, stemde ze toe. ‘Dat vond 

ik goed, ik houd niet zo van sensatie toestanden.’62 Hetzelfde geldt voor Maaike, zij legt uit liever niet 

geassocieerd te willen worden met ‘SBS 6 ofzo’ en daarom zou ze nooit mee hebben gewerkt als het 

om een project bij een commerciële zender ging. Ze verwacht dat bij een commerciële zender de 

belangen van de productie vooral liggen bij het maken van winst en vermoedt dat daar een groter 

risico ligt om te worden gerepresenteerd op een manier waar je als hoofdpersoon niet tevreden mee 

bent. Alexander heeft geen definitieve mening over publieke of commerciële omroep en geeft aan de 

situatie per voorstel te beoordelen, omdat hij het gevoel heeft genoeg kennis te hebben van de 

praktijk om dat op een goede manier te kunnen doen. Uit deze argumenten blijkt dat de meeste van 

hen een goede, serieuze afweging van de situatie hebben gemaakt. Ze zijn zich bewust van de 

eventuele gevolgen wanneer ze met iemand in zee gaan waar het niet mee klikt of waarvan ze niet 

het vertrouwen hebben dat deze hen op een passende manier zal representeren. Hieruit blijkt dat de 

participanten beschikken over een zekere mate van mediawijsheid. Interessant zijn de verwijzingen 

naar de imago’s van de commerciële of publieke omroepen. De participanten hebben voorbeelden 

gezien van hoe ze het niet zouden willen, waardoor ze deze overwegingen mee nemen in hun 

beslissing met wie ze wel en niet willen samenwerken. 

  Dat is hoe de participanten hun deelname aan het project vanaf de start voor zich zien, als 

een samenwerking. Het volgende citaat van Maaike maakt dat erg duidelijk. 

 

  Ik heb wel tegen hem gezegd: “Ik wil zelf kunnen bepalen wat ik uitgezonden wil hebben, ik 

  wil niet dat je zegt van ‘ik wil dit soort shots hebben’, dat vind ik echt niet relaxed. Ik wil dat 

  samen in overleg daar dan iets van maken. Ik wil daar zelf een stem in hebben.”63 

 

Maaike doet duidelijk beroep op haar verwachting inspraak te hebben in de totstandkoming van het 

project. Dit laat een voornemen zien over hoe ze het project aan gaat pakken. In bijlage 3 is meer te 

lezen over de verdere ervaring van Maaike. Het productieproces is minder in samenspraak verlopen 

dan zij graag had gezien. Dat neemt niet weg dat zij zelf van mening is een belangrijke bijdrage te 

kunnen leveren, maar daarvoor is een tweede partij nodig die dit accepteert. De overige 

participanten spreken zich ook uit over de samenwerking die gedurende het project ontstond. 
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Alexander omschrijft de samenwerking met de filmploeg zelfs als inspirerend. ‘Je geeft wat en je 

krijgt wat. Ik bedoel, zo zit ik in het leven. Ik vond het ook leuk die wisselwerking.’64  

  Wanneer de participanten spreken over hun positie binnen het productieproces of hun 

relatie met de regisseur, blijkt dat ze op verschillende manieren invloed uitoefenen. In het geval van 

Tomoko komt deze invloed voornamelijk voort uit irritatie. Ze vertelt dat Aliona vaak wilde filmen op 

momenten dat Tomoko hier helemaal geen zin in had. Uit frustratie snauwde Tomoko Aliona dan 

allerlei dingen toe. 

 

Nee ja, dat was echt heel vervelend. Je kan mij ook zien, dat ik was echt annoyed. Noh? (...) 

  En jij wou niks doen alleen maar de installatie klaar maken. En daar komt Aliona met camera, 

  omdat zij ook dat moment wil filmen. En dan vraag ik Aliona, gewoon weg, dit moment heb jij 

  niet nodig.65 

 

Op deze momenten was Tomoko helemaal niet met de film bezig, maar met haar eigen project. 

Omdat de belangen tussen beiden partijen op die momenten botsen, ontstaat er irritatie. Een aantal 

van deze momenten van conflict is opgenomen in de film, zoals de scène waarin Tomoko Aliona de 

vraag stelt wanneer zij zichzelf laat zien in de film. Als Aliona ontwijkend antwoordt, zegt Tomoko 

provocerend: ‘Dit keer niet hoor, jij komt er echt in. Dat weet ik.’66 Tomoko vertelt dat ze door 

Aliona’s leeftijd en het feit dat ze geen kinderen had, al snel een vermoeden kreeg waarom Aliona de 

film zo graag wilde maken.67 Aliona zelf hield dit in eerste instantie voor zich. Tomoko beschrijft haar 

omgang met Aliona als een natuurlijke houding die richting gaf aan de film. Ze erkent dat het proces 

waar ze met Aliona doorheen is gegaan belangrijk is geweest voor het eindproject, maar legt de 

verantwoordelijkheid hiervoor bij Aliona. Aliona heeft vermoedelijk mede door Tomoko’s 

opmerkingen de keuze gemaakt om steeds meer zelf, zowel lichamelijk als met haar verhaal, de film 

in te stappen, maar die uiteindelijke beslissing is ook volgens Tomoko de beslissing van Aliona. 

Tomoko is zelf kunstenares en weet welke fases een maker doorstaat gedurende een creatief proces. 

Ze weet uit ervaring dat bij zo een proces ook moeilijke perioden horen.   

 

  En dat moment heb ik gezien met haar, zij twijfelde [aan] veel dingen en ze had echt een  

  moeilijkheid. Op een moment zei ik “Weet je? Jij hebt tot nu toe altijd mij interviewt voor de  

  film, zullen wij even wisselen? Ik interview jou volgende keer.” (...) Dat was een turning point,  

  zeg maar.68 
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Tomoko wist niet wat de inhoudelijke uitkomst van haar voorstel zou zijn, maar wel heeft ze 

doelgericht actie ondernomen om koers te geven aan de zoektocht van Aliona. Ze heeft bewust een 

handeling verricht om het project verder te helpen. Daarbij neemt ze een letterlijke makersrol aan 

door de plek van interviewer in te nemen. Ze beseft de impact van dit voorstel en noemt de 

gebeurtenis zelfs een turning point voor de film. Ze heeft gelijk, want in deze scène wordt duidelijk 

welk verhaal Aliona met zich meedraagt en hoe cruciaal dat is voor het thema van de film. De 

beslissende scène in de productie is ontstaan in een mise-en-scène voorgesteld door de participant, 

niet op initiatief van de regisseur.   

  Hoewel minder zichtbaar dan bij Tomoko, hebben ook andere participanten aanspraak 

gedaan op hun vermogen om invloed uit te oefenen op te film. Alexander beschrijft dat hij op 

productioneel niveau, terwijl de draaiperiode vorderde, steeds meer taken op zich nam. Hij beschrijft 

echter ook een manier van communiceren met Denise die op een ander niveau ligt dan alleen 

productionele hulp. 

 

 Ik weet wel dat ik geholpen heb met dingen. (...) Zij wist ook niet zo goed waar ze naartoe 

  wilde, dus ik heb ook wel geholpen met nadenken over andere mensen die mee konden doen, 

  door gewoon veel met Denise te praten over haar project.69 

 

Alexander was voor Denise de eerste bevestigde hoofdpersoon, maar over de rest heeft zij enige tijd 

getwijfeld en lang gezocht. Door met Denise mee te denken heeft Alexander het gevoel dat hij 

geholpen heeft richting te geven aan Denises keuzes voor de film.  

  Ondanks het vertrouwen dat de participanten hebben in de filmmakers, houden zij de manier 

waarop ze gerepresenteerd worden in de gaten, zo nodig doen zij pogingen om hier controle over te 

nemen. Alexander heeft van te voren gevraagd of hij de beelden op tijd kon zien om hier nog 

uitspraken over te doen. Wat hij het belangrijkste vond, is dat hij niets kwetsends over andere 

mensen zegt en hij wilde er zeker van zijn dat hij het eens was met wat er in de film was opgenomen. 

Henriëtte heeft ook bij de filmmakers verzekerd dat zij inspraak had in de uiteindelijke manier 

waarop ze werd gerepresenteerd. Henriëtte heeft hen gezegd:  

 

  Ik vind alles best. Alleen voordat het definitief is, wil ik toch wel de beelden zien. Want als er 

  dan iets is waarvan ik zeg “ja, nee maar daar maar ik mezelf echt belachelijk,” dan wil ik wel 

  de mogelijkheid hebben dat je het eruit haalt.70  
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Ook Maaike en Helen geven aan dat zij specifieke wensen hebben duidelijk gemaakt aan de 

regisseurs over welke dingen ze niet opgenomen wilden hebben in de film. De participanten doen 

daarmee beroep op hun aandeel in de samenwerking en nemen het recht mee te beslissen over hun 

representatie. Het valt op dat de participanten opkomen voor hun eigen representatie, terwijl zij 

tegelijkertijd de filmmakers veel ruimte geven voor eigen beslissingen. Zoals Alexander zegt: ‘Je moet 

natuurlijk ook de vrijheid krijgen om te kunnen maken wat je wilt.’71 Alexander wilde graag een 

afbeelding van zijn eigen moeder in de film, maar accepteerde uiteindelijk dat dit niet in Denise haar 

idee paste. In de volgende uitspraak van Helen lijkt het net iets verder te gaan dan dat.  

 

  Nou, het gaat niet om mijn zaak. Dat vind ik niet zo erg. Hij heeft van alles gefilmd en wat hij 

  wil gebruiken voor zijn idee van die documentaire wat dat zou moeten worden, dat vind ik 

  prima. Er is toch al genoeg naar buiten gekomen. Nee, het gaat niet om mij.72 

 

Ze laat hem, Frans Bromet, zijn eigen keuzes maken want ‘er is toch al genoeg naar buiten gekomen’. 

Ook bij Henriëtte is er sprake van deze houding, ze vindt het vooral belangrijk dát de boodschap er 

komt, maar met de manier waarop houdt ze zich niet volop bezig. Dit laat zien dat ze weet dat haar 

doel, aandacht creëren voor het onderwerp, al is bereikt. Haar wensen zijn ingewilligd en de rest is 

aan de maker.  

 

De meest opvallende onderwerpen uit de gesprekken met de vijf participanten zijn de motieven die 

ze hebben en de mediawijsheid waarover zij beschikken. Bovendien beschrijven zij het belang van 

vertrouwen in de filmmaker om een goede samenwerking te bewerkstelligen. Ondanks dit 

vertrouwen doen de participanten actieve pogingen om invloed uit te oefenen op de manier waarop 

zij worden gerepresenteerd of op de productie als geheel. Door de mate van mediawijsheid waarover 

ze beschikken weten ze in elk geval hoe ze niet afgebeeld willen worden. Wanneer de persoonlijke 

doelen van de participanten zijn veilig gesteld, krijgt de filmmaker over overige beslissingen het 

vertrouwen om deze te maken zonder actieve inbreng van de participant.  

  

                                                           
71

 Bijlage 2: Transcriptie Alexander, 43. 
72

 Bijlage 2: Transciptie Helen, 36. 
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Conclusie 

 

Lange tijd werd in de documentaire studies de rol van de documentaire participant opgevat als 

ondergeschikt aan de regisseur, onwetend en passief. Er heeft een kentering plaatsgevonden en 

tegenwoordig wordt gedacht aan het bestaan van een meer gelijkwaardige relatie tussen beiden. De 

resultaten van dit onderzoek laten zien dat participanten een sterk eigen motief hebben voor hun 

deelname aan het documentaire project, zoals het brengen van een eigen boodschap. Ze handelen 

vanuit dit motief en zetten de documentaire in als middel om hun eigen doel te bereiken. Deze 

constatering bevraagt de notie van exploitatie in de relatie tussen participant en regisseur. De 

regisseur gebruikt de participant voor artistieke doelen, maar de participant maakt op zijn of haar 

eigen manier ook gebruik van de regisseur en het project. Calvin Pryluck ging er vanuit dat 

documentaire participanten geen eigen gewin hebben bij hun deelname, maar de deelnemers aan de 

thesis laten het tegendeel zien. De participanten hebben hun deelname aan het project goed 

overwogen en realiseren zich hierbij dat het belangrijk is wie de maker van het project is. Ze beseffen 

dat er eventueel nare gevolgen kunnen zitten aan het verschijnen op televisie. De ‘Age of the 

Ordinary’ zoals mediawetenschapper Jan Teurlings de huidige tijd in het medialandschap noemt, kan 

hieraan bijgedragen hebben. Het publiek is gewend geraakt aan het zien van normale mensen op 

televisie, er is vergelijkingsmateriaal van hoe het eindresultaat uit kan pakken. De participanten 

beschikken over een zekere mediawijsheid waarop zij argumenten baseren om wel of niet mee te 

doen. Gedurende de productie doen zij actieve pogingen om de manier van representeren te kunnen 

controleren. De participant als co-maker, zoals Willemien Sanders stelt, is productioneel betrokken 

bij het proces en levert constructieve bijdragen aan het project. De resultaten van de analyse 

bevestigen deze eigenschap van de participant. Ook de manier waarop filmwetenschapper Kate Nash 

de relatie tussen participant en regisseur beschrijft, komt sterk overeen met de ervaring die de 

participanten in dit onderzoek omschrijven. Ze zien de relatie als gelijkwaardig en nemen vanuit hun 

kant beslissingen die belangrijk kunnen zijn voor het project. De samenwerking houdt ook in dat de 

filmmaker bereid moet zijn om de invloed van de participanten toe te laten, als dat niet gebeurt, 

bestaat de kans dat de participant alsnog verwordt tot victim.  

 

 Concluderend kunnen we stellen dat de deelnemers aan deze thesis goed weten waar hun 

prioriteiten liggen. Deze prioriteiten bepalen hun positie ten opzichte van het project en de regisseur. 

Ze laten hun drijfveren hun keuzes bepalen en voelen zich capabel en in de mogelijkheid om dat op 

constructieve wijze te doen. Wanneer de filmmaker laat zien ontvankelijk te zijn voor hun wensen en 

inbreng, geven zij de maker de artistieke vrijheid die hij of zij verlangt.  

 In deze thesis is bewust de keuze gemaakt om enkel de ervaringen van participanten te 
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gebruiken om zo duidelijkheid te krijgen in hoe deze zijn of haar eigen positie ziet. Zo is opnieuw 

bevestigd hoe belangrijk de opvatting van het samenwerken is, de participanten hebben eigen 

prioriteiten en ondernemen pogingen om invloed uit te oefenen, maar het blijft wel degelijk 

belangrijk of de filmmaker beslist deze te incorporeren in de film of niet. Voor verder onderzoek blijft 

het belangrijk om op dit aspect van samenwerking in te gaan. Met welke voornemens betreden 

beide partijen de samenwerking en hoe verloopt deze voor, tijdens maar ook zeker na de 

draaiperiode? Het voornaamste is dat we gebruik blijven maken van empirisch onderzoek. Praten 

met participanten en regisseurs is de enige mogelijkheid om steeds meer grip te krijgen op deze 

complexe relatie. De Grounded Theory methode van Garney Glaser en Anselm Strauss kan hierbij 

helpen om een ordelijke set aan data te verkrijgen uit de kwalitatieve informatie.  
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Bijlage 1 – Topiclijsten 
 
Topiclijst versie 1 
 
Benadering, opzet eerste contact 
 
Informatie/ afspraken vooraf 
 
Motivatie 
 
Tijd (eerste contact, eerste draaidag, laatste draaidag, eerste viewing, première) 
 
Filmcrew (samenstelling, introductie) 
 
Draaidagen (aantal, hoeveel uur per dag, omschrijving doorsnee draaidag) 
 
Verwachtingen (over filmpraktijk) 
 
Vertrouwen (in documentaire genre) 
 
Gevoel van controle/ overgave 
 
Mogelijkheid tot overleg 
 
Filmmaker (voor, tijdens en na filmen) 
 
Relatie met filmmaker (voor, tijdens en na filmen) 
 
Vertrouwen (in filmmaker) 
 
Momenten van spijt 
 
Verwachtingen (eindproduct) 
 
Ruw materiaal 
 
(Financiële) beloning 
 
Evaluatie (filmpraktijk) 
 
Evaluatie (eindproduct) 
 
Gevolgen 
 
Mening media televisie, film. Voor context participant: dagelijkse bezigheden, ambities in leven 
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Topiclijst versie 2 
 
Eerste contact: (aanleiding en voorkennis regisseur)  
                
Imago publieke omroep/ commerciële    
          
Documentaire genre       
           
Motivatie, overwegingen       
         
Duur vd hele productie 
 
Voorbereiding 
 
Filmcrew (research, productie, regisseur) 
 
Verwachting filmpraktijk 
 
Draaidagen (verloop) 
 
Filmmaker (voor, tijdens en na filmen) 
 
Vertrouwen (voor, tijdens en na filmen) 
 
Gevoel van controle/ overgave 
 
Onderhandeling met regisseur 
 
Spijt, twijfel 
 
Totstandkoming specifieke scènes 
 
Verwachtingen eindproduct 
 
Combinatie mede participanten 
 
Ruw materiaal 
 
Evaluatie (filmpraktijk) 
 
Evaluatie (eindproduct) 
 
Gevolgen/ nazorg  
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Versie 3 
 
Eerste contact: (aanleiding en voorkennis regisseur)  
   
Imago publieke omroep/ commerciële     
   

Documentaire genre        
          
Motivatie, overwegingen       
         
Voorbereiding 
 
Verwachting filmpraktijk 
 
Draaidagen (verloop) 
 
Filmmaker (voor, tijdens en na filmen) 
 
Vertrouwen (voor, tijdens en na filmen) 
 
Gevoel van controle/ overgave 
 
Onderhandeling met regisseur 
 
Spijt, twijfel 
 
Verwachtingen eindproduct 
 
Ruw materiaal 
 
Evaluatie (filmpraktijk) 
 
Evaluatie (eindproduct) 
 
Gevolgen  
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Bijlage 2 – Transcripties 
 
Helen Spruijt – 17 april 2013 
 
Leanne: Ik ben eigenlijk op zoek naar een reconstructie van hoe het allemaal gegaan is voor u, dus 
vanaf het eerste moment dat u benaderd bent tot aan, naja enige tijd na de uitzending. Dus mijn 
eerste vraag is dan ook die eerste benadering is gegaan, dus toen u voor het eerst hoorde van het 
plan van Frans Bromet.  
Helen: Oke, nou ik heb me gemeld bij het meldpunt van de Gaykrant. Daar zou eerst Brenninkmeijer 
zich mee bemoeien, de Ombudsman. Maar er waren zoveel meldingen dat dat niet doorging en mijn 
zaak dat ging ook niet naar tevredenheid. Ik heb me eerst anoniem opgegeven en dat heb ik laten 
veranderen. ‘Kan me niet schelen, noem mijn naam maar’. Toen ben ik zelf benaderd door hun dat 
Frans Bromet een documentaire ging maken over het onderwerp. Ennehh, toen ben ik akkoord 
gegaan.  
 
Leanne: Ja, en kende u Frans Bromet toen al? 
Helen: Ja, van TV.  
 
Leanne: Speelde dat een rol in uw beslissing? 
Helen: Nou, ik wist eerst niet dat hij het was. Mijn eerste reactie was: ‘Als het maar geen 
commerciële omroep is’. Toen bleek het Holland Doc  en NCRV Dokument te zijn. En dat vond ik 
goed, ik houd niet zo van sensatie toestanden.  
 
Leanne: Nee, en bent u van tevoren veel ingelicht? Of ging het van ‘Kom maar langs…’ 
Helen: Ik heb een gesprek gehad met één van de medewerkers vlakbij mijn werk in Amsterdam en 
gaan lunchen en zijn we het gaan bepraten in een uur. Als voorbereiding en wat ik kon verwachten 
en wat de bedoeling was enzo.  
 
Leanne: Ja, en hoe snel is dat ongeveer gegaan? 
Helen: Nou, niet snel.  
 
Leanne: Haha, duurde heel lang? 
Helen: Nou, ik heb uhh even kijken maart, februari of maart vorig jaar, het eerste gesprek gehad. De 
eerste opnamen zijn in mei geweest, vier keer zijn er opnamen gedaan…. En de laatste in juli. Dus 
daar zat best nog wel een tijdje tussen.  
 
Leanne: Oja, dat is wel een tijdje.  
Helen: Toen ik ben verhuisd is de laatste opname hier gedaan. 
 
Leanne: Ah oke. En hoe snel was u ‘overstag’ om het zo maar te zeggen? Heeft u er lang over 
nagedacht?  
Helen: Nou nee, ik heb er niet lang over nagedacht, want ik hou er zelf helemaal niet zo van om mee 
te doen, maar uhhm uhm omdat het in mijn geval zo raar liep met de politie en het OM wilde ik het 
toch wel doen. Maar uhm, ik heb toch wel regelmatig getwijfeld, van ‘moet ik ermee doorgaan, wat 
voor gevolgen kan het hebben?’  
 
Leanne: Ja.. 
Helen: Maar ik ben toch blij dat ik het doorgezet heb.  
 
Leanne: Ja?  
Helen: Ja, ja ik heb toen veel meer gezegd, er is veel meer gefilmd. Frans had een bepaalde bedoeling 
met zijn documentaire, en alleen die stukken zijn gebruikt.  
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Leanne:  Ja, want er zijn vier draaidagen geweest zei u?  
Helen: Ja uh, drie keer een gesprek met mij en uhm één keer de verhuizing zelf.  
 
Leanne: Oke, en met hoeveel mensen kwamen ze dan langs? 
Helen: Met zijn tweeën. Frans ennehh nog iemand anders. 
 
Leanne: Oh met z’n tweeën, dus dat is een klein clubje.  
Helen:  Ja, ja.  
 
Leanne: En hoe was dat? 
Helen: Pfoe nou. 
 
Leanne: Om die mensen te ontvangen en dan… 
Helen: Ja, nou wel goed. Uhhhm, voor een camera spreken, ik zou het nooit zo maar doen. Je zit te 
kijken naar een toeter van een halve meter, je weet niet waar je moet kijken. Maar achteraf is het 
toch wel goed gegaan. Want Frans die filmt en er zit iemand bij en daar heb je dan het gesprek mee. 
Dus je kijkt niet in de camera, maar toch wel iemand aan, want zomaar tegen een muur aanpraten 
dat ehm nee. Of zomaar tegen een oog, een camera oog dat ehm.. Dat is raar.  
 
Leanne: Ja, dat voelt raar.  
Helen: Als je het nou elke dag doet, maarre ja.  
 
Leanne: Maar Frans is dus niet degene die de gesprekken voert tijdens het filmen?  
Helen:  Ook, ook. Ja. 
 
Leanne: Oh, dat wisselt een beetje? 
Helen: Ja, Frans vroeg dan af en toe dingen.  
 
Leanne: Ah oke, en kende u hem al voordat hij langs kwam met een camera?  
Helen: Nou van TV.  
 
Leanne: Maar, u heeft niet met hem gepraat zonder camera.  
Helen: Nee, eerst met een medewerker en daarna kwamen ze met zn tweeën en de eerste keer datie 
kwam werden er al meteen opnamen gemaakt.  
 
Leanne:  Ah oke, en u ehm. U zegt al: ‘Ik ben een beetje onwennig…’  
Helen: Zeg maar jij hoor! 
 
Leanne: Ah oke, ik zal jij zeggen. Uhm, ja, die camera dat was allemaal een beetje onwennig. Dus 
nooit ook eerder iets gehad met camera’s of met filmen? 
Helen: Ja gewoon uhm, thuis natuurlijk.  
 
Leanne: Gewoon met eigen ehh. 
Helen: Ja, maar niet voor een documentaire, dat is toch heel anders. 
 
Leanne: Niet met professionals. En de wetenschap dat het op TV komt misschien?  
Helen: Nou ja, daar zat ik niet mee op dat moment, daar stond ik helemaal achter.  
 
Leanne: Dus puur vanuit, ja, wat wilde u laten zien? Hoe het soms kan het gaan of..  
Helen: Ja. Hoe het ook mis kan gaan.  
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Leanne: Hoe het ook mis kan gaan… 
Helen: Ja, ja.  
 
Leanne: En heeft u, heb je het idee dat je anders benaderd wordt nu? Hebben veel mensen het 
gezien, krijg je er reacties op? 
Helen: Een hoop collega’s van mij wel, een hoop collega’s hebben het gezien. Ook mensen die ik niet 
kende. Ik werk bij de UvA en daar lopen 7000 mensen rond, dus je kent niet iedereen. Zijn veel 
gebouwen. Ik werd gisteren nog aangesproken door iemand die zei ‘hey, ik heb jou eh, klopt dat?’ 
 
Leanne: Enneh, wat voor reacties krijg je dan? 
Helen: Nou eh, allemaal ‘oh wat erg’ enneh ‘hoe kan dat toch? Wat nu? Wat erg’. Dat soort reacties. 
 
Leanne: Ja.  
Helen: Homopositief. Geen één eh ‘hoe kan je dat nou doen?’ Ehh, nee.  
 
Leanne: Dus iedereen heeft er ook begrip voor, voor je keuze ook om deze stap te nemen?  
Helen: Ja het was voor mij dat uh, dat dat uhh ‘Ik weet niet meer wat ik moet doen’. Je hebt het 
motto, het motto van Almere is: ‘Het kan in Almere’. Nou, dit kan er dus. 
 
Leanne: Ja.  
Helen: En er gebeurt helemaal niks en de politie is dom bezig enne. Dan maar dit, dan maar naar 
buiten.  
 
Leanne: Als laatste…  
Helen: Ja. 
 
Leanne: Als laatste mogelijkheid. 
Helen: ja. Intussen heb ik een advocaat, en is er van alles aan de gang, maar toen zag ik dat als enige. 
 
Leanne: Dus dat loopt ook allemaal nog.  
Helen: Ja, ja. 
 
Leanne: Want dat vond ik ook interessant, dat want het huis wordt gefilmd, van de mensen waar het 
om gaat. En zelfs het raam wordt aangewezen enzo, dat is natuurlijk privacy enzo, zijn dan ook 
dingen die spelen. Is daar iets over gezegd, door Frans bijvoorbeeld? Of was dat juist… 
Helen: Nou, ik heb nog even een mailtje aan hem eh. De bedreiger loopt op een gegeven moment 
door beeld, langs het keukenraam langs terwijl hij daar nooit komt.  
 
Leanne: Zij hadden door dat er iets gaan was?  
Helen: Frans had buiten gefilmd, toen barstte het buiten los. De dader dat is de vader van één van 
die meiden die ook bezig geweest is. Er is nog een jongen langsgelopen, die is niet voorgekomen in 
de documentaire. Dus ik heb aangegeven van die mensen die wat gedaan hebben. ‘Jullie weten wat 
wel mag en niet mag, in verband met de privacy wet. En volgens mij heeft de dader een vaag wolkje 
om z’n hoofd heen.   
 
Leanne: Ja. 
Helen: Ja, ze zijn wel herkend, ze hebben zichzelf herkend. Ze laten zich echt kennen. 
 
Leanne: Ja want dat zijn dan, oh ja?  
Helen: Ja, ze hebben aangifte tegen me gedaan. Ze laten zich echt kennen. Prachtig eigenlijk. 
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Leanne: Dus ze hebben echt uh, ja dat is dan wel echt het goede woord. En is daar iets uitgekomen, 
hebben zij daar een punt mee?  
Helen: Nee nee nee, het is de openbare weg. Mijn huis grenst precies aan een openbare weg en 
speelhuis voor kleintjes. En er staat nog een heg en die is van de gemeente die grond. Dus als ze daar 
lopen, is daar openbare weg.  
 
Leanne: Dus Frans en zijn collega’s hebben het precies goed gedaan, dat wat ze laten zien dat dat 
mag en.. 
Helen: Ja, volgens mij wel, want ehh… Ja, ik heb aangegeven in de mail van: ‘Ik wil er geen 
moeilijkheden mee krijgen’. 
 
Leanne: Nee, precies.  
Helen: ‘…dat ze voorkomen in ehh.’ Want ik heb em vooraf al mogen zien de documentaire.  
 
Leanne: Oh oke! 
Helen: Uhh, ‘de daders lopen voor beeld, maar ik wil er geen moeilijkheden mee krijgen dus’. Enneh 
Frans heeft dat opgelost met dat wolkje. En dat zie je ook bij anderen die in de documentaire 
voorkomen.  
 
Leanne: Ja, want dat is ook. Als ik naar de film kijk, zal ik ze niet herkennen omdat ik de personen niet 
ken. Maar als je in de buurt woont, en je kijkt de film, dan kun je het natuurlijk wel zien. 
Helen: Ja ze zijn heel kwaad geworden ook. Buren waar ik nog mee omga die daar in de buurt 
wonen, daarom weet ik ook dat er aangifte is gedaan. En er is daarna een ruit ingegooid. 
 
Leanne: Nadat er opnames eh. 
Helen: Ja, dat ik moet af en toe ernaartoe dat huis staat leeg. Binnenkort weer de meterstand 
opnemen. Ze hebben me naar binnen zien gaan met een sleutel, ze dachten eerst ‘die heeft 
financiële moeilijkheden die moet dr huis uit. Dat is niet zo. Ik heb dit huis gekocht en heb die andere 
ook nog. Er heeft een te koopbord gehangen een tijd. Op een gegeven moment hebben ze mij naar 
binnen zien gaan met een sleutel, dus ik ben nog eigenaar. Daar kwamen ze toen achter. Op een 
gegeven moment heeft het te koopbord een straat verder gelegen, er is een ruit ingegooid. Het is 
allemaal niet aantoonbaar.   
 
Leanne: Dus het is niet… 
Helen: Niet aantoonbaar, maar een half jaar gebeurt er niets en nu dit weer.  
 
Leanne: Dus het houdt niet op bij die mensen dan. 
Helen: Nee, het houdt niet op. Mijn huisarts heeft ze ooit omschreven als psychopaten. Want mijn 
vrouw was overleden, dan vinden ze dat een leuk moment om wéér te beginnen. Want dit is niet de 
eerste keer, het is de tweede keer. Toen we pas daar woonden, hebben we drie jaar last gehad. Toen 
wilden we eigenlijk verhuizen, toen was mijn vrouw in verwachting en toen durfden we dat niet 
meer. Het was onze laatste IVF-poging en toen zijn we toch blijven zitten daar. Toen is er wel 
opgetreden, niet door de politie maar door een jongerenwerker. Maar het is nooit prettig geweest 
daar, met een hoekhuis ben je heel kwetsbaar.  
 
Leanne: U was natuurlijk ook in een situatie, het hele onderwerp van de documentaire is een 
kwetsbaar, iets kwetsbaars voor u.  
Helen: Hmhm!  
 
Leanne: Dus je stelt je ook heel kwetsbaar op tegenover Frans en die andere persoon die daar bij 
was. Heeft u, heb je ooit bedacht: ‘zo ga ik het doen?’ 
Helen: Nee, nee, ‘laat maar komen’.  
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Leanne: Puur eh, 
Helen: Ja, laat maar komen. Het zat allemaal. Ik hoefde geen aantekeningen te bekijken of mailtjes 
die ik naar politie of advocaat had gestuurd. Het zat allemaal eh (wijst naar haar hoofd). Dus gewoon, 
wat Frans vroeg, daar antwoordde ik op. Het is alleen ehh, op een gegeven moment zeg ik. Want er 
was ’s nachts tegen mijn raam aangeschoten, dat weet ik zeker. Ik heb erop zitten wachten. Ik had 
allemaal aanwijzingen. De politie is toen geweest en die hebben gezegd: ‘Dat raam moet vernieuwd 
worden, want als het gaat vriezen dan gaat het kapot.’ Frans heeft het gefilmd, van opzij. Het is heel 
hoogwaardig dubbelglas. Dus de beschadiging zie je wel, maar het valt wel mee. Dus we hadden dat 
buiten gezien, toen zijn we naar binnen gegaan en mijn tafel stond voor het raam en de politie zei: ‘Ik 
zou daar maar niet mee gaan zitten’. Ik zat altijd met mijn laptop daar bij de keuken. Toen zeiden ze 
dus dat ik in mijn eigen huis niet mocht gaan zitten waar ik wilde zitten. ‘Gaat u daar maar niet meer 
zitten, ga maar rustig slapen’. Ik mocht niet zeggen van de politie dat ik dacht dat er geschoten was. 
Ik had lamellen en een grote spiegel hangen en er brand altijd licht op die plaats, en er liep niemand 
dus het moet uit een raam gebeurt zijn. Uhh eh. En de reden dan ook, dat zeg ik dan ook, maar Frans 
heeft dat er wel uitgelaten, dat was ‘ik zou de wijk onrustig maken’. Als..  
 
Leanne: Als je dat.. Dus het mocht niet op film? 
Helen: Frans heeft echt dingen zelf gebruikt die hij kon gebruiken voor de documentaire. Want ik heb 
veel ergere dingen gezegd en het is eigenlijk maar goed dat dat er niet in zit.  
 
Leanne: Dat is misschien wel slim van hem geweest om het eruit te halen? 
Helen: Ja.  
 
Leanne: Zijn dat ook dingen van dat de politie zei ‘dat mag je niet zeggen’?  
Helen: Nee, nee, nee. Meer wat ik vind van die mensen, ‘walgelijk’ en en, naja enzovoort enzovoort. 
 
Leanne: Dus dat heeft ie… 
Helen: Dat heeftie eruit gelaten. Trouwens wel heel leuk dat er nu aangifte is gedaan door die 
mensen, nu moet de politie ook het bewijsmateriaal zien. Dus de documentaire. Hahaha. 
 
Leanne: Ja, oja. Want de documentaire is de aanleiding voor de aangifte.  
Helen: Dus mochten ze het niet gezien hebben, ja ja. Dus, dat is wel een leuke bijkomstigheid.  
 
Leanne: Dat kan misschien alleen maar goed uitpakken. 
Helen: Ik weet niet, ik heb nog een aangifte lopen en binnenkort is dat aan de beurt heb ik gehoord 
eindelijk. Dat heb ik vorig jaar augustus gedaan, aangifte wegens discriminatie. De politie had me 
erop moeten wijzen dat ik zó een aangifte moest doen. Dat heb ik van het OM gehoord en uh, naja. 
Binnenkort gaat er wat gebeuren. Ik heb een artikel 12 procedure gestart net als die twee mannen 
uit de documentaire.  
 
Leanne: Dus het loopt allemaal nog. 
Helen: Het loopt nog, maar het gaat niet snel. Ik heb een klein kind, nou ja hij is ondertussen net zo 
groot als ik, Noah. Maar ik heb een knoop doorgehakt, omdat hij een hoge bloeddruk kreeg van de 
spanning. Dat zeg ik ook niet in de documentaire.  
 
Leanne: Nee nee. Want, hij zit er wel ook in. 
Helen: Ja, in het begin. Dat wilde ik toen eigenlijk niet, maar het kon toen niet anders. Ik kon ook niet 
zeggen ‘ga maar buitenspelen’.  
 
Leanne: Nee. 
Helen: En hij wilde er graag bijzijn, ik denk ‘nou, de eerste keer’. Ja, maar ik kon zelf niet voluit 
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praten, vond ik. En toen we buiten hadden gefilmd liep er van alles langs en toen zag je ‘em bang 
worden. Toen heb ik tegen Frans gezegd: ‘Volgende keer zit ‘ie er niet meer bij’.  
 
Leanne: Nee, want jij wilt niet dat hij alles hoort wat je vertelt?  
Helen: Nee, hij weet wel wat, maar niet alles. Hij zou er alleen maar banger van worden en ik heb em 
overal geprobeerd buiten te houden. Totdat dat niet meer ging. Ik heb de boel buiten proberen te 
negeren, ja…… dat ging niet meer en Noah kreeg het ook allemaal wel door, dus ik wilde hem er niet 
meer bij hebben.  
 
Leanne: Ja. Dus dat is wel in overleg gegaan, dat hij toch in de film was.  
Helen: Ja, dat eerste stuk wel.  
 
Leanne: En hij vond dat zelf ook goed? 
Helen: Ja, jaja. Ja interessant he? Hahaha. 
 
Leanne: Ja dat is natuurlijk allemaal spannend!  
Helen: Frans vroeg ook netjes of hij de foto van mijn vrouw mocht filmen. Dan gaat er ook een 
seconde door je heen van ‘waarom doe ik dit allemaal?’ Maar ja, ja het is goed.  
 
Leanne: Het is misschien vanuit haar nog… 
Helen: Ja ja, zij hoopt ook…. Dat het voor die jongen…. Goed uitpakt. Dus dat heeft Frans netjes 
gevraagd.  
 
Leanne: Ja ja, want ehm. Er zit dan toch daarmee een, nóg een laag van persoonlijk verhaal in, 
waarmee. 
Helen: Ja ja ja.  
 
Leanne: Dat komt er dan ook bij. 
Helen: Ja ja, maar het was meer mijn idee, mijn bedoeling, dat als je mee maakt wat ik, hoe ik. Hoe 
kom je erbij dat je dan een burenruzie start. Dat ze dat nu echt zo beoordelen, ik heb wel wat anders 
aan m’n hoofd.  
 
Leanne: Ja, want de politie vat het op als burenruzie. 
Helen: Jaaaaa ja. Die anderen hebben van alles gezegd en precies wat in de documentaire ook één 
van die mannen zegt tegen de politie. Dat is allemaal toneel. Ik heb precies hetzelfde gezegd tegen 
de wijkagent. Alleen Frans heeft dat niet allemaal in de documentaire laten voorkomen, maar ik heb 
dat ook gezegd.  
 
Leanne: Ja, dus ook met de anderen… 
Helen: Ik heb veel overeenkomsten. Ik heb ook een stapel aangiftes waar ik onderhand mee kan 
kwartetten. Bij wijze van spreken. Maar het heeft geen zin om dat bij alle deelnemers te laten zien, 
want dan ben je zo door dat uur heen. Maar er zijn heel veel overeenkomsten.  
 
Leanne: En heeft u de mensen nog gesproken? Of echt pas toen je de film zag, dat je die 
herkenningspunten zag.  
Helen: Dat zag ik achter af pas. Ik heb eerst bij Frans de documentaire gezien, de ruwe versie. Toen 
zag ik ‘em voor het eerst, toen zijn er nog wat kleine dingetjes veranderd geloof ik.  
 
Leanne: Had je daar nog inspraak in? Op die ruwe versie?  
Helen: Misschien wel, misschien wel. Maar ik heb gezegd ‘alles mag, alleen even oppassen met die 
privacy, met die wolkjes enzo. Voor de rest mag je alles gebruiken.’  
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Leanne: Heb je het met iemand van het bedrijf gehad over eventuele gevolgen die het kon hebben?  
Helen: Nee nee, ik ga er vanuit dat Frans wel weet wat hij doet. Die doet dit al zo lang, hij is er al zo 
lang mee bezig. 
 
Leanne: Ja, dus echt wel vertrouwen in zijn professionaliteit.  
Helen: Ja het volste vertrouwen. En al zou ik moeilijkheden krijgen, ja pfoe. Laat het maar in de krant 
komen.  
 
Leanne: Dan komt het alleen nog maar meer… 
Helen: Ja, ja.  
 
Leanne: Zo was de situatie al. Ja, want deze keuze, te verhuizen een nieuw huis te kopen.  
Helen: Ja, als je je eerste huis koopt en je moet op deze manier weg. Noah die zo gepest werd en 
eigenlijk niet weg wilde, ondanks alles vanwege de herinneringen. Als je dan toch gaat, en een 
duurdere hypotheek dat eh. Alles is veranderd en ik kon gelukkig wel een ander huis kopen. Maar ja. 
Makkelijk was dat toch ook niet. 
 
Leanne: Nee nee, ja dat kan ik me wel een beetje voorstellen.  
Helen: Tja.. wat was de vraag ook alweer?  
 
Leanne: Uhm, ja de kennis over eventuele gevolgen en hoe u daarin stond.  
Helen: Oja.  
 
Leanne: En ehm. Heb je ooit het gevoel gehad ‘waarom doe ik hieraan mee? Ik stop’? Momenten van 
twijfel. 
Helen: Nou ik heb op momenten wel getwijfeld, van ‘is het wel veilig?’ Want de gevolgen van 
mensen. Tja, die pesters die deinzen denk ik nergens voor terug. Ze zullen zelf niet snel in het 
openbaar wat doen, maar uhm andere mensen ophitsen. Toevallig zijn ze in de fout gegaan en 
toevallig wonen er andere mensen daar in de buurt die getuigen willen zijn. Dus die pech hebben ze. 
Ja je weet niet hoe ver die mensen kunnen gaan, dat heb ik ook tegen ze gezegd. 
 
Leanne: Ja, want er als er vier draaidagen zijn en zij zien de camera en de camera is daarna weer 
weg… Zijn dat dan spannende momenten?  
Helen: Nee, ze hadden geen idee wat dat was. Ze zijn er pas achter gekomen toen die op TV kwam. 
En in de krant gestaan met een foto en het plaatselijke blaadje heeft het gestaan. Ja. Nouja, ik denk 
dat ze me voor alles en nog wat hebben uitgemaakt en de wijkagent is dom geweest om dat te 
geloven. Dat ze lekker hebben zitten huilen over hoe erg ik allemaal was, dat denk ik. Die wijkagent 
wordt aangepakt, maar die uhm laat zich verder niet zien. Mijn werkgever die probeert contact te 
leggen en die wijkagent zegt telkens de afspraak af. Die durft niet meer. 
 
Leanne: Die denkt ‘ik heb het fout gedaan’. 
Helen: Ja, ja ja. Ja ik ben lid van de SP en die hebben schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van 
de documentaire en die zijn beantwoord.  
 
Leanne: Oh! 
Helen: En één van die antwoorden was ‘er zijn in 2012 geen aangiftes wegens discriminatie gedaan’.  
 
Leanne: Maar dat, dat is. 
Helen: Dat is raar ja. Want ik heb half augustus aangifte gedaan.  
 
Leanne: En nog meer mensen misschien. 
Helen: Ja, in ieder geval zou mijn aangifte boven moeten komen. Als ze het systeem van de politie 
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hadden geraadpleegd, daar de gegevens hadden raadgepleegd. Waarschijnlijk hebben ze alleen bij 
bureau Gelijke Behandeling de gegevens opgehaald. En daar is mijn dossier in 2011 opgestart en 
bureau Gelijke Behandeling hanteert dan het jaar waarin het dossier is opgestart. Als ik elk jaar een 
aangifte zou doen, zou ik tien dossiers hebben en zo werken ze niet. Dus mijn dossier is in 2011 
opgestart en die hebben dus daarom niet doorgegeven dat ik in 2012 aangifte heb gedaan dus. 
Ja…Wat ik wel heb, ik ben gewoon heel erg achterdochtig geworden. Ik heb heel veel vertrouwen 
gehad in de politie, maar dat is praktisch helemaal weg. Ik heb mensen moeten tegenhouden die 
eigen rechter wilden spelen voor mij, die wilden daar heel ver in gaan. En ik heb nog gezegd ‘jongens, 
nee de politie weet het nu. Er gaat echt iets gebeuren’. Nee dus.  
 
Leanne: Dus de documentaire heeft wel gevolgen gehad zover dat de SP schriftelijke vragen stelde, 
maar uiteindelijk loop je tegen dezelfde muur aan.  
Helen: Ja, of het wordt expres verdonkeremaand, of het wordt uit dommigheid niet goed behandeld 
of ze zijn te ver gegaan in het te verdoezelen. Ik ben ook wel eens gebeld naar aanleiding van de 
aangifte van discriminatie, eerst heel belangstellend, door de politie. ‘Woont u hier prettig?’ ‘Uhh, ja, 
het is een goede buurt’. ‘Jaaaa.. uh het pesten is al een tijd geleden en we willen eigenlijk weten wat 
u ermee wilt, met die aangifte.’ Toen had ik al zoiets van ‘ze willen het onder de mat vegen’.  
 
Leanne: En toen? 
Helen: Nou toen heb ik gezegd ‘er zijn schunnige dingen gebeurt en ik wil dat die mensen gestraft 
worden.’ En nu hoor ik binnen een dag of tien uh wat er gebeurt. Het kan ook geseponeerd worden. 
Want er waren een aantal minderjarigen, nu niet meer, maar ehm toen wel. Dan wordt er niks mee 
gedaan.  
 
Leanne: Ongelofelijk. 
Helen: Ja… ja ja. Haha. Iemand van mijn werk probeert een afspraak te krijgen met de wijkagent en 
die wordt dan echt onder handen genomen. En er komt ook een politie delegatie meer vanuit 
Amsterdam, die mevrouw doet dat vaker. Dat wist ik allemaal niet, anders had ik al veel eerder aan 
de bel getrokken, maar dat doet ze wel vaker. En zij hebben ervaring erin en Almere is wat dat 
betreft een dorp. Dat heeft ook nog één van die agenten een keer tegen me gezegd ‘de politie moet 
er nog aan wennen dat Almere een grote stad wordt’. Ja naja, wen er maar aan, want dit kan niet. 
Toen m’n ruit werd ingegooid een paar weken geleden, een paar maanden geleden toen heb ik daar 
aangifte van moeten doen, het wordt al een flinke rij. Een aangifte, een melding die ik heb gedaan. 
Toen zat daar ook een politieambtenaar mijn aangifte op te nemen, toen zeg ik ‘nu ik toch hier zit, 
kun je kijken hoe het met m’n aangifte van discriminatie is’. Toen ging die kijken, je zag em kijken. 
Eerst werden z’n oren rood, toen werd z’n gezicht rood en ik ben ‘em blijven aankijken. Ik dacht 
‘jezus wat een dorp is dit!’.   
 
Leanne: Omdat het onderwerp spannend… 
Helen: Ja ja ja. 
 
Leanne: Of lastig is. 
Helen: Ja ja, ik weet niet wat voor mensen hier naartoe getrokken zijn, maar. Nee, het is echt een 
dorp. Naja. Ik pik het niet. Ik heb de documentaire toen als enige gezien van, laat het maar naar 
buiten komen. En nog heb ik twijfels over de afloop.  
 
Leanne: Ja, want het is natuurlijk. Mensen zien de film en die…. weten het dan. Maar dat verandert 
niets bij de instanties waar het mis gaat.  
Helen: Ja. Ik ben twee keer bij het OM geweest en de eerste keer was het OM degene die de aangifte 
van bedreiging had afgehandeld met een boete van 150 euro. Ik wilde homohaat in de aangifte 
hebben en dat kon niet, dus ik had niet getekend. Toen kreeg ik een telefoontje van ‘de spullen 
moeten worden opgestuurd dus er moet worden getekend.’ Toen heb ik gezegd ‘dan wil ik in ieder 
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geval dat ik gehoord wordt.’ Dat is genegeerd want, op een gegeven moment wordt gedacht ‘ja dit is 
allemaal moeilijk te bewijzen ennehhh we geven een boete, klaar.’ Dan kan die in ieder geval geen 
bewijs van goed gedrag meer krijgen, de dader. Toen ben ik daarna het dossier gaan inzien, een 
advocaat genomen en naar Lelystad gegaan. En die man die daar dan rondliep, belangenbehartiging 
slachtofferzaken, die gaat van alles voor me doen. Die heeft gezegd ‘je moet een artikel 12 procedure 
starten en je moet alsnog aangifte van discriminatie doen.’ Die wil zijn collega niet afvallen in het 
openbaar, maar deed toch bijna. Ja. Ik heb getuigen, overal twee van, dat schijnt belangrijk te zijn. 
Eén is niet genoeg. 
 
Leanne: Aan getuigen? 
Helen: Ja, als getuigen. Je moet er in ieder geval twee hebben en die heb ik. 
 
Leanne: Dat is in ieder geval gunstig. Ja.. want. 
Helen: Er zijn ook opnamen gebruikt door Frans van mijn advocaat, die zijn niet gebruikt. Toen we de 
eerste keer van het OM kwamen hier in eehh Almere. Dat is niet gebruikt in de documentaire. 
 
Leanne: Nee.  
Helen: Ik denk dat hij veel opnames heeft gemaakt en dat ie eerst nog een vaag idee had over het 
onderwerp en dat ie later besloot van we gaan het hebben over dat de politie het oplost als een 
burenruzie, dat je er vaak niet aan ontkomt om te verhuizen. Dat waren de twee rode draden, daar 
heeftie stukjes voor gebruikt en de rest heeft ‘ie laten vallen.  
 
Leanne: Ja er zit inderdaad heel erg de moeilijkheid in in die discriminatie, het zo laten aangeven in 
plaats van inderdaad burenruzie en gewoon een discussie. Dat is inderdaad heel erg een punt dat 
naar voren komt.  
Helen: Discriminatie is strafbaar en als een jongere een keer homo roept, is dat geen discriminatie.  
 
Leanne: Dat doet Frans ook een beetje, zo van ‘ja, maar je kan toch gewoon het eerste woord roepen 
dat in je opkomt en dat is precies vaak, zoals er vaak mee om wordt gegaan. Want je hebt nu 
eenmaal ruzie. Wat vind je van die keuze dan van dat het officiële gedeelte met zo’n OM of de 
advocaat, dat dat er niet in zit? 
Helen: Nou, het gaat niet om mijn zaak. Dat vind ik niet zo erg. Hij heeft van alles gefilmd en wat hij 
wil gebruiken voor zijn idee van die documentaire wat dat zou moeten worden, dat vind ik prima. Er 
is toch al genoeg naar buiten gekomen. Nee, het gaat niet om mij.  
 
Leanne: Dus, je hebt je verhaal eigenlijk ingezet voor het over… 
Helen: We hebben elkaar eigenlijk…  
(telefoon rinkelt) 
Helen: Oh uh, heh. M’n zoon heeft een afspraak misschien, na school. Even kijken. (stil). Ja. Ja. Oke.  
 
Leanne: Dus de verschillende verhalen brengen eigenlijk de boodschap naar voren, of het ding waar 
het om gaat?  
Helen: Ja. Dus andere dingen die dan bij mij nog gefilmd zijn, die zijn dan niet nodig. Dus ook mijn 
advocaat niet. Of opnamen van de raadsvergadering hier in Almere dat wordt gezegd ‘Homohaat dat 
gebeurt hier niet in Almere’. Zegt de burgemeester en dat heeftie niet gebruikt. Hij wilde geen 
politiek randje. 
 
Leanne: Oh geen politiek randje.. Tja, oh. Ja. Terwijl eigenlijk, dit lijkt me eigenlijk een heel duidelijke 
verwoording van het probleem. 
Helen: Ja, ja. Maar goed, de burgemeester i verantwoordellijk en die wordr geinformeerd door 
mensen en haar personeel. En het bureau gelijke beheandeling had een brief gestuurd naar de 
burgemeester. Toen heeft de burgemeester geantwoord: ‘de politie moet voortvarend werk, moet 
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goed voortvarend optreden.’ En voor de rest heeft ze niets gedaan, niet gecontroleerd, niks. Ze is er 
vanuit gegaan ‘dat gebeurt wel’. En uhm, ik ben lid van SP en ik correspondeer ook met iemand die in 
de gemeenteraad zit. En van hem hoorde ik dat zij dat gezegd had van ‘de politie moet voortvarend 
te werk gaan’. Maar dat ze het dan niet controleert en een jaar later beweert dat het niet in Almere 
gebeurt, dat…  Dat is een hele verkeerde opmerking, of naïef. Dat gebeurt overal in de kleinste 
dorpjes, waarom zou het hier niet gebeuren. 
 
Leanne: Dat is een beetje je kop in het zand steken, eigenlijk. 
Helen: Ja, en ik ben er niet op uit om haar moeilijkheden te bezorgen. Maar ze had wel wat beter 
enne, niet bij mijn Albert Heijn hier boodschappen gaan doen als ik daar ook loop.. Maar dat heeft ze 
wel gedaan. Met kerst. 
 
Leanne: Terwijl..? 
Helen: Ik weet nog toen, ze liep twee keer één meter van me vandaan en keek langs me heen en dan 
zogenaamd iets zoekende. Ik denk van ‘ja ik loop gewoon door’, maar heel typisch. Maarja ze laat 
zich wel zien, zo’n type is het dan wel. Misschien was ze me aan het peilen, ik weet het niet. Ik ben 
gewoon verder gaan winkelen. Dus of ze nou nattigheid voelt, weet ik niet. Of dat ze dingen niet 
vertrouwd, maar ze kan er wel moeilijkheden door krijgen. En dat antwoord dat nu gegeven wordt, 
van geen aangiftes in 2012, dat klopt dus al niet. Dus ik heb geen idee hoe dat gaat lopen, maar dat is 
wel allemaal naar aanleiding van de documentaire.  
 
Leanne: Dat is wel aangrijpend dan, en misschien ook wel wat je wilde? 
Helen: Ja ja. Ik heb het idee dat de politie denkt, we hebben het niet goed gedaan. Hopelijk gaat het 
over en laten we d’r maar eens bellen. Ik pik het niet, het is te erg wat daar gebeurt is. Fouten oke, 
het is niet goed te praten, maar geef dat dan gewoon toe en ga niet elke afspraak afzeggen. 
 
Leanne: Ja.. dat is eigenlijk weer een verkeerde keuze in hoe om te gaan met deze situatie. 
Helen: Ja, helemaal verkeerd. En dan hebben ze aan mij weer een verkeerde getroffen, want ik pik 
dat niet.  
 
Leanne: Begrijpelijk, zeker na al die tijd.  
Helen: Ja. De artikel 12 procedure zit ook al een kostenlijstje bij want ook al 1000 euro is, wat de 
bedreiger krijgt. Maarja of ze het gaan betalen weet ik niet. Gelukkig kon ik verhuizen, en de huizen 
in Almere zijn redelijk goedkoop. In Almere ben je goedkoper uit als je een huis koopt dan als je een 
huis huurt. Dus ehm, en dat andere huis had ik al een paar keer bijna verkocht. De laatste keer 
konden de mensen geen hypotheek krijgen, we hadden al getekend. 
 
Leanne: Oh. 
Helen: Ja, dus dat was jammer. 
 
Leanne: Ja. 
Helen: Maar uhm, ja die kosten moeten toch een keer betaald worden en het liefst  door de dader. 
En als Rutte gelijk krijgt, gaan we allemaal weer dingen kopen, dus. Misschien verkoop ik mijn huis 
nog wel!  
 
Leanne: Dat zou mooi zijn. 
Helen: Ik zit er niet mee als die vaste lasten, die zijn niet zo hoog van dat huis, als ik die nog een keer 
terugkrijg. En niet als ik er telkens naartoe moet, omdat er weer iets kapot is.  
 
Leanne: Ja, en en…? 
Helen: En je hebt kans, dat als ze erachter komen wat er allemaal nog aankomt dat ze het huis in de 
fik steken. Dat is een jaar of tien geleden ook bijna gebeurt. Is de schuur bijna in brand gestoken en 
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er wonen wel mensen naast met kinderen dus dat zou ik heel erg vinden. Ik zit niet in over mijn huis, 
die is goed verzekerd maar er wonen mensen naast.  Dat uh, vind ik toch angstig. En ik kom af en toe 
bij die mensen want die zijn ook getuigen. En die vragen ook, kun je het lampje achter je huis laten 
branden, want die zijn bang.  
 
Leanne: Ja. 
Helen: Ook omdat er veel inbraken zijn, of omdat dat kan gebeuren.  
 
Leanne: Ja het is natuurlijk voor een hele straat, een hele buurt heel ingrijpend. 
Helen: Ja. De mensen aan mijn kant, mij straat die waren allemaal voor mij zeg maar. Ook mensen 
die er pas wonen, met kinderen. Ik word aangesproken, ‘goh wat heb ik gehoord’, ‘goh, mijn dochter 
mag best bij jou spelen hoor, ik ben nergens bang voor’. Maar die straat daar achter, die huizen, daar 
wonen dus de pesters…. 
 
Leanne: Ja, daar wordt die sfeer wat sterker? 
Helen: Ja, naja, ik weet niet. Daar wonen er ook genoeg die wel op mijn hand zijn, maar ik ben daar 
niet op uit, om een tweedeling te veroorzaken. Als er al een tweedeling wordt veroorzaakt dan doe ik 
dat niet, maar dat doet de politie. 
 
Leanne: En hier in de buurt? Ik bedoel, dit is een nieuw huis, nieuwe mensen. Hebben die de film 
gezien? 
Helen: Ja hiernaast uh, die wel. Ik kan goed met die mensen opschieten. Toen ik hier ging wonen, 
woonden er twee vrouwen. Dus, ik had al meteen zoiets van ‘hey, waarom gaan ze weg?’ Makelaar 
zei dat ze groter wilden wonen, maar dat geloofde ik niet. Met z’n tweeën is zo’n woning groot 
genoeg. Dus wat heb ik gedaan, ik ben eerst gaan aanbellen. Deze woning, het is niet helemaal mijn 
kleur en, maar ik hoefde hier weinig te doen. Ik heb andere huizen gezien, moest ik heel veel doen en 
daar had ik geen zin in. Dit is dichtbij Noah’s school, vijf minuten lopen. Dus ik ben gaan aanbellen in 
de buurt, hoe was het hier, het waren twee vrouwen, oja geen probleem. Enne. Ik heb de wijkagent 
van deze wijk gebeld of er wel eens meldingen waren. Nee. Ik heb de politie in het systeem laten 
kijken of er wel eens meldingen waren. Nee. Sterker nog, die vrouw die organiseerde hier altijd het 
jaarlijkse straatfeest.  
 
Leanne: Dus die stond middenin de buurt eigenlijk? 
Helen: Ze gingen uit elkaar, dat was de reden dat ze weg moesten. Dus uhm ja er is hier ook wel een 
speelplaats, maar dit is geen hoekhuis. En je hoort wel een jongeren spelen, maar dat maakt niet uit. 
Dat was bij dat andere huis ook, alleen niet dat gerichte. Alleen bij mij, rotzooi in mijn tuin gooien, en 
homo en, inlegkruisjes tegen mn zijraam en tampons en matrassen in mn voortuin. Het is allemaal 
veel erger dan ik in de docu zeg. 
 
Leanne: Ja, maar dat vind je niet erg? Dat de hoedanigheid.. 
Helen: Nee, nee het gaat om de tendens. Dat ik ook iemand was waar dat gebeuren en wat Frans 
wilde aantonen, die twee dingen. Daar wilde ik best wel erg graag aan meewerken. Dus ik heb nog 
niet eens alles gezegd, dat kon ook niet. En Frans heeft daarvan ook nog niet eens alles gebruikt. 
 
Leanne: Nee, want dit huis zit er ook niet in. 
Helen: Jawel, jawel. Het laatste stukje, dan zit hij daar en zit ik daar. Want het loopt wel schuin en 
het andere huis is recht. 
 
Leanne: Oh dat had ik dan niet herkend. 
Helen: Ja het is bijna hetzelfde soort huis.  
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Leanne: Het is een hele onderneming in ieder geval.  
Helen: Ja het is best angstig om mee te doen, die twijfels heb ik af en toe gehad. Maar helemaal niks 
doen, dat uhm, dat kon ik ook niet. 
 
Leanne: Nee. Het was het één of het ander? 
Helen: Het was toen uhm, toen had ik nog geen advocaat, toen was ik nog niet bij het OM geweest. 
Toen had ik alleen nog maar gehoord dat er niets kon worden aangetoond en dat er verder niks 
gebeurde en het pesten ging gewoon door alleen wat stiekemer. Toen dacht ik ‘na, hier moet iets 
gebeuren’.  
 
Leanne: Hier moet iets gebeuren. 
Helen: Ja, ja. En toen werd ik ook benaderd door het meldpunt van de Gay Krant. ‘Er is een 
documentaire in de maak, wil je daar aan meedoen?’ En toen dacht ik eigenlijk… 
 
Leanne: Toen kwam het samen. 
Helen: Ja. Net het goede moment, want een half jaar later had ik het misschien niet gedaan. Ik weet 
dat een hoop mensen het niet durfden. 
 
Leanne: Ja het is zeker een stap om met het verhaal zo in de openbaarheid te treden. 
Helen: Ja. Ja.  
 
Leanne: Ja, maar het heeft dus een beetje, het heeft wel dingen doorgezet. Dus dat de politie nu 
weet dat ze dingen niet goed hebben gedaan, vragen van de SP. 
Helen: Vragen ja. Maar of de politie de documentaire heeft gezien dat, nee dat weet ik niet. Maar 
goed, als er aangifte tegen mij is gedaan, dan moeten ze eraan. Maar ik ben blij dat m’n advocaat, 
dat kost ook klauwen met geld, m’n werk dat zich in blijkt te zetten. 
 
Leanne: Dat is na de film, dat de UvA nu uh. 
Helen: Ja, dat weet ik pas een paar maanden. 
 
Leanne: Oke. Dus dat is ook een hele fijn bijkomstigheid. 
Helen: Ja, ja. Ze gaan er niet mee te koop lopen, maar ik ken de secretaris van de UvA. Toen ik daar 
pas begon te werken, toen deden we allebei wat anders en toen hadden we wel eens met elkaar te 
maken. Ik ben nu al tien keer wat anders gaan doen en zij is nu secretaris dus zij komt op voor de 
medewerkers. En ik had, nou nou wat gebeurt er allemaal. Ik ben ook nog wel eens afwezig zomaar, 
mijn zoon loopt ook nog al eens weg, omdat er van alles bovenkomt. Hij heeft ook nog een 
kindercoach af en toe. Dus uhm, ja ik ben een onzekere factor op mijn werk. Ik kan soms niet komen, 
dan is er wat aan de hand, ik slaap soms niet goed. Dus ik denk ik ga haar een keer, en toen kreeg ik 
zo’n antwoord dat ik dacht ‘oh dat had ik eerder moeten weten’. Volste vertrouwen en gelijk 
inzetten. 
 
Leanne: Dat lijkt me heel fijn. 
Helen: Ik hoef ook maar te bellen, ik heb een alarminstallatie. Ik hoef maar te bellen, als ik het niet 
vertrouw dan komt de bewaking voor de deur. 
 
Leanne: Dat is vanuit de UvA? 
Helen: Vanuit de UvA, ja er is ook wel eens een hoogleraar die een verkeerd boek schrijft die 
bewakings nodig heeft. 
 
Leanne: Die met kritiekverhalen naar buiten komt. 
Helen: Ja of verkeerde verhalen, je weet wel hoe dat gaat. Dus dat uhm ja. Ik hoop er niet ooit 
gebruikt te maken hoeven maken maar het idee is prettig. Ja. Ja. Ja. Dus dat is heel fijn. Wat er ook 
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gaat gebeuren, de aanleiding is inderdaad. Ja. Er gebeurt van alles, de politie treedt niet goed op. Dus 
ik ga dat melden, er gebeurt dan helemaal niks, het wordt eigenlijk erger daardoor het gepest. Dan 
komt er net het moment dat iemand een documentaire wil maken, waarvan ik dan denk ‘het kan 
bijna niet anders dan daaraan meedoen’. En later heb ik pas een advocaat genomen, de UvA 
ingeschakeld en de SP ingeschakeld. Alleen de Sp doet geen, houdt zich niet bezig met individuele 
gevallen. Die volgt eeh, ze kunnen niet voor mij persoonlijk opkomen. Maar er zijn meer gevallen in 
Almere. 
 
Leanne: En als ze die samenpakken, kunnen ze het oppakken? 
Helen: Ja. Dus wie weet gaan ze nu vragen van uhm. Schijnt zijn toch wel aangiftes in 2012, want in 
de documentaire zie je een tweetje staan bij Almere. En niet iedereen die zich meldt bij het meldpunt 
van de Gay Krant  doet aangifte en andersom. Maar dat ze dan gaan vragen van waar zijn de 
gegevens vandaan gehaald, om te beweren dat er geen aangiftes zijn gedaan. 
 
Leanne: Daar kunnen zij een beetje… 
Helen: Een verhaaltje van maken. 
 
Leanne: Een omweggetje nemen.  
Helen: Dus ik heb heel veel mailtjes geschreven, het is goed dat het in deze tijd gebeurt, dat je 
makkelijk kan communiceren. 
 
Leanne: Oja, nu gaat het wat sneller. 
Helen: Want als je brieven moet schrijven en je moet een keer antwoord krijgen en je krijgt 
antwoord, wat een ander weer niet weet. Binnen één dag kun je dan informeren. 
 
Leanne: Ja. 
Helen: Ook wel eens lastig hoor, ik heb ook wel eens te veel geschreven. En niet iedereen hoeft op 
alles te reageren. Ik geef soms alleen maar feiten door. Ja, er is nog iemand die zich bezighoudt met 
mijn zaak. Dat is de rechterhand van de heer Bolhaar, dat is de baas van het OM. Dat hoorde ik van 
het COC dat hij geïnteresseerd is in mijn zaak en wat er allemaal is mis gegaan. Maar ik weet er 
helemaal niks van.  
 
Leanne: Oh, dus daar zit iemand… 
Helen: Iemand zit daar alles in de gaten te houden. 
 
Leanne: Maar je hebt em nooit gesproken? 
Helen: Nooit gesproken. 
 
Leanne: Oh, nou ja. 
Helen: Nou, laat het maar een goed voorbeeld zijn. Dat is ook één van m’n beweegredenen. Laat het 
een goed voorbeeld zijn hoe je het niet moet aanpakken. 
 
Leanne: Ja, voor mensen die dezelfde problemen hebben als jij? 
Helen: Ja, je kan ook als ras gediscrimineerd worden. Ja. Dat is het misschien, ik heb een 
Marokkaanse getuige, ik heb een Marokkaanse werkster. Ik ben in een hotel gezeten toen ik het niet 
meer hield. Toen ben ik daar gaan bellen, zij let op mijn huis af en toe. Toen ben ik gaan bellen, van ik 
ga naar m’n hotel. Toen zei die vrouw van ‘kom toch hier slapen, ik heb een zolder waar je kan 
slapen, Marokkaanse mensen’. Dus ik zei ‘hartstikke lief, maar dan krijgen jullie misschien ook last 
van het één en ander, ik ga naar m’n hotel’. Ik zou eerst één dag gaan, dat is toen toch een week 
geworden. Nou, later was ik helemaal op van alle toestanden. Toen heb ik nog de pech gehad, ik was 
gevallen, had ik een hersenschudding. Kon ik ook helemaal niks. En dan maar beweren dat ik van 
alles doe, ik zit thuis de hele dag. En toen heb ik een werkster proberen te krijgen, dat lukte maar 
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niet. Je denkt iedereen wil doen, die eh. Maar. Toen kwam ik weer bij die Marokkaanse mensen, dus 
‘hoe is het, kom binnen’, je mag nooit buiten blijven staan. ‘Hoe gaat het nu’, dus ik zeg ‘goed, ik heb 
alleen geen puf nog en ik moet ook gaan werken en ik heb Noah, ik heb geen tijd voor m’n huis en ik 
heb nog niet alles uitgepakt. Ik zoek eigenlijk een werkster, maar ik kan niemand vinden.’ ‘Oh’, zegt 
ze ‘ik zoek nog een werkhuis’. Mooi. 
 
Leanne: Zo, dat was fijn. 
Helen: Maar, dat zijn Marokkaanse mensen. Naast mij die komen uit Suriname. Dan is er nog een ex-
militair, van de marechaussee die wilde getuigen, die heeft een vrouw uit Thailand. Zijn allemaal 
gemengde gezinnen die voor mij willen getuigen. En voor elk feit heb ik er twee, maar de gezinnen 
die pesten zijn van die keurige blanke gezinnen, misschien dat de politie daardoor ook op een 
dwaalspoor is gezet. Niet al die mensen die niet echt hier geboren zijn, spreken duidelijk de taal. En 
die werkster heb ik nog steeds, komt elke maandag een uur. 
 
Leanne: Oh dat is fijn. 
Helen: Kunt haar volledig vertrouwen, ze is alleen in verwachting. Maar ze heeft al een vriendin die 
het over kan nemen. Ze zei ‘die is wel Marokkaans’. Ja.  
 
Leanne: Dat vind jij niet erg! 
Helen: Ja, dat maakt mij niet uit. Het gaat om het vertrouwen. Het gaat mij nergens anders om. Ik 
discrimineer niet, ik wens niet gediscrimineerd te worden, maar ik doe het zeker zelf ook niet.  
 
Leanne: Nee nee. het is, of het zóu tweerichtingsverkeer moeten zijn. 
Helen: Ja, ja. En die mensen wonen schuin tegenover het oude huis, dus die letten ook af en toe. Ik 
woon maar twee kilometer van het oude huis, het is een andere wijk.  
 
Leanne: Maar dat maakt niet uit, weten zij dat waar je nu woont? 
Helen: Ik denk het. Daar ben ik wel gepest en liepen mensen langs die ik wel herkend heb in een 
busje dat hier door de straat reed. En toen was ik net een rolgordijntje aan het ophangen. Ze reden 
heel langzaam en als je beter weet dan denk je deze straat loopt dood. Maar je kan omdraaien en de 
andere straat terug, je kan omdraaien hier op een parkeerplaatsje verder op. Ze reden heel 
langzaam, ze kijken naar mij, ik stond net achter de voordeur iets te schroeven. Ze keken naar me 
auto, ik heb nog steeds dezelfde auto. Ze keken weer naar mij, ze keken nergens anders naar Ik denk 
‘nou, volgens mij herken ik er één’. Toen reden ze iets verder, draaiden ze om en weer kijken. Dus 
dat is heel raar. En die ene, die is een keer langs m’n andere huis gelopen, ik weet zeker dat die het 
is. Uhm, liep een keer langs daar kreeg ik een telefoontje ‘is dat d’r’. Ik denk waar slaat dat nou weer 
op ‘is dat d’r’, moet ik nu bang worden ofzo? Ik ben helemaal niet bang ingesteld, maar ik heb een 
kind. Ik ben verder heel nuchter en positief, en ik zie altijd oplossingen, maar die gaat nou zo ver. 
Daar kan ik niet tegenop, ik heb hulp nodig van de politie en die laat het schieten. De advocaat heeft 
ook dingen nagekeken en die zegt ook de politie heeft steken laten vallen en het OM ook. Dus hoe 
het gaat aflopen, weet ik niet maar allemaal naar aanleiding van dit, van de documentaire. 
 
Leanne: Ja, ja spannend. Dus goede keuze? 
Helen: Ja ja. En ik word nog steeds aangesproken. Ik denk niet dat veel mensen in Almere de 
documentaire hebben gezien, maar ik heb wel eens als ik buiten loop en hier in de buurt weten ze 
het wel. Gewoon in de stad ofzo, je kijkt wel eens langs iemand of naar iemand. Als dat dan iets te 
lang duurt, dan weet je dat, oh ze herkennen me misschien. Zo iets te lang. Maar nu ook niet meer, 
dat was aan het begin. Hoeft ook niet van mij, ik hou daar niet zo van.  
 
Leanne: Dan is het misschien maar weer goed dat het niet zo’n giga groot publiek heeft. 
Helen: Ja, ja. Nou ja, ik hoorde wel van de SP dat omroep Flevoland me aan het zoeken was, eerst 
maar eens zien wat ze willen. Dus ik heb maar niet mn g-mail adres gegeven, dan kunnen ze 
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achterhalen waar ik woon. Ik heb niet alles beveiligd, m’n twitter dat wel en facebook. Maar met 
google kun je niet alles goed beveiligen, dus ik heb m’n UvA adres gegeven. Dat is dan veiliger. 
 
Leanne: Ja. 
Helen: Ik moet maar kijken wat het is, maar ze hebben radio en tv opnamen voor de provincie.  
 
Leanne: Nou wie weet, kan het… 
Helen: Al zou het kunnen verklappen wat er aan zit te komen. 
 
Leanne: Qua juridische zaken. 
Helen: De aangifte en de artikel 12 procedure. 
 
Leanne: Ja dat is dan natuurlijk altijd lastig, dat mag dan niet allemaal besproken worden.  
Helen: Nee, nee.  
 
Leanne: Dat is ook zo. 
Helen: Omdat via via de pesters er dan misschien achter komen. En dan zich voorbereiden, ze 
spreken namelijk af met andere gezinnen de op hun hand zijn, ‘als we nou allemaal zeggen dat ze 
kinderen bang maakt. Als ik het zeg, en jullie zeggen het ook, dan moet het kloppen’.  
 
Leanne: ja ja. 
Helen: Dat hebben ze al een keer gedaan, dus wie weet wat ze de volgende keer doen. 
 
Leanne: En als je ze verrast, dan kunnen ze dat niet afspreken. 
Helen: Ja, de eerste keer waren ze ook al verrast, waren ze geschrokken. He tis heel laag en walgelijk, 
het is 2013. Ik heb me wel een afgevraagd wat voor mensen dat zijn.  
 
Leanne: Ja, onbegrijpelijk. Ik em, naja.  
Helen: Heb je nou niets anders te doen? Er is nog veel meer gebeurd, die mensen zijn daar de hele 
dag mee bezig. Als ze mij zien, hebben ze een slechte dag schijnbaar. 
 
Leanne: Ja onbegrijpelijk. Nou, ik denk dat ik mijn vragen heb gesteld. Ik weet niet of je zelf nog 
belangrijke dingen hebt, waarvan je denkt dat moet ze weten als er een film is gemaakt. 
Helen: Nou ik denk dat ik alles wel, waarom en twijfel en goed ende gevolgen. En het goede moment 
was het toevallig dus. 
 
Leanne: Ja, nou hartstikke bedankt voor je tijd. 
Helen: Graag gedaan hoor!  
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Alexander – 8 mei 2013 
 
Leanne: Eigenlijk ben ik nieuwsgierig naar bijna alles wat je zeg maar, wat jou is opgevallen. Dus wat 
we kunnen proberen is een soort reconstructie maken van het hele proces voor jou. Dus mijn eerste 
vraag is eigenlijk, wanneer je voor het eerst hoorde van het idee van Denise om deze film te gaan 
maken. 
Alex: Oke, nou goede vraag want dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat is al een poosje geleden. 
 
Leanne: Oh, nou het hoeft niet exact hoor, maar een beetje hoe dat ging. Benaderde ze, zij jou zelf?  
Alex: Uhh, ja. Volgens mij wel. Ennn, eigenlijk was het al best wel lang voordat het uiteindelijk ging 
gebeuren, had ze me al een keer benaderd en wilde ze me ook al interviewen daarover. En, ja, maar 
goed. Ik moet zeggen. Ik denk dat je ook verschillende respondenten, heet dat zo, wat ik dan ben? Ik 
denk, in mijn geval, dat ik zelf ook veel werkzaam ben geweest in de audiovisuele wereld. Enn, uhm, 
ook omdat ik uh ja, tot op zekere hoogte een welbekende vader had, ja wist ik best wel van het 
proces. En ook van de gevaren. En ik heb dus ook, omdat ik zelf antropologie heb gedaan. Ik heb heel 
veel geleerd over documentaires, soms zelf ook veel gemaakt. Daarom wist ik wel wat meer wat het 
inhield. En er zijn wel vaker filmploegen langs geweest, dat ik daar mee te maken had. En, mijn 
ervaring daarmee, was dat het altijd uitloopt. Het duurt altijd langer dan gepland. Dus dat wist ik al 
van te voren. En dus daar heb ik gewoon goed rekening mee kunnen houden. Maar de vraag was 
wanneer Denise mij voor het eerst benaderde, dat moet ik eerlijk zeggen weet ik niet meer precies. 
Behalve dat het, wanneer was het gemaakt? Twee jaar geleden denk ik? Dan zal het vier jaar geleden 
zijn. 
 
Leanne: Oh, zo lang echt? 
Alex: Ja, want zij wilde hem eigenlijk maken naar aanleiding van een interview met Vrij Nederland 
ooit was. En daar had ze iets van mij gelezen en toen was ze geïnteresseerd geraakt en dacht ze ‘Die 
zou ik wel willen hebben’ en toen was ze heel lang nog aan het zoeken. Kijk je hebt natuurlijk ook 
weer verschillende documentairemakers, dat is ook weer één van de dingen waarmee je rekening 
moet [houden]. Kijk Denise heeft geloof ik één grote productie zelf gemaakt, voordat ze deze 
productie had gedaan. En, uhm, nou gelukkig had ik die gezien dus had ik zoiets van oke. Ik had het 
gevoel als.. 
 
Leanne: Van te voren al, al voordat ze je benaderde? 
Alex: Daarom had ik ook al meteen een beetje vertrouwen, want ik vond haar heel integer en dat 
was ze ook en dat is ze ook gebleken. Ze heeft ect iets, daar moet je ook maar op vertrouwen, dat 
mens. Ja. Ze gaf me ook de kans om ook nog te kijken naar het idee van, als je iets wil veranderen of 
als je echt iets niet ziet zitten.  
 
Leanne: Je hebt het ook nog teruggezien? 
Alex: Ja, dan kan ik daar eventueel wat aan doen. Maar ja, je moet natuurlijk ook de vrijheid krijgen 
om te kunnen maken wat je wil. Maar goe,d het is een bepaalde, het is een gevoel wat je hebt met 
iemand. En, dus wat dat betreft ben ik ook. Ja ik moet eerlijk zeggen dat achter, het resultaat ben ik 
heel tevreden over eigenlijk. Uh, het was ook een beetje een spiegel voor mezelf. En er zijn altijd 
dingen die een ander ziet. Ik had eigenlijk maar één commentaar of punt van kritiek en dat was dat 
er geen foto of beeld van mijn eigen moeder was. Dat was één dingetje of, maar maar, tegelijkertijd 
heb ik ook, omdat ik ook Denise heb leren kennen, het is meer haar film, ook voor haarzelf. Door ons 
verteld. 
 
Leanne: Ja. Dat is.. 
Alex: Maar goed, dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden, ik denk niet dat 
iedereen daar zo snel rekening mee zou houden en dat ik daarom veel meer begrip heb gehad. Ik 
moet ook zeggen dat, tijdens, ze heeft heel veel gedraaid, veel meer dan is gebruikt. Ze heeft op 
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school. En op een gegeven moment dat ik uh, moest ik zelf bijna quasi meehelpen met productie. 
Omdat er brieven moesten naar de voetbalclub en naar de school en dat kwam dan terug naar mij. Ik 
was er gewoon zelf ook heel erg bij betrokken bij dat stuk, hoe dat verliep dat proces. 
 
Leanne: Maar ging dat een beetje automatisch, of… 
Alex: Ja dat ging wel een beetje automatisch, en ook, naar mijn mening, uh ik had ook zoiets van ik 
vind het ook wel inspirerend als er een filmploeg langskomt. Je geeft wat en je krijgt wat. Ik bedoel zo 
zit het in het leven, ik vond het ook leuk die wisselwerking en ik heb tegelijkertijd natuurlijk thuis ook 
goed gecheckt van eh Jongens, meisjes. Naja, ik heb maar één jongen en één meisje, maar dat maakt 
ff niet uit. Wat vinden jullie ervan en en en ehh.  
 
Leanne: Ja! Want zij … 
Alex: Ja, m’n dochter die vond het hartstikke leuk en eigenlijk m’n zoon ook achteraf. En, maarja dat 
komt ook omdat zij op een leuke manier zijn neergezet. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Dus wat 
dat betreft ja. 
 
Leanne: En en, wat is uiteindelijk de motivatie geweest om door te gaan? Om ja te zeggen? 
Alex: Om ja te zeggen? Dat ik de indruk heb dat heel veel mensen nieuwsgierig waren naar het 
onderwerp toch. En dat ik uh Denise gewoon wel mocht. Ik had zoiets van ja ze maakt gewoon een 
sympathieke indruk maakt ze. En ik haar wel vertrouwde en ook wel dacht, dit is een fase van mijn 
leven waarin ik mezelf best wil laten zien. En ook, ik ben eigenlijk altijd best wel behoedzaam 
geweest omdat ik eigenlijk. 
 
Leanne: Voor media? 
Alex: Ja best wel wel, ik ben best wel een beetje misschien overdreven ofzo, maar de laatste tijd nu ik 
wat ben denk ik ja ik misschien ook wel handig. Misschien levert het ook iets goeds op, nou ja ik leer 
nu jou kennen, ja haha. Nou ja, gewoon af en toe krijg je reacties en en euh, ja het is heel vreemd 
maar het is nogmaals een confronterend iets toch wel. Maar uhm, ja. En het blijft onderdeel van een 
leer proces en tegelijkertijd is het ook een beetje dat er geschiedenis wordt gemaakt en dat is het 
ook geweest. Ook dat ik nu kijk en denk, ach ja toen was ik nog met voetbal bezig.  Nu dan weer met 
rugby, je ziet ze ook weer groeien. Dat is een momentopname, leuk om dat te hebben of om dat te 
zien. En ja, het is ook een beetje zo vooroordelen die bestaan of die bestonden, of niet, wil ik dan 
proberen weg te nemen of in ieder geval zelf erover te praten.  
 
Leanne: Ja, en uhm had je het gevoel alsof je dat o een natuurlijke manier dat kon doen met een 
camera? Een camera is zo.. 
Alex: Ja daar heb ik eigenlijk nooit zoveel problemen mee gehad, dat is heel gek ik zoek nooit de 
media aandacht, maar ik weet wel ik heb ook geacteerd ik ben een heel veelzijdig mens.  Dus, ik weet 
hoe dat is en ik vind dat op zichzelf nooit zo’n probleem om voor een camera. 
 
Leanne: Ja en er zit ook archiefbeeld in, dat je het echt als kleine jongen..  
Alex: Dat was een grote verrassing. 
 
Leanne: Dat komt niet bij jou vandaan? 
Alex: Ja wel, ik wist wel dat het bestond maar zij heeft het uitgezocht en gevonden en ook gebruikt. 
Dus dat was erg leuk voor mij om dat te zien natuurlijk. Maar dat maakt, ja dat heb je uiteraard 
gezien. Het maakt het ook een leuk verhaal met nog meer een begin en een eind. Je ziet mij ook een 
beetje in een ontwikkeling en ja dat vond ik erg grappig om te zien. 
 
Leanne: En wist je van te voren dat de andere twee erin zaten? 
Alex: Nou nee dat veranderde een beetje. Want het zouden eerst andere mensen zijn en uiteindelijk 
wilde ze eerst mensen die wat jonger waren en uiteindelijk toch de keuze, niet iedereen was even 
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makkelijk om inderdaad mee te doen, zij heeft er ook behoorlijk wat moeite mee gehad. Ik vond 
uiteindelijk de keuze die ze heeft gemaakt heel leuk en heel vertrouwd. Sandrien kende ik gewoon 
van de middelbare school tijd en ik heb ook gewerkt voor haar moeder in filmproducties. En Marcus 
kende ik niet, maar ik weet wel dat mijn vader ook qua werk ook een groot fan was van zijn 
stiefvader. En blijkt dus ook dat hoe noem je dat ex-aangetrouwde stiefbroer van Denise zelf te zijn 
geweest.  
 
Leanne: Ex-aangetrouwde stief…? 
Alex: Ja, zoiets. Ze delen een halfbroertje, die overleden is. Daar was de film aan opgedragen. Ja ik 
vond het zelf erg, wat dat betreft heftig, als ik zie wat hij heeft meegemaakt en wat ik zelf heb gehad 
is gewoon contrasterend. En Sandrien is weer een ander punt, zie je gewoon hoe je leven ook 
gevormd wordt door je opvoeding of door je achtergrond. Een vriend van mij die zei ‘jij hebt 
tenminste iemand gehad die vrolijke drugs gebruikte’. Hahahaha. Ook wel grappig gezegd, is niet 
alleen zo. Want uh, maar ik ben wel heel vroeg bewust gemaakt van wat drugs inhouden. Dus dat is 
wel weer iets, nu begin ik gewoon een beetje te lullen. 
 
Leanne: Dat maakt niks uit, ik vind het wel mooie verhalen altijd. Maar u, dat uhm. Als de film alleen 
jouw verhaal was geweest, dan kijken mensen natuurlijk heel anders. Nu leggen ze jou verhaal naast 
dat van Sandrien en Marcus. 
Alex: Ja, dat is waar. 
 
Leanne: Dat vond je niet vervelend, dat er andere mensen bijkwamen? 
Alex: Nee ik vond het juist fijn. Oja, dat wilde ik zeggen. Ik had juist meer vrede hiermee. Wij waren 
allemaal uit dezelfde generatie geboren, Marcus is één jaar jonger, Marcus uit uit ’62, Sandrien ook 
uit ’62 en ik uit ’61. We zijn allemaal dezelfde tijd geboren, dat geeft meer een, vind ik dan, een 
gemeenschappelijke band, dan wanneer je slechts een kunstenaarskind bent uit een hele andere tijd. 
Want die hebben weer hele andere ervaringen dan ik. Ja vaak worden er dingen gezegd als ja een 
hippiekind, maar dat is helemaal niet waar. Ik ben wel in ’61 geboren, maar dat was meer de tijd van 
de jazz. En de tijd van, ja in mijn geval dan de Vijftigers en wel dat experimentele maar dat was  voor 
de hippietijd als je dat zo zou willen omschrijven. Nou was het zo dat mijn vader in de hippietijd, 
stom woord eigenlijk, een centraal figuur en bekend figuur ook met zijn optredens. En Hoge Priester 
van de Liefde en blabla, maar dat was niet echt de insteek en wat dat betreft vond ik het ook leuk dat 
we allemaal een eigen verhaal te vertellen hadden. Dus wat dat betreft was ik daar wel uh, vond ik 
haar keuze wel goed. En je kan ook heel erg relativeren. Ik bedoel als ik terugkijk en ik zie wat die 
Marcus allemaal heeft meegemaakt, dan denk ik godverdorie dan ben ik er heel goed vanaf 
gekomen. Maar aan de andere kant, de reacties van mensen zijn ook weer heel leuk. Die zijn soms 
ook heel onverwacht.  
 
Leanne: Ja, wat voor reacties krijg je dan? 
Alex: Nou, dat mensen zeggen: ‘wat ben jij er goed vanaf gekomen zeg!’ Of zoiets, net alsof ik een 
oorlog heb overleefd, dat soort dingen. Dat is gewoon helemaal, want voor mij is dat eigenlijk 
gewoon dat mensen thuis zaten te blowen. Daar begint het al mee, dus dan weet ik ook niet beter. 
Tegelijkertijd heb ik daar dan ook heel goed leren relativeren. Ik heb ook een bepaalde 
mensenkennis gekregen. Er waren heel veel gekke groupies, of mensen die ik de deur eh. Dat mn 
vader zei ‘zeg dat ik er niet ben hoor!’ En ik was zes jaar oud. Ik zei dan ‘mn vader zegt dat ie er niet 
is, daaag.’hahaha, dat soort dingen. Dus ook heel klein ben ik, ook met engelstalig.  

- Telefoon gaat. Alex: ‘Ha die Cor, Geeft niet zeg op. Oke. Oke, nou dan zorg ik dat ik er ben. Ja 

dat begrijp ik. Ja ik ben er. Ja ik begrijp het. Ik ben er morgen, ik ben er om tien uur. Oke. Ja is 

goed, ciao.’ 

Leanne: Uhm, uhm, Oja, je zei net al dat de voorbereiding of in ieder geval dat heteerste contact best 
wel lang van te voren was en ook het idee heeft zich ontwikkeld in de loop van de tijd. Had jij ook het 
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gevoel dat Denise naar jou luisterde over het idee dat jij over de film had? Of, of.   
Alex: Ja absoluut. Absoluut. We hadden ook een paar leuke ontmoetingen. Maar het was voor 
haar,ik heb dat ook bij antropologie geleerd, toen ik dat bijvak had visuele antropologie, je schrijft 
vaak ook een verhaal aan de montagetafel. En dat si bij denise heel erg het geval geweest. Grappig is 
dat mijn vriendin, mijn partner komt uit de Duitse televisiewereld en die begreep niet dat Denise het 
zich kon veroorloven om zoveel draaidagen te maken.  
 
Leanne: Hoeveel draaidagen waren er? 
Alex: Nou wel een stuk of tien, in ieder geval meer dan de anderen. Ik was de eerste waar ze 
helemaal zekre van was dat ze kon filmen dus toen begon ze al, dus ze moest ook kijken waar de 
ingang was. Ze heeft gefilmd dat we aan tafel zaten, gingen eten of dat ik ze naar bed bracht de 
kinderen. Dat zijn allemaal dingen die niet zijn gebruikt, maar goed dat is ook normaal dat bij 
filmproducties niet alles wordt gebruikt, maar uhm, ik geloof dat in de eerste gesprekken, dat was 
gewoon open. Ik was eigenlijk erg verbaasd, want ik wist niet waar ze in godsnaam een film kon 
halen, of uit mij. Naja, ga je gang maar ik zie wel omdat met haar dat was wel een beetje dat artikel 
uit Vrij Nederland, daar had ik weer dingen gezegd over mijn halfzusjes waar ze niet echt over 
tevreden waren. Ik was niet zo positief geweest over hun moeder bijvoorbeeld. Die waren heel 
wantrouwig, die zijn sowieso heel wantrouwig over praten over jezelf of over je achtergrond. Het 
heeft ook misschien wel een beetje te maken met dat ik wat ouder ben, en dat ik het wat beter 
relativeer ondertussen of dat uhm sowieso msichien wel mn karakter. Ik weet het niet. Ik heb wel 
een idee daarover, maar dat zijn van die dingen waar een documentaire je ook bij helpt. 
 
Leanne: Ja, en je zusjes, hoe vonden die de plannen van de documentaire dan? 
Alex: De plannen vonden ze helemaal niks. Dus ik heb ook niet gezegd dat die documentaire er 
kwam, ik dacht je moet dat maar lezen in de tvgids. En uiteindelijk was het allemaal gelukt. 
 
Leanne: En wat vonden ze ervan?  
Alex: Ik heb niet veel van gehoord, ze vonden het wel oke. Maar ze zeiden ‘ja het is wel gemonteerd 
enzo’. Ja, oke. Die die die uh, die hebben allemaal een beetje een andere kijk erop, die zouden ook 
niet zo snel mee doen. Wat jij al zegt, het is moeilijk om mensen te vinden die ja een documentaire 
en voor jou ook nog eens om een beetje feedback daarover te krijgen. Dat is gewoon lastig. 
 
Leanne: ja, ja. Uhm, met hoeveel mensen kwam ze langs, met de draaidagen? 
Alex: Met draaidagen? Nou met een geluidsman en een cameraman.  
 
Leanne: Met zn drietjes? 
Alex: Met zn drietjes en uhm,  één geval was een keer een producent mee, maar die was er al. Dat ze 
een keer in Ruigoord gingen draaien. Was er iemand anders mee, meestal twee of drie. Sowieso 
geluidsman en camera man, dus dat is drie met Denise erbij. 
 
Leanne: En toen kende je Denise al zonder camera? 
Alex: Ja, en meestal als ze dan komen kun je lekker lunchen nog fftjes. Ik bedoel dat proberen ze dan 
ook wel te regelen. Maar dat is helemaal uhm. Kijk dit is dan uhm een documentaire die is 
gesponsord door het filmfonds ook. Dus daar was een groot verschil tussen. En hetzelfde geldt voor 
veel studentenfilm producties. Kijk ik vind zelf catering altijd heel belangrijk. Ik heb zelf als 
dramacoach veel gedaan in het verleden, en ik probeerde ook altijd mensen daarmee tevreden te 
houden als ze ergens belangeloos aan mee wilden doen. Dus wat dat betreft uhm.  
 
Leanne: En en, hoe zag zo’n draaidag er dan uit. Uhm, werd er van te voren afgesproken nu gaan we 
naar het voetbalveld uhm, of liep die dag gewoon.  
Alex: Uhm, een beetje wel. Nou niet helemaal, maar wel dat. Want daar moet je weer een quit claim 
voor hebben als je naar het voetbalveld gaat. En ja, ik deed toevallig mijn pupillencoach, uhm, nee ik 
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was coach, maar ik deed ook mijn pupillen diploma kreeg ik in die tijd. Moest ik 12 avonden voor 
oefenen enzo, dus daar hebben ze toen ook één keer meegedraaid dat vond Denise leuk. Is ook niet 
gebruikt uiteindelijk, maar uhm, ja als je dan gaat filmen en je krijgt te maken met andere mensen 
nogmaals dat moet je echt goed voorbereiden. Dus, dat is het moeilijke van documentaire, het lijkt 
vaak spontaan, maar dat is het totaal niet. Uiteindelijk, maar uiteindelijke vragen misschien wel. Het 
is hetzelfde als dat wij nu spreken, alleen het enige verschil is dat er dan een camera op me staat.  
Dan komt er wat uit en dan zeg ik kom op, ik dacht eraan, om nog wat boodschappen te gaan doen, 
maar ik houd wijselijk mn mond, zoals je hoort. Maar uhm..  
 
Leanne: Maar je zei net dat van dat je dacht hoe kan je nou hierover over mij een film maken. 
Alex: Ik zag in eerste instantie begreep ik niet echt hoe dat zich zou laten hoe dat eruit zou moeten 
gaan zien. 
 
Leanne: Maar nu snap je dat wel, nu snap je wel dat mensen dit graag kijken. 
Alex: Uh ja, nu snap ik zeker wel hoe en wat. Maar ook omdat ik het meer, ik begrijp nu meer Denise 
ook. Dat ik het zelf, et is ook haar film. Daarom zijn er geen moeders niet echt in geportretteerd, 
want dat is gewoon haar blik. Zij heeft het gewoon de bekende, nouja moeders. Sandrien had een 
conflict met zijn moeder en Marcus die had. En ik op een bepaalde manier ook wel, met mjn vader, 
maar ik heb hem wel geaccepteeerd en daar ben ik heel blij om. Maar mijn vader was gewoon een 
hele lieve man, maar dat was in mijn geval gewoon. Nu hoef ik niet de documentaire te gaan 
herhalen, maar punt blijft dat het ging over de verhouding van ouders en hoe wij eigenlijk onze 
kinderen opvoeden. Dat was een beetje haar insteek. Ze heeft ook, laten zien eigenlijk dat we alle 
drie zijn we heel ebtrokken bij onze eigen kinderen. Dus wat dat betreft heeft het een positief effect 
gehad op de evolutie. Vind ik dan, hahaha. 
 
Leanne: Hahaha, ja, haha. 
Alex: Maar dat is ook, ja maar dat had ik ook. Dat noemde ik ook tijdens een vragensessie na de 
documentaire. En, toen begreep ik ook meer wat haar ingang was. Het is ook een beetje een 
vrouwelijke blik. 
 
Leanne: In een gesprek met haar na de docu? 
Alex: Ja ook, maar ook toen ik uiteindelijk, ja dat is dan over de titel. Is dat Alleen in de wereld,dat 
wordt dan ook een beetje gemaakt, daar hoef ik het dan niet helemaal mee eens te zijn. Maar uhm, 
maar ja dat is ook, het s ook ik denk ook denise had ook op een bepaalde manier haar eigen verhaal, 
maar ook een beetje een vrouwelijke kijk. En ik ben toch een beetje, ik ben toch ik dnek toch anders 
dan een vrouw. 
 
Leanne: Meestal wel ja. 
Alex: Maar daarom vind ik het ook des te leuker, dat idit product eruit is gekomen en hoe het eruit is 
gaan zien. Maarja, nogmaals. Ik ben niet iemand die ontevreden is over het verhaal. Ik vod het zelfs 
een mooi verhaal, ik moest zelfs ook nog een beetje een traantje weg pinken op het einde toen ik 
mijn dochtertje met dr vliegertje zag. 
 
Leanne: Ja, heel begrijpelijk. Ja.  
Alex: Dat vond ik gewoon heel lief. Ik vond ook, ze heeft me heel lief geportretteerd dus ik heb wat 
dat betreft ook een beetje geluk. Voor hetzelfde geldt waren er allemaal dingen waaraan ik me had 
geergerd en dan had je een heel ander verhaal gehad.  
 
Leanne: Maar denk je niet dat je dat ook zelf in de hand hebt? 
Alex: Ik denk het wel, je weet wat je zegt. 
 
Leanne: Montage kan natuurlijk, maar uhm  
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Alex: Ja klopt, ik denk ook dat je dat heel veel in de hand hebt zelfs. Maar nogmaals, er was ook iets, 
en dat zou leuk zijn voor jou, een documentaire maakster en die had een documentaire gemaakt 
over randgroep jongeren. En die waren heeelemaal ontevreden over… 
 
Leanne: Uhm, rauw en puur? Bedoel je die? 
Alex: Ja dat kan best zijn en die waren ook nog bij hem daar. En en dat is dan heel interessant, die 
voelden zich erin geluisd en ze had dingen beloofd en dit en dat.  En als je op de kleine dingetjes gaat 
letten en je maakt je daar druk om, ik had ook misschien op de kleine dingetjes moeten gaan letten. 
(zet boze stem op) ‘Ik heb wel gevraagd of er nog een foto van mn moeder in kwam maar die kwam 
er niet eens in’. Weetje wel? Maar ja, maar dat is haar keuze. Ik vind dat ook waar het mij om gaat is 
dat ik niets naars of gemeens zeg, waar ik me echt beroerd over voel. Dat zou gewoon echt, voor de 
rest het is haar film. 
 
Leanne: Tegenover anderen? 
Alex: Ja, maar dat is vaak zo. Mensen gaan zich iets toe eigenen. En ze denken dat uhm dat je heel 
rijk wordt of bent, als je in een film zit. Nou heb ik gelukkig nog een paar bonnen gekregen, dat 
beetje ervaring had dat ik weet van ja hoeveel tijd erin kan zitten ofzo. Maar dat kan soms voor vele 
mensen confronterend of vervelend zijn. Ja.  
 
Leanne: Ja, maar je hebt dat dus wel vrij gelaten. Van, het is , je kan je eigen dingen vragen, zoals een 
foto van je moeder, maar.. 
Alex: Maar goed, ja goed dat is achteraf. EN dat is eigenlijk mijn enige punt, nou kritiek wil ik het niet 
eens noemen. Dat is iets, dat zou mijn film zijn. Ik wil eigenlijk, heb ik het nog met mijn moeder over 
gehad. Mijn moeder is over een jaar 25 jaar dood, ik moet misschien ook een documentaire maken. 
Ik ben, ik weet niet of ik daar wel geschikt voor ben om dat te maken en of ik dat echt nodig heb. Ik 
weet wel, dat is natuurlijk heel spannend voor een documentaire, heel veel oud zeer nog. En wil je 
dat oprakelen? Ja. In hoeverre heb je daar behoefte aan. 
 
Leanne: Ja en het is dan een zoektocht, natuurlijk net als dat Denise dit ook een zoektocht voor haar 
geweest. 
Alex: Het is altijd een zoektocht. Absoluut. Nou en die werkt kehard want die zit contact te editen, 
moet dat erin of toch niet? Dus wat dat betreft, ik heb heel veel respect gekregen voor Denise, hoe 
ze dat heeft gedaan. 
 
Leanne: Heb je nog wel eens getwijfeld, nadat je had toegezegd? 
Alex: Zo van, waar ben ik aan begonnen? Nee dat niet, maar wel eens dat ze voor de tiende keer 
kwam dat ik dacht, moet je nou alweer? Dat wel, maar nee geen twijfel. Dan ga jer ook voor, dat is 
gewoon. Nee dat heb ik niet gehad.  
 
Leanne: En, nou de twee dames zitten er ook in. Wilden zij makkelijk meewerken? Want eerst had jij 
ja gezegd.. 
Alex: Welke twee dames? 
 
Leanne: Nou Edith en.. 
Alex: Oh, oh die mensen, mijn stiefmoeders? Na, die waren allebei, na Reineke wat minder. Maar 
edit vond het heel leuk en die vond het nog steeds leuk want er zijn opnames gemaakt van een 
expositie en er zijn dingen vastgelegd die niet meer zo snel bij elkaar zouden komen. Ja, nee zij vond 
het ook leuk, ondanks dat ze een beetje gemeen werd geedit zeggen sommige mensen. Maar, ze 
staat er ook achter. Ik begon al met jou in dit gesprek, en het grappige is, ik weet nog precies welk 
punt dat was. Het ging over het feit dat ik opschepperig deed en dat mijn vader dat niet leuk vond. 
En zei katte dat gewoon heel bot af, zo is zei. En hmm ja, ik ben dan weer zo van laat haar maar weer 
kletsen. Er waren zoveel mensen bij, die weten niet eens wat ik bedoel precies. Wat ik eigenlijk 
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bedoelde te zeggen is dat hm ja, mn vader hield niet van opscheppers. En als iemand naast n 
schoenen ging lopen, die hield gewoon van integriteit. Dat zijn dingen die ik gewoon heb 
meegenomen, het zit ook in mijn karakter. Ik kan ook niet goed solliciteren, ik kan nooit goed zeggen 
dat ik de beste of goed ben in iets. Dat moeten andere mensen maar doen en ontdekken. Hoe goed 
of hoe slecht ik ben. Ik houd daar niet van, dat is een mentaliteit die is aan mij niet zo gegeven.  
 
Leanne: En dat is misschien ook wel een wisselwerking en van je eigen persoonlijkheid en van de 
manier waardoor je bent opgevoed door je vader die daar waardoor je daar misschien ook naar gaat. 
Alex: Ja zo heb ik dat ook, ja dat is waar. En zo zijn er meerdere verwijten die, niet alleen verwijten, 
maar ook positieve dingen die je terug kan zien in je karakter. Ik zeg altijd, je hebt biologische, sociale 
kanten, er zijn bepaalde dingen voor jezelf in je karakter die je belangrijk vindt. En dat is in mijn geval 
eh, ja, ik vind het moeilijk daar iets over te zeggen. Ik weet vooral dat Edith,  haar beurt, zij is heel 
beschermd opgevoed door haar ouders. Zij heeft rustig haar studie afgemaakt. Wat dat betreft, de 
avonturen heeft zij gewoon zelf kunnen zoeken. En ik zeg niet dat, ik stond er gewoon veel meer 
alleen voor. Het was een lieve man, maar hij was gewoon wel altijd met zichzelf bezig. En dat was 
voor alle drie van ons in die film zo. Wat ik ook opvallend vond was dat veel mensen zeggen, ja die 
Sandrien die was wel heel negatief, maar zij zelf vond het helemaal niet. Zij vond zichzelf ook oke in 
die film naar voren komen, hezelfde geldt voor die Marcus. Alle drie zijn we heel verschillend, 
sommige best wel extreme, maar we zijn alle drie niet ontevreden. Tenminste, dat heb ik het idee. 
Dus dat is nogmaals een complimentje voor Denise dat ze dat goed had gedaan. Dus wat dat betreft, 
lijkt het me voor jou onderwerp heel moeilijk en kun je echt heel veel factoren benoemen. 
 
Leanne: Ja, dat is zo, maar dat is ook de zoektocht. Juist ook veel verschillende dingen horen is heel 
interessant natuurlijk. 
Alex: En het hoeft niet altijd zo te kloppen, zoals Denise.. De ene keer klinkt het wel en de andere 
keer niet. Zij is nu met een project van Marko Bakker ebzig, geloof ik. Haar stiefvader. 
 
Leanne: Ja, oh leuk. Uhm, je noemde het net al een beetje een spiegel, dat de documentaire een 
spiegel voor je was. 
Alex: Een beetje ja. 
 
Leanne: Hoe, voelde je je toen  je de film voor het eerst zag? Zeker ook inderdaad de scènes met 
Reineke en Edit? Ik kan me voorstellen dat dat best confronterend kan zijn.  
Alex: Ik vond dat helemaal niet, ik ben eraan gewend zoals ze zijn. Ja Reineke sowieso, daar heb ik 
een goede band mee. En Edit, heb ik eigenlijk nooit zo als moeder gezien. Dat was gewoon de vrouw 
van mijn vader. En daarom  heb ik haar geaccepteerd. Met haar heb ik inderdaad best wel wat 
conflictjes gehad, over de manier van optreden. Maar ook voor haar heb ik heel veel respect 
gekregen, ze heeft een boekje geschreven. Ja ze heeft mn vader wel een beetje ingepikt, maar ja, dat 
zijn allemaal zijn keuzes geweest. Daar ga ik me evrder niet over druk maken, maar mijn broers en 
zusters hebben daar misschien een andere kijk op, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ja, ik weetniet ze 
pasten goed bij elkaar. Aan het het begin een beetje twijfels, wat is dat voor type en ja. Ze was heel 
goed voor mijn vader, dus wat dat betreft ja. Zij was eigenlijk de eerste vrouw die echt 
geïnteresseerd was in zijn werk. Meer dan in heb als persoon. Zoals mijn moeder bijvoorbeeld, die 
was echt. Ja dat zie je vaker. Zoals een vriend van mij is gitarist, en zijn vriendin houdt van hardrock. 
Dat zoek je dan ook op, iemand die niet perse van je werk houdt, maar in dit geval was Edith die ging 
zelfs gedichten van hem uit zijn hoofd leren. En dat vondie natuurlijk ook wel eens heel leuk. Zoals al 
die Amsterdamse dames hadden een heel andere ingang. Dat zit er ook. Ja goed, in mijn geheugen 
een beetje. 
 
Leanne: En hoe vind je het dat, nu al die andere mensen de film gezien hebben, los van Simon 
Vinkenoog, dat ze nu ook jouw persoonlijke verhaal. 
Alex: Ja, maar dat is maar een heel klein beetje. Ja ik kijk, datis iets heel anders. Het grappige van mij 
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is, ik ben eigenlijk een persoon, nou iedereen is altijd in ontwikkeling. En ik heb gewoon een heel 
duidelijke keuze gemaakt voor mijn kinderen. Tien jaar geleden, dus ja goed, dat beetje wat ik dan 
had aan carrière dat heb ik dan laten vallen. Maar ik ben dus ook ja goed, nu is weer een andere 
situatie, maar ik heb een aantal jaren gewoon echt als huisman, ja toen was het zo hectisch en toen 
hebben we een praktische keuze gemaakt, jij verdient toch twee keer zo veel als ik had, laat mij dan 
maar hier thuis was schrijven en hier de boel regelen. Dan kan jij je op je carrière richten. Naja, zij is 
nu een jaar geleden uhm, met ontslag gedaan en zit nu in werk. Nu is weer een heel andere situatie, 
dus nu werk ik weer. Ik heb eigenlijk niks afgerond, ik heb wel altijd, turn in, turn on drop out 
gebleven. En dat is eigenlijk mijn kracht en mn zwakte meteen. Ik heb wel antropologie gestudeerd, 
maar ik ben twee jaar voor het einde  afgetaaid. En dat kwam omdat ik altijd ook erbij moest werken. 
Ik heb ook altij problemen gehad naast mijn studie. Dat ik een studieschuld had, en mijn avder ha 
een onregelmatig inkomen en mijn moeder was bijstandsmoeder. En die had heel veel problemen 
met zeg maar haar laatste man en dat was ook altijd een toestand. En dat zijn dingen die ik eigenlijk 
helemaal  niet aan Denise zou willen vertellen. Maar dat was wel een zware… 
 
Leanne: Maar dat heb je wel verteld…? 
Alex: Een beetje. Een beetje. En mij heeft het al vanaf het begin heel erg afgeleid. Ik heb heel veel 
halfbroers bij mijn moeder. En dat is, ik heb vanaf de middelbare school , na mn studie niet 
afgemaakt. Dat was ook omdat ze was overleden, mn moeder, denk ik. Nou in elk geval zo, nu sta ik 
in een situatie, ik ben ook weer schilder. Uh, ja, een jonge vijftiger zeg maar, en ik kijk  naar mijn 
leeftijdsgenoten, en dat zijn allemaal mensen die al dertig jaar een vak uitoefenen. Nou dat heb ik 
niet. Dus ja dan denk ik weer, shit, ja maar dat is ook mijn achtergrond. Dus wat dat betreft ben ik 
nog steeds in ontwikkeling. 
 
Leanne: Maar dat zijn we allemaal. 
Alex: Ja dat zijn we allemaal, absoluut.  
 
Leanne: En als mensen de film zien, die, dat zei je net al, die halen er wat uit voor zichzelf. Heb je ja, 
ik weet niet, het lijkt mij als buitenstaander die nog nooit gefilmd is. Ik zou niet weten hoe ik me zou 
voelen als mensen, mijn verhaal, wat adt dan ook zou mogen zijn, op zichzelf projecten. Heb je daar 
reacties van gekregen, dat zij zichzelf herkenden of..? 
Alex: Ja best wel. En uhm, maar dat is toch vaak, ja na nee, dat is natuurlijk. Ik heb met heel veel 
mensen een soort familiegevoel. Want ik weet  die hebben ook zo’n gekke vrije opvoeding gehad. En 
uhm, die hebben het dus ook zelf moeten rooien voor een groot  gedeelte. En, maar dat is heel grillig 
bij mij. Want ik heb periodes waarin ik me best wel een verwend jongetje voelde, maar ook dat is 
ook omdat mijn ouders vroeg gescheiden waren. Maar dat is best persoonlijk, ik weet niet hoeverre 
dat bijdraagt aan jouw insteek, van hoe werkt dat? Maar, in mijn geval ik heb dat ik zie zeker dat 
mensen zich herkennen in mijn verhaal. Maar ik weet ook wel, heel veel mensen zouden het ook wel 
leuk vinden dat ik een soort van woordvoerder ben, van een bepaalde generatie. Juist omdat ik ook 
geen problemen om in het openbaar te spreken en omdat ik mezelf best wel kan uiten. Dat heb ik 
gewoon met de paplepel meegekregen. Heel veel mensen  verbazen zich, jezus dat jij niet dit bent 
gaan doen of dat bent gaan doen. Ik denk dan ja, dat is nooit zo op mijn pad gekomen, ik ben 
eigenlijk meer bezig dat ik wil proberen een gelukkig mens te zijn. Dan dat ik ambitieus met m’n 
carrière bezig ben geweest. Tegelijkertijd dat voorutizicht van altijd blijven leren, de eeuwige 
student, tja dat past ook wel bij me, denk ik. Aan de andere kant heb ik nog steeds ‘eergeist’, en dat 
vond ik ook wel van deze film. Denise heeft ook iets van mij gefilmd dat ik zat te schrijven, eigenlijk is 
dat sinds de filmproductie voorbij is heb ik helemaal geen tijd meer om te schrijven. En ik zou dat 
heel graag willen. Want nu is gewoon de noodzaak dat ik geld moet verdienen. Dus dan moet het 
weer on hold. En ik moet eerlijk zeggen dat ik wel, dat ik niet meer zo fit ben als dertig jaar geleden, 
want zou ik misschien ’s avonds nog zitten te schrijven tussen tien en één, maar nu heb ik zoiets ja, 
goed jongens, kinderen naar bed, half elf slapen die. dan ga ik lekker voor de tv hangen, lekker rustig.  
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Leanne: Maar je merkt dus wel eens behoefte aan, aan een soort woordvoerder voor. 
Alex: Na ik, ja behoefte aan, ja ik moet eerlijk zeggen, ik heb vooral behoefte aan een leuke manier 
om mijn geld te verdienen. En dat is eigenlijk wat ik mn hele leven al probeer. En eigenlijk is dat op 
een bepaalde manier wel gelukt, maar ik heb daar totaal geen zekerheid in. En ik ben er ook niet zo 
goed in, wat dat betreft eh, dat is een aspect van mn leven dat had ik toch beter moeten aanpakken. 
Ik was er zelfs voor naar een psycholoog toegegaan, waar zit dat en die kon ook niks vinden. Een 
soort coach en die zei ook, ja ik kan er geen zinnig antwoord op geven. Dus dat en dan kan j zeggen 
oke, dat hoort bij je of dit of dat. Ik weet alleen dat ik mijn kinderen er wel heel erg op hamer dat ik 
hun wel heel erg steun en volg bij hun school activiteit of opleiding en de dingen die ze leuk vinden. 
Of sporten en spel bijvoorbeeld, dingen die ik toch belangrijk vind. Toch een gezond lichaam, dat is 
wel een belangrijk element. Wat betreft maak ik me weinig zorgen om mijn kinderen, want die 
ontwikkelen zich toch heel leuk en heel gezellig. Dat is voor mij de grootste waarde in het leven. En 
daar moet ik het dan mee doen. En als ik dan heel gelukkig, wat ik dan heel leuk vind is als ik nog een 
keer een verhaal kan publiceren, of een speelfilm. Maar ik hou van kwaliteit, ik maak niet iets om het 
te moeten maken, dan doe ik liever iets niet, dan iets slecht. Dat is ook iets, heel veel mensen doen 
het maar gewoon, dan verdien je wat en dan ga je door. En dan krijg je ook dingen en uiteindelijk 
wordt het wel heel goed. En dat is ook heel verstandig vaak, want dan doe je wat en dan heb je 
ervaring en dan. Ik heb ook die ervaring, maar dat is wat breder verspreid over heel veel 
verschillende subelementen. Ja.  
 
Leanne: En de fragmenten in de film, je leest ook best veel voor, dat zit er best wel prominent in.  
Dat je ene verhaal voorleest, en iets wat lijkt een brief aan je vader? Ja. Hoe is dat tot stand te 
komen? Zat ze te vissen naar dingen die je had geschreven, of kwam je er zelf mee? 
Alex: Nou, uiteindelijk kwam ik er wel zelf mee. Maar ze had het inderdaad over mijn relatie met 
mijn vader. En die is niet altijd 100%..ik weet nog op zijn zeventigste verjaardag had ik echt het 
gevoel dat hij werd geleefd. En dat was ook zo. En ik moet zeggen, toen was ik, je hebt periodes dat 
je dan wel fel bent, maar ik moet zeggen dat ik dat tot op zekere hoogte uitgesproken en we hebben 
begrip voor elkaar getoond. Mijn vader is ook iemand die heel erg werd bewogen door de wereld om 
hem heen. Die was uh, ja laat ik het zo zeggen, het is niet iemand die de dingen zat te manipuleren, 
nee het overkwam hem. En ik merk dat het mij ook overkomt, en in dat opzicht lijk ik ook op hem. 
Dus kan ik het hem ook niet kwalijk nemen, dingen die ik hem wel kwalijk nam. Maar dat si echt een 
proces  in mijn leven geweest. Iedereen krijgt dat zo’n moment, je krijgt een confrontatie met je 
vader en gewoon, ja dan hoop je kijk. Ik vind gewoon zelf, of dat dan door de drugs komt of niet. Ik 
weet nog hij was jarig, zeventig en toen gingen we eten. En toen waren we laat en toen bleek, toen 
was er geen eten  meer voor ons over. Terwijl allemaal vreemde mensen zaten allemaal te eten. 
Terwijl als ik, ik zou zorgen dat in ieder geval mijn kind en m’n kleinkind en vrouw, dat die gewoon 
wel een lekker bord met eten hebben. En dat doet ie dan niet, en daar kan  ik me wel druk om 
maken. Dan denk ik jezus, wat ben jij een ego zeg. Maar goed, dat soort dingen. En ja hij staat niet 
stil, want iedereen vraagt aandacht aan hem, maar goed. Dan heb ik zoiets, ik vind wel dat mijn 
kinderen even op plaats 1 komen. Maar dat was ook eerder het geval. Ik heb ook twee jaar alleen 
met mn vader gewoond en dat was heel leuk. En toen werd opeens, toen ging hij trouwen met 
iemand en dat zag ik helemaal niet zitten. En dan is het ja, in hoeverre houd je rekening met. En het 
gevolg, is weer de evolutie wat ik noem. Dat ik weer bij mijn kinderen veel meer, tot in het 
overdrevene toe misschien. Dan cijfer ik mijn eigen carrière weer wat weg. Ja. Maar goed dat zijn eh, 
dat is dan meer hoe ik ben geworden, maar goed omdat ik zo ben reageer ik dus ook zo op eh, op het 
maken van een documentaire etc. etc. Want dat is het, het is meer, ik zei net al zo’n documentaire 
geeft je ook antwoord op vragen van, wie ben  ik, en hoe sta ik in het leven. En dan kan je dat wat 
beter relativeren. En dat heeft het wel gedaan.  
 
Leanne: Is dat iets waar je van te voren over na hebt gedacht? Of, dat je later echt dacht van oh 
wow, dit heeft me geholpen? In dat opzicht. 
Alex: Nou ehm, ja misschien wel. Ik denk nooit zozeer na over, ik denk dat is weer iets mannelijks/ 
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vrouwelijks. Vrouwen  zijn veel beter om over gevoelens na te denken, ik ik, accepteer het gewoon 
zoals het is. En achteraf denk ik, oh wat ben ik stom geweest. Of zoiets. Maar uhm, ja misschien wel. 
 
Leanne: maar uhm, ik bedoel, of je van te voren hoopte at het je dit zou brengen. 
Alex: Nou nee, nee zo denk ik niet. Ik heb gedacht, laat maar komen en we zien wel waar het schip 
strandt. Of wat er gebeurt en hoe het uitpakt. En dat is een soort avontuurtje wat je aangaat, van het 
leven. Wat ik wel weet, is op het moment dat het uitkwam, is het moment in mijn leven geweest 
waarvan ik me gewoon fijn en sterk voelde in mijn leven. Van nou, ik wil wel laten zien hoe wij nu 
leven. En dat moet je ook hebben, anders moet je niet meedoen. Vind ik, aan een documentaire, 
tenzij het echt he. Ja je hebt zoveel verschillende documentaires, ook. Dus, maar het is gewoon, het 
gaat erom, heb je een verhaal wat je wil vertellen, of iets wat je wil laten zien, want ik wilde in mijn 
verhaal laten zien dat het helemaal niet erg is  als je in een wereld van drugs bent opgegroeid, en dat 
je daar helemaal niet zo’n slecht persoon van hoeft te worden en dat je ook niet verslaafd hoeft te 
raken. Dat is een beetje mijn insteek. Ik kan heel genuanceerd over drugsproblematiek praten, 
zonder dat ik iets heb van naja goed. En dat is ook, ik heb ook niet het verslavingsgen. Dus dat is 
weer, een genetisch iets. Want mn vriendin heeft het wel, met tabak bijvoorbeeld, daar kan ze echt 
niet vanaf blijven. Altijd weer valt ze daar weer op terug. Dst heeft ze van haar vader en die is 
alcoholist en dit en dat geweest, dat is heel subtiel. Maar ik heb dat sowieso nooit gehad en ik heb 
dat ja, geleerd van hoe mijn vader het wel deed hoe het zelf niet te doen. Denk ik.  
 
Leanne: en je had het net al even over de reactie van mensen, dat ze juist in die reactie even van, oh 
wat ben je er goed vanaf gekomen! Dus eigenlijk, is missie geslaagd dan? Als ik dat zo bij elkaar op 
mag tellen.  
Alex: Nou ja, dat weet ik niet. Of missie geslaagd is, de missie is nog bezig. 
 
Leanne: Nee ik bedoel van de film. 
Alex: Oh ja, na dat zou je wel kunnen zeggen misschien. Uh, maar dat weet niet of ze dat van 
Sandrien zouden kunnen zeggen. Want daar zeggen ze weer van, ja Sandrien zit helemaal 
teruggetrokken en dat is haar keuze, zij heeft het daar heerlijk mee. En ik moet eerlijk zeggen, ze is zo 
scherp en sarcastisch als ik me haar herinner, haar ook gewoon ontmoette. En natuurlijk heeft zij 
misschien nog dingen niet uitgesproken met haar moeder, en zij leeft nog, haar moeder en misschien 
is dat ook wel iets wat nog gaat gebeuren. En uhm ja, dus daar kan ik niet over oordelen, maar ze 
was niet ontevreden over het resultaat. Ik meen me wel te herinneren dat Denise zei dat niet echt 
uh, of samen geinterviewd werden omdat, dat was dan een beetje raar voor Denise. Om dan de 
moeder van Sandrien dan te filmen. Die werd altijd indirect werd ze gefilmd, dat was wel iets wat me 
nog bijstond. 
 
Leanne: Je zei net dat je best wel verbonden was bij de productie, of bij het team misschien.  
Alex: Ja best wel, maar dat komt ook, omdat ik hou ook van cinema. Ik vind het ook heel leuk. Ik was 
eigenlijk, dat was mijn eerste grote ambitie die ik had. En dat is echt door omstandigheden dat die 
niet is gebleven. Ik heb een korte film gemaakt toen ik hier op de filmacademie kwam. Toen ging ik 
naar New York heb ik daar nog een hands on filmcourse gedaan op de New York Filmacademy. Dat 
was eh soort van crimefilm. Maar dar heb ik mijn eerste korte film gemaakt. The Amazing Trashman. 
Die heb ik nog aan Denise laten zien. En dat smaakte heel erg naar meer, want heel veel mensen 
waren heel enthousiast daarover en wat ik al zei, ik heb gewoon ontzettend veel moeite om voor 
fondsen eh te vragen. En ik maakte ook geen deel uit van een team, ik zat niet op school. En als je er 
helemaal alleen voor staat, is het toch een andere insteek. Je hebt toch een beetje backing nodig, of 
een bedrijfje waar je inzit. Of iets waarvan je denkt, daar kan ik het mee doen. En ik heb niet die 
bezetenheid om ik vind dat dat MOET verteld worden. En dat is wel wat je nodig hebt, als je 
filmmaker bent. En daarom ben ik dan een beetje blijven hangen met dramacoaching of twee jaar 
nog geacteerd. Wat ik wel altijd heb gezegd, ik wil wel regisseur worden, maar dan wil ik wel alle 
facetten van filmproductie kennen. Ik was inderdaad vanaf mijn twintigste heb ik gewerkt op 
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filmsets, als runner, bij de props, rekwisieten, bij de timmer, ik heb als timmerman gewerkt, ik heb 
kabels gesjouwd. Ik heb alles, dus ik weet heel veel van het proces af, ook productie heb ik gedaan, ik 
heb met vrienden aan een talkshow gewerkt. Ik ben in cafe was dat twee jaar, maar goed ik heb zelf 
ook in een blauwe maandag op de sportacademie gezeten. Dus ik ben heel veelzijdig, en ik dacht die 
veelzijdigheid kan me ook nog helpen als ik ooit nog een keer zelf aan het werk ga. En nu nog steeds, 
mijn vriendin ook, die is nu heel erg met internet films bezig. En dan ben  ik gewoon tweede man, 
dan denk ik gewoon mee en dan moet ik iets technisch doen. Of ja.  
 
Leanne: Dus deze film was ook een mogelijkheid om daar weer lekker mee aan de gang te gaan, met 
dat proces?  
Alex: Absoluut en dat vind ik heel stimulerend. En naja goed, nu is het weer een kwestie van nu 
moeten weer, financieel weer een lastiger situatie. Als dat weer een beetje op orde is, wellicht kan ik 
nog eens iets schrijven en komt er iets moois uit.  
 
Leanne: Had je het idee, doordat je zo bij het team betrokken was, nog een soort van extra stapje in 
invloed had bijvoorbeeld? 
Alex: Nou ik weet wel dat ik heb geholpen met dingen. Zoals met de afspraak met de school, Edith, 
en de voetbalclub. En eh, ja dat was op een gegeven moment was het ja, het was ook een beetje van, 
hoe moet ik dat zeggen. Ja zij wist ook nog niet zo goed waar ze naartoe wilde. Dus ik heb ook wel 
geholpen met denken over andere mensen die mee konden doen, door gewoon veel met Denise te 
praten over haar project. Maar nogmaals, dat is allemaal heel beperkt, want uiteindelijk valt het toch 
allemaal weer terug bij haar. En eh, ik zou niet helemaal niet wijs willen maken van zonder mij zou 
het een heel ander product zijn geweest. Nee dat is het niet. Ik bedoel, ik heb gewoon mijn steentje 
bijgedragen. En natuurlijk was een van de drie hoofdpersonen, protagonasten, maar dus wat dat 
betreft was het gewoon onderdeel van mijn proces denk ik. En dan is het misschien makkelijker 
geweest dat ik wat wist van het proces, dan voor anderen. Maar goed, dat is. Hey daar heb je mijn 
zoon.  
Jaaa? Nee laat maar open! 
 
Leanne: En toen de film was afgerond, heb je een paar keer fragmenten gezien, of één keer ruw 
materiaal?  
Alex: Na, één keer dat was heel leuk, toen nodigde Denise mij uit en toen had ik vrij snel van, oke dan 
moeten we eigenlijk allemaal meteen komen kijken. Dat was gewoon bij haar aan de eettafel.  
Dit is Marvin. 
 
Leanne:  Hoi!  
Alex: Dit is Leanne. Zij studeert en wil alles weten over mij en het maken van een documentaire. En 
jij bet helemaal nat. Wat ben je vroeg, of is het al zo laat? Heb je al gegeten? Ik ook niet, we hebben 
niets in huis dus we moeten zo nog door de regen iets halen. Jij hoeft niet hoor, geen zorgen. Hij 
heeft net hard getraind. Waar waren we? 
 
Leanne: Uh, jullie gingen met zn drieën kijken. 
Alex: Ja! En dat vonden we allemaal heel leuk. En het was eigenlijk, Denise wilde eerst mij alleen. 
Maar omdat zij toch ook erin voorkwamen had ik zoiets van dan moeten we hem ook allemaal zien.  
 
Leanne: En was hij toen al helemaal af? 
Alex: Ja toen wassie wel al helemaal af. Maar wel nog aan de edittafel.  
 
Leanne: En had je toen nog de mogelijkheid om te kunnen zeggen, dit wil ik eruit of.. 
Alex: Ja die, ik had die mogelijkheid, dat had Denise mij al gezegd. Als je iets niet zit zitten, dan. Ja dat 
is een belangrijk iets. 
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Leanne: Ja, en dat had ze van te voren ook al gezegd. 
Alex: ja en dat had ik ook gevraagd aan d’r. Kijk, mijn ervaring, toen ik met het tijdschrift in Vrij 
Nederland een artikel. Toen heb ik, nou een maand lang allemaal briefwisseling gehad, met dat wil ik 
veranderd en dat. Dat je bijna dat artikel moet ik maar gewoon zelf schrijven, die maakte er zo’n 
potje van. En toe het ook af, naar mijn idee was het toch een beetje een sensatieachtig verhaaltje 
geworden. Veel meer dan ik had gedacht. Dus, ja en dat as niet echt de bedoeling. Maar aan de 
andere kant, dat is ook de vrijheid sowieso van een journalist. Als ik word geïnterviewd en ik wor 
geïnterpreteerd zo of zo, ja dan weet je dat je die kans loopt. Ik denk zelf dat je daar als je ergens aan 
mee doet, dat je daar altijd rekening mee moet houden, dat dat kan.  
 
Leanne: Eén van de dingen waarom Denise dacht aan een verhaal. Maar ze heeft het uiteindelijk heel 
anders aangepakt, of verbeeld. 
Alex: Ja want zij is ook van die generatie. Hoe noemen ze dat, was de kinderen van de revolutie was 
de ondertitel van dat verhaal van Vrij Nederland. En Denise was precies hetzelfde, zij had ook een 
bekende moeder en zij heeft ook zitten worstelen met dat ego. Of gewoon de aandacht die haar 
moeder sowieso al kreeg, zonder daarom te vragen. Dat mensen altijd op. Zij heeft ook met drugs 
gekke ervaringen gehad, zij heeft zelfs ooit een keer als kind acid ofzo gekregen. Terwijl ze dat niet 
wist en dat soort dingen. En ook echt heftig hoor, en daarom zeg ik ook, het is echt haar verhaal. 
Daarom, naja goed dat is met elk project, of het nou film of documentaire is of een boek, als je 
ergens aan meedoet is het gewoon heel belangrijk om de motieven te weten, ook van de maker, 
maakster, van zoiets en dat je daar gewoon een goede verstandhouding mee hebt. 
 
Leanne: Ja, goede afspraken maken en.. 
Alex: Ja dat is gewoon altijd belangrijk. En, ja, dat zie je die realityshows, dat wordt dan vaak een 
zooitje. En ik weet niet misschien krijgen die gewoon een dagsalarisje ofzoiets, dat ze daarom 
meedoen, ik weet het niet.  
 
Leanne: Ja. Had het verschil gemaakt als bijvoorbeeld Endemol naar je toe was gekomen met een 
plan? 
Alex: Uhhm, uhm. Hangt van de producent van dat specifieke programma was. Wat die insteek zou 
zijn, ik kan wel goed genoeg op mezelf passen dat ik me daarvoor behoed. Denk ik. Wat trouwens 
wel grappig is, dat toen de film net uit was. Toen werd ik gevraagd voor de radio meteen. Toen 
mocht ik op de radio iets zeggen ook, het ging over opvoeden, met uh, hoe heet die man, van Ome 
Willem, zegt jou dat iets? Edwin Rutten.  
 
Leanne: Ja, van dat kinderprogramma. 
Alex: Ja, inderdaad, zo is hij bekend geworden. Later gewoon programmamaker geworden, beetje 
bekend gezicht. Hij ging dan een programma maken over opvoeden. En daar wilden ze heel graag mij 
voor hebben, en het onderwerp zou dan zijn ‘zoals de appel valt…’Nee.  ‘zoals de ouden zongen 
piepen de jongen’. En dan wilden ze tien thema’s maken en ik moest dan… Maar al vrij snel kwam 
eruit, zij wilden eigenlijk iemand die zich echt zat af te zetten, tegen zn vader. Maar ik kan mijn vader 
goed begrijpen. En ik heb niet zo erg tegen af, dat. En toen later, nee zij waren heel erg 
amateuristisch. Die hebben me eerst gebeld en ja dan komen we draaien. En toen was er iemand 
gestorven in mijn omgeving en toen wilde ik liever uitstellen. En toen twee weken later hadden we 
een andere afspraak en toen opeens werd ik gebeld door een nieuwe producente die erop was 
gekomen en die kwam er toen achter dat mijn profiel eigenlijk niet helemaal voldeed. Nadat ik een 
paar uur met haar aan de telefoon had gezeten. En dat vond ik dan weer heel grillig en toen ben ik 
eigenlijk heel blij dat ik daar niet aan mee heb gedaan. En die zei ook heel eerlijk, ik zou je niet in een 
situatie willen zetten dat je je niet prettig voelt. En zij wilden gewoon echt mensen interviewen die 
zich echt zaten af te zetten tegen hun ouders, op een bepaalde manier, misschien nog steeds afgezet 
tegen mn ouders. Maar ik heb toch altijd begrip voor ze de situatie gehad. En ik heb ook begrip in de 
zin dat zij ook weinig keuzemogelijkheden hadden dus dat het zo is gegaan. Dat is niet echt bewust 
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gedaan zoiets. Zoals mijn vader was zelf ook enigst kind, die heeft nooit een vader in huis gehad, dus 
daar begint het al mee. Hij was op zijn achttiende kreeg hij een baantje en daarna rolde hij van het 
een in het ander. Dus hoe zijn leven zich heeft ontwikkeld, ja dat is gewoon helemaal een combinatie 
van factoren. En in zijn geval heeft het voor wat bekendheid gezorgd. En heeft hij inderdaad in de 
zestiger jaren meegedaan aan een soort van revolutie. En dat is bij mij gewoon een heel ander 
verhaal.  
 
Leanne: En bij Denise kreeg je daar de ruimte voor om beide kanten te laten zien, het afzetten maar 
ook het begrip en ja.  
Alex: Absoluut, absoluut. Dat vond ik op zich best wel gelukt ook, als ik het verhaal zo zie. Want ik eh, 
en ik ja ik weet nog steeds zeggen mensen ja je bent veel te aardig en.. want zo is het niet en 
mhmhm. Maar dan zeg ik, ja de man is ook nooit gemeen geweest en ik moet eerlijk zeggen, hij heeft 
altijd, hij is altijd een harde werker geweest. Heb ik ook gezegd in die film, dus wat dat betreft heeft 
hij altijd het goede voorbeeld gegeven. En ik, ik, denk ik van godverdorie. Hoe kon hij dat nog doen, 
terwijl hij in een echtscheiding zat en ruzies had. En dan toch nog zijn optredens doen en vrolijk 
blijven en inspiratie tevoorschijn halen. En ik moet eerlijk, als ik ruzie heb met mijn vriendin dan kom 
ik toch niks, dan zit ik alleen maar te mokken. Ja ik ga dan met een mokkend gezicht eten maken voor 
de kinderen, ofzo maar. Dat leidt mij dan weer heel erg af zoiets. Maar hij was ook een boefie dat ie 
dan een vriendinnetje had erbij, waarschijnlijk ofzo. Maar toch als je kinderen hebt is dat een heel 
ander verhaal. Maar dat is dan hoe dat is ontstaan. Ik ben ook heel straight, met dezelfde vrouw 
eigenlijk. En ik weet, als we geen kinderen hadden gehad, dat zeggen we allebei, dan zouden we 
waarschijnlijk ook andere partners hebben gehad enzo maar. We zien gewoon hoe goed het gaat 
omdat we bij elkaar blijven, dus dan is het bijna vanzelfsprekend. Terwijl, en ik ben echt opgegroeid 
met dat het vreemd was als je ouders bij elkaar waren. Daar werd je op aangekeken, zijn jouw ouders 
bij elkaar? Getverderrie, weet je wel? Zijn jouw ouders nog bij elkaar? 
 
Leanne: Ja! Gelukkig wel, ook niet heel gebruikelijk meer. Tenminste, ik ken een heleboel mensen 
waarbij dat anders is.  
Alex: Ja, dat geeft toch een fijn gevoel. Want je weet ook dat dat anders kan, en soms denk je nou ga 
nu maar uit elkaar of zoiets. Maar, weetje het ergste is, en dat heb ik ook wel van mijn vader geleerd, 
alles moet gewoon gecommuniceerd worden. Je moet niet dingen voor je houden. Als je dingen voor 
je gaat houden, dan ik heb vrienden die dat hebben meegemaakt. Die hebben dan twee jaar met 
zwijgende ouders aan tafel gezeten en dan wil je echt dat ze uit elkaar gaan. En ik heb al van kind af, 
ja ben ik er wel een beetje bij betrokken geraakt. Over de relatie, van m’n vader met m’n moeder en 
die bleven altijd on speaking terms en dat was ook vaak heel gezellig. Dat mijn moeder en zijn laatste 
vrouw bij elkaar kwamen en dat we uiteindelijk gewoon een grote extended family waren. En je bent 
ook altijd familie, als je een kind hebt van elkaar. Althans zo zie ik dat dan.  
 
Leanne: Ja, klinkt wel mooi. 
Alex: Ja is het ook zo. En ik denk nog steeds, mensen zijn niet perse bedoeld om hun hele leve bij 
elkaar te zijn. Want, het is ook, je moet ook de ruimte hebben om gewoon te kunnen flirten om 
gewoon leuk met elkaar om te kunnen gaan. Maar het is fijn als het werkt en je in elk geval eerlijk 
bent. Dat soort waarden.  
 
Leanne: Nou misschien heb ik wel al mn vragen gesteld. 
Alex: Heb je iets zinnigs gehoord. 
 
Leanne: Nou een hele hoop! 
Alex: Oh nou, oke. Ja dat is net als met die documentaire van Denise. Ik zeg, ik weet niet, jij moet 
ermee ermee doen. En ik zeg alleen wat ik gewoon eigenlijk altijd voel en denk. Dus er is voor mij 
niets nieuws onder de zon. Maar ik vind het wel leuk dat jij dit als onderwerp al neemt en dat kan. 
Dat je dit als odnerwerp kan nemen. 
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Leanne: Ja. Nou dat is dus ook nog niet zo uitvoerig gedaan, qua onderzoek. Echt de gesprekken met 
de personen waar het om gaat. Veel regisseurs die over hun project vertellen, terwijl eigenlijk de 
hoofdpersonen worden vaak bespreken als in dienst staan van de regisseur. Maar die zijn niet zo 
vaak zelf gehoord. Dus dat zijn meer aannames, dan dat er echt gesprekken gevoerd zijn. 
Alex: Nou dat is, als je een project gaat maken. Ik heb nog een paar oude talkshows waar ik aan 
meedeed, Night Live Show in Amsterdam. En ehm, dat is heel grappig dan, komt er iets totaal 
onzinnigs uit. Dan willen ze ook niet van te voren met je hebben gesproken, omdat dan de 
spontaniteit weggaat. Dus ze willen echt spontaan houden, als het live wordt uitgezonden. En soms 
krijg je dan een voorgesprekje, maar dat is ook meer om je even bezig te houden. Had ik ook bij de 
radio toen, toen ik werd geinterviewd over opvoeding. Toen was er een hele discussie, daar heb ik 
nog aantekeningen van gemaakt. Toen was er een hele discussie over wat een goede opvoeding was 
en een slechte. En ik zelf, ik heb gewoon wat ik heb meegemaakt ben ik niet ontevreden over. Maar 
wat ik heb geleerd is dat je wel wat meer structuur, je moet een middenweg. Dat heb ik geleerd. 
Terwijl tegelijkertijd merk ik ook dat mensen die een vrije opvoeding hebben gehad, het op hun 
beurt héél strikt willen doen, met hun kinderen. Dus dan slaat het een beetje door naar de andere 
kant. Dat zie je altijd, zo zie je ook, ik zeg nogmaals. Evolutie, je reageert, het is allemaal actie reactie. 
 
Leanne: Ja. Dus ook met zo’n film, dat ik nu hier zit daardoor!  
Alex: Nou opzich vind ik dat ook best leuk daarom, en was ik ook best nieuwsgierig daarom. Hoe eh, 
hoe zie jij dat. En leuk dat je het hebt gezien sowieso. Waar heb je het gezien? 
 
Leanne: Op Internet. 
Alex: Ah op internet, leuk.  
 
Leanne: Ja op HollandDoc, HollandDoc is mijn nieuwe vriend. Er staat zoveel op. Mooi is dat.  
Alex: Ik weet dat ik ehm, toen ik voor de eerste keer uit Amerika terugkwam. Toen was er het IDFA 
en toen heb ik heel veel films gezien. Maar daarna was ik eigenlijk een beetje teleurgesteld dat ik zelf 
niet daar met een product stond.  
 
Leanne: Het is ook wel een beetje confronterend dan om daar al die producties te zien. 
Alex: Ja een beetje wel. Ik wilde gewoon zelf ook iets doen. En daarom, ik heb ook meestal zoiets, bij 
bepaalde producties. Het is gewoon leuker als je ergens bij betrokken bent. M’n broertje zegt ook, je 
moet naar het Boekenbal. Ik zeg dan, nou al zou ik uitgenodigd worden, dan moet ik wel echt een 
boekje hebben geschreven ofzo. Dan wil ik niet als aanhang.  
 
Leanne: Hm. Terwijl ik denk dat veel mensen, de kans zouden grijpen om naar zoiets exclusiefs te 
gaan. 
Alex: Ja klopt, en die kans heb ik vaak gehad.  Dat ik gevraagd ben, en in die wereld zat. Maar nee dat 
heb ik nog steeds niet.  
 
Leanne: Ja dat is wel grappig. 
Alex: Ja misschien is dat grappig.  
 
Leanne: Ja naja, ik ben ontzettend nieuwsgierig naar het Boekenbal. 
Alex: Ja dat is misschien mijn probleem, ik ben niet zo nieuwsgierig. Ik weet het eigenlijk allemaal al 
een beetje. Ja, dat klinkt een beetje arrogant misschien, ik heb niet die nieuwsgierig die je echt nodig 
hebt, als journalist of als schrijver. Dat wil ik ook wel graag een beetje opwekken. Daar werd mn 
vader nog wel eens kwaad om. Dat dingen me niet zo interesseren. Wat dat betreft vind ik het 
grappig, ik vind het leuk om af en toe naar De Wereld Draait Door te kijken, dan ben ik weer een 
beetje op de hoogte van alles.  
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Leanne: Ik kijk het ook vooral om een beetje te weten. 
Alex: ja een nieuw bandje ofzo. Nieuwe sterren. Sabrina Stark heb ik voor het eerst gezien daar, nou 
die vind ik een fantastische stem hebben. En zo nog meer dingen die ik gewoon heel leuk vind. 
 
Leanne: Nou, oke. Ik vond het heel leuk dat ik langs mocht komen.  
Alex: Kan die uit?  
 
Leanne: Nou volgens mij wel.  
Alex: Of issie al uit? 
Leanne: Nou dat hoop ik niet! Eens even kijken. Hij doet het nog hoor.  
Alex: Zolang kan je er ook de weg in vinden, als het zo lang is?  
 
Leanne: Ja hoor, het is gewoon één bestand. Ik zal hem nu uitzetten.  
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Maaike - 25 juli 2013 
 
Leanne: Altijd een beetje gek met zo’n audioding, moet er zelf ook altijd aan wennen. Maar heel fijn 
dat we af konden spreken. Ik was blij toen ik je berichtje kreeg. 
Maaike: Na twee maanden! 
 
Leanne: Ja beter laat dan nooit toch. Dat geeft helemaal niks. We hadden het er net al een klein 
beetje over. Hoe werd jij eigenlijk voor het eerst benaderd? Want nu heb ik je zo via Facebook 
benaderd, hoe werd jij gevonden? 
Maaike: Uhm, mijn onderbuurmeisje Karina, die deed de productie van deze documentaire. Zij deed 
de productie, preproductie, ik weet eigenlijk niet wat het verschil is, van de documentaire voor Bram 
en zij had het op Facebook gezet. Zo van, ben je of ken je een single die mee zou willen werken aan 
een documentaire. Blablabla. En toen ging ik voor de grap erbij zetten ‘Je weet toch, ik ben single’. En 
toen zei ze ooja Maaike, oh wat goed. En toen ging ze mij bellen, zo van ooja dat is leuk en blablabla. 
Bram gaat een mooi portret maken. En ik zo: ja nee het was eigenlijk een grapje. Ik wil helemaal niet 
op TV, waarom zou ik op TV willen. Daar heb ik helemaal geen reden voor. En toen zei ze: ja nee, heb 
je morgen tijd? Dan kunnen we even koffie drinken en dan kan ik het allemaal uitleggen en dan kan 
je altijd nog nee zeggen. Dus toen zei ik, oke nou laten we koffie drinken, dan hebben het er even 
over. Maar ik denk niet dat ik het ga doen, ik zou gewoon niet weten wat mijn redenen zouden zijn. 
En toen had ze het erover van, ja het wordt wel een mooi portret en een mooi verhaal, integer. Het is 
voor de VPRO en niet een soort SBS programma wat een heel ander soort lading krijgt dan een VPRO 
programma. En gewoon oprechte vragen gesteld worden en een mooi verhaal neergezet. En toen 
was ik nog steeds aan het twijfelen, en toen dacht ik ‘eigenlijk vind ik het gewoon super eng met zo’n 
camera op je en wat ga je van jezelf terugzien en is dat wel het beeld wat je van jezelf hebt’. Ik ben 
nog nooit op TV geweest, dus het is wel een soort van nieuw iets ofzo en wil je daar dan wel mee 
geconfronteerd worden. Toen ging ik wel bedenken dat ik het super eng vond, en het zou wel een 
reden zijn om juist over die angst heen te komen en een andere kant van jezelf te zien of hoe je op 
beeld bent en hoe je beweegt. Heel veel mensen maken foto’s en heel weinig maken video’s. En 
misschien leer ik er wel iets van, ik merk dat ik het heel eng vind, dus misschien juist wel goed om 
over mn angst heen te komen. Niet dat dat perse nodig is, maar ook bijvoorbeeld dat je bedenkt dat 
veel mensen redelijk veel mensen naar gaan kijken in verhouding tot waar je normaal in een groep 
bent of tegen mensen praat, dat het je ook kan helpen met presentaties geven. Gewoon het idee dat 
er heel veel mensen naar je kijken en dat je dat al een keer gedaan hebt, dat het een soort vuurproef 
is ofzo. Ennehm, dus toen ben ik erover na gaan denken meer op die gronden en of ik er dan zelf ook 
echt iets uit zou halen. En ehm, toen heb ik nog met Bram geskypet, die middag, toen zei Karina ‘ga 
dan eerst even contact met hem opnemen, of je een goed gevoel bij hem hebt’ enne dat vond ik ook 
heel belangrijk. Want als er niet echt een klik is, dan komt er ook niet echt een goed gesprek uit. 
Toen heb ik met hem even geskypet, dat ging eignelijk heel relaxed en toen ging hij ook al wat vragen 
stellen en dat ging heel oke. Skype is natuurlijk ook een beetje camera en dus maar goed, aan de 
andere kant wist ik nog steeds wat ik echt moest verwachten. Ja naja cameraploeg, hoe ziet dat eruit, 
wat zijn dat voor mensen, wat moet je allemaal doen? Moet je dingen herhalen of niet, of nan God, 
ja weet niet, ga je gekke dingen doen, voel je dat je tick krijgt of ga je gekke woorden gebruiken. 
Geen idee. Dus dat was ik allemaal, maar ik heb wel tegen hem gezegd ‘ik wil zelf kunnen bepalen 
wat ik uitgezonden wil hebben, ik wil niet dat je zegt van ik wil dit soort shots hebben, dat vind ik 
echt niet relaxed. Ik wil dat samen in overleg daar dan iets van maken. Ik wil daar zelf een stem in 
hebben’. En daar wassie allemaal heel relaxed over, dat maakte hem allemaal niets uit en dat zou 
allemaal wel goedkomen zei die’. En je moet er zelf ook tevreden over zijn dus dat was allemaal heel 
eh open en voelde heel oke.’ 
 
Leanne: Dit klinkt wel echt alsof je er heel goed over na hebt gedacht. 
Maaike: Ja dat heb ik wel gedaan ja.  
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Leanne: Het was geen spontane actie, sprong in het diepe zonder daar over consequenties na te 
denken. 
Maaike: Nee helemaal niet. Nee, want je weet nooit wie het ziet enneh weet je m’n moeder kijkt er 
ook naar en die gaat er ook iets van vinden. En zo zijn er genoeg mensen die er allemaal iets van 
vinden, dus eh dat is ou eenmaal TV. Mensen hebben er heel snel een mening over en ze krijgen 
maar een deel van de werkelijkheid te zien, dus daar moet je wel denk ik bewust mee omgaan ja. 
 
Leanne: Ja, en je had het er ook al over dat het gen SBS was, maar de VPRO. Kun je dat wat meer 
uitleggen? Hoe zie je dat verschil? 
Maaike: Nou ik vind wel dat SBS, of SBS 6, wat is het eigenlijk? Ik kijk geen TV. 
 
Leanne: SBS 6? Ik weet het eigenlijk niet. 
Maaike: Maar eh, dat is allemaal veel dramatischer en voor mijn gevoel veel minder oprechte 
televisie dan bij de VPRO. En ik vind dat bij de VPRO inderdaad echt wat kritischer, kritischer toon, 
wat dieper in het onderwerp gaan en niet zo oppervlakkig. Geloofwaardiger ofzo, ook. Dus ik 
geloofde er wel in dat als ik dat bij de VPRO dan zou doen dat eh dat meer bij mij zou passen dat 
plaatje dat neergezet zou worden. Dat is voor mij wel een verschil, bij SBS zou ik nooit meegedaan 
hebben. Nee dan zou het risico nog veel groter zijn dat er iets uitkomt wat je niet zint volgens mij. 
Want dat interesseert hun niet, het gaat hun alleen om kijkcijfers en waarschijnlijk gaat elke zender. 
 
Leanne: Maar dat verschil is volgens mij wel degelijk aanwezig. 
Maaike: Ja het is ook goed dat er verschil is, ze kunnen niet allemaal hetzelfde doen, maar ik ben niet 
het publiek SBS dus. Dan wil ik daar niet mee geassocieerd worden. Dat is dan misschien ook plat, 
maar zo zie ik het wel.  
 
Leanne: ja, en wanneer was dit? 
Maaike: Ja wanneer was dit? Vorige zomer? Ik denk juli, augustus, september? Zoiets.  
 
Leanne: Dus een jaar geleden. 
Maaike: Ja, echt een jaar geleden ja. Ik denk dat het in augustus uit is gezonden, maar dat weet ik 
niet zeker. 
 
Leanne: Dus dat is dan wel heel snel gegaan. 
Maaike: Ja dat is denk ik in 2,5 maand ofzo. Volgens mij heb ik hun drie of vier keer gezien, drie of 
vier keer hebben ze gefilmd. 
 
Leanne: En dan de hele dag of? 
Maaike: Uhm, ja was meestal wel een dag ja. Maar soms begonnen we wel om vier uur ’s middags 
tot ’s avonds door ofzo.  
 
Leanne: En met hoeveel mensen kwamen ze? 
Maaike: Jaa, ik zit even te denken. Volgens mij kwamen ze elke keer met z’n drieën. Licht, camera en 
Bram. Ik zit te denken of ze nou ook een keer met zn vieren kwamen, maar volgens mij met zn 
drieën. Ze hadden alleen een keer een andere camera bij zich, een grotere camera omdat ze meer 
close ups wilden maken, ofzo ik heb er geen verstand van. Maar toen was ik wel zo van oh kut, dit is 
echt een serieuze, want die andere was gewoon zo’n camera zo over je schouder zo, meer video 
achtig. Die sommige mensen thuis hebben, of één slagje groter ofzo, maar. Eentje op statief en 
helemaal groot. Enzo.  
 
Leanne: Ja. Je zei net ook van, straks ga ik stamelen, of een tick krijgen ofzo. Was dat zo? Hoe voelde 
je je op het moment dat de camera aan ging, merkte je een verschil? 
Maaike: Hm. Ik probeerde er heel erg niet een verschil te laten zien, door heel bewust  te denken 
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van. Relax. Het zijn allemaal geen vragen die je fout kunt beantwoorden. Gewoon, het is mijn leven 
en hoe ik het doe, doe ik het en daar kun je een mening over hebben. Maar je kunt geen fout 
antwoord geven, je gaat niet door naar de volgende ronde ofzo. Dus er hangt niet zoveel wat dat 
betreft vanaf. Maar, nou bijvoorbeeld dingen als ik wil niet rokend op de camera, dat vind ik zo lelijk, 
dus dat hoeft van mij niet vastgelegd te worden. Het is al niet goed om te doen dus ja. En dat hebben 
ze bijvoorbeeld wel gedaan, dat ze een shot hebben waren ze gewoon aan het filmen terwijl ik even 
pauze had, stond ik gewoon op het balkon. Dat soort dingen probeerde ik wel heel erg op te letten. 
Maar dit ha ik ook, ik zei het ook op dat moment van ik wil niet dat jullie dat filmen en dat hebben ze 
er toch in laten zitten en dat zijn van die dingen die ik dan echt super annoying vind, want het voegt 
echt helemaal niks toe. Dus eh, ik snap ook niet waarom ze dat gedaan hebben.  
 
Leanne: Maar heb je daar nog iets van gezegd dan later? Want je was natuurlijk niet bij die viewing. 
Anders had je dat misschien nog kunnen zeggen. 
Maaike: Heb ik eigenlijk niet meer gezegd, omdat het eigenlijk geen zin had. Het is al gebeurd, ze 
hadden gewoon beter moeten luisteren in het begin. Ze hebben dus niet helemaal gerespecteerd 
wat mijn wensen waren en dat vind ik echt onzinnig. Ik doe er vrijwillig aan mee en het minste wat je 
kan doen is respect hebben voor wat iemand wel en niet wenst opgenomen te. Dus ja. Maar goed. 
Maar je let meer op je woorden, wat ga ik zeggen, hoe ga ik het formuleren. En als je dan even aan 
het praten bent, dan. Aan het begin ben je misschien terughoudender, oplettender en bewuster en 
op een gegeven moment dan kijk en dan laat je het ook wel weer gaan. Want op een gegeven 
moment, denk ik als interviewer, het goed doet, vergeet je ook de camera en zit je gewoon in het 
gesprek. En zeker, kijk zo’n eerste dag is wel gewoon heel spannend, maar als ze dae tweede dag 
komen dan denk je, oh ik weet nu wel hoe het gaat dus dan wen je er ook wel weer snel aan. Zeker 
omdat er niet zo’n heel circus omheen staat en dat je ook wel een beetje met die jongens van de 
crew heb je ook wel een gesprekje of je drinkt even wat mee of. Dus dan voelt het ook wel 
vertrouwd ofzo.  
 
Leanne: Ja. En merkte je veel van productionele dingen? Dat ze bijvoorbeeld echt zeiden van, nee 
niet hier zitten, want het licht, of zo en zo.  
Maaike: Ja soms wel. Dan zat ik met m’n benen in de lucht en dat ze dan zeiden, nou ik ff naar 
beneden doen, anders zien we zoveel. Ofzo. EN dan oohja, oke bedankt. Naja, het waren allemaal 
mannen dus die letten toch niet zo op hoe je eruit ziet, ja misschien als het echt niet netjes is ofzo, 
om op beeld te hebben, maar verder letten ze er toch niet zo op. Ja één keer, toen moest ik buiten 
staan op het balkon wilden ze een buitenshot hebben omdat het licht heel mooi had. Dus ik had iets 
aan gehad en toen wilden ze dat ik iets anders aan zou trekken, omdat het dan leek alsof het een 
ander moment was. Dus toen zei ik ja prima, en toen heb ik wel gevraagd, wat wil je dat ik aan trek? 
En toen zeiden ze ja, kom maar met een setje. En toen zeiden ze, ja heb je nog een iets anders, wat 
meer zo’n kleur. Dus toen ging ik voor hun zo, dit dan? En toen ja dit is perfect, kom dit dan. En dat 
was precies het setje waarvan  mijn moeder zei, nou dat ziet er echt niet uit je borsten lijken wel drie 
keer zo groot.  
 
Leanne: Haha jaa, drie mannen die dat eehh. 
Maaike: Dan krijg je dus zoiets. 
 
Leanne: Dat komt dan ook omdat je die gelegenheid een soort biedt. 
Maaike: Ja precies en het was wel een soort netjes ding ofzo, maar ja weet ik veel. Misschien was het 
de BH die ik aanhad ofzo. Kijk ik zie dat dan niet, maar op camera ziet het er dan misschien weer 
anders uit. Ja. De hoek die ze nemen ofzo. Maarja goed. 
 
Leanne: En merkte je voor de rest, want dat vond ik opvallend toen ik zelf de film keek. Bram is een 
man, en het gaat over vrouwen. Dus daar zit al een bepaalde brug in, of een bepaald ander 
perspectief, heb je daar zelf over nagedacht of iets van gemerkt? 
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Maaike: Naja, misschien soms wel als hij vragen ging stellen waarvan ik dacht ‘dat is misschien niet 
zo bij vrouwen aan de hand ofzo’. Maar dat is eigenlijk het hele, ook de titel van de documentaire is 
Tussen bitch en Bambi, ofzo dat is al een mannelijk titel, dat slaat echt, dat zou geen vrouw aan een 
documentaire geven. Dus eigenlijk alleen al die titel die wist ik pas toen alles al gedraaid was. Toen is 
eigenlijk de hele. Tijdens het draaien is eigenlijk het hele idee voor de documentaire veranderd. Dat 
had een andere grondslag dan dat het uiteindelijk heeft gekregen. Dus uiteindelijk heeft het ook een 
andere titel gekregen, die hadie nooit in het begin. Dus ik vind die titel ook zo bout. Echt ja, echt 
nergens op slaan. Tussen Bitch en Bambi. Wat is dat voor iets? Het is echt zo niks, ofzo. En dat vind ik 
dus weer een SBS titel. Ik vind het helemaal niet VPRO ofzo, het is zo plat. Ik snap dat je mensen wil 
trekken, dat je kijkers wil trekken, maar dat vond ik echt. Ja naja, beetje zonde. 
 
Leanne: Dus ook die woorden, die vraag vind je jezelf een bitch of bambi.  
Maaike: Nee die vraag heb ik nooit gekregen. 
 
Leanne: Want het jongste meisje, Maxim heet ze geloof ik, die zegt een keer volgens ben ik meer een 
bambi. 
Maaike: Ja, dus zij zal later gefilmd zijn denk ik en toen was de titel van de film dus wel bekend. En 
heeft hij daar nog geprobeerd iets uit te halen zodat het nog een relatie had tot die titel die hij eerst 
had. Dat gok ik, maar dat weet ik allemaal niet. Maar ik kwam er echt pas op laatste moment achter, 
toen hij een week voor de viewing ofzo. Of misschien toen de viewing was, in ieder geval heel laat.  
 
Leanne: Ja, was er een werktitel?  
Maaike: Nee er was nog geen titel. Nee.  
 
Leanne: Ik vind het inderdaad ook een heel mannelijk bewoording van wat je zou kunnen zijn als 
vrouw. 
Maaike: Ja. Het zijn van die uitersten die niemand gebruikt vind ik. Het zijn IDfixige woorden ofzo. 
Hoezo, iedereen is wel eens een bitch en iedereen wel eens een bambi. Dat is met mannen ook, 
soms zijn het klootzakken en soms zijn ze heel schattig. Dus ja. Dat is sowieso niet een keuze volgens 
mij en iedereen is zo, dat heeft niets te maken met single zijn ofzo.  
 
Leanne: nee precies, er wordt een relatie gelegd alsof dat er iets mee te maken heeft. 
Maaike: Ja precies en dat vind ik echt bullshit, dus voor mij is het een beetje een onzinnige titel. 
Maar goed, dus dat soort dingen. Ja tijdens een gesprek soms. Ik kan me niet echt een voorbeeld 
herinneren. Maar dit is wel echt typisch, zo’n titel.  
 
Leanne: Ja.  
Maaike: Ik denk dat het wel anders was geweest als een vrouw vragen had gesteld, vanuit haar eigen 
referentiekader een vraag kan stellen en misschien ook beter kan doorvragen omdat ze weet hoe, 
hoe het voelt om in zo’n situatie te zitten als vrouw. En aan de andere kant kan een man weer een 
vraag stellen vanuit een ander perspectief geven waardoor je even uit je standaard denken wordt 
gehaald. Dat je anders naar jezelf gaat kijken.  
 
Leanne: Denk je dat dat gebeurt is? 
Maaike: Uh, het is zo lang geleden dat ik die documentaire heb gezien. Er was wel een moment, ik 
weet niet meer wat het onderwerp was. Ja het ging iets over, mijn of ik onzeker was, of ik hoe ik dan 
op mannen afstap of hoe ik daarmee omging. Zoiets, en toen dacht ik  ja. Toen ging ik allemaal 
dingen zeggen waarvan ik dacht, waarom zit ik dit nu allemaal te zeggen, en die zou ik niet zo snel 
gezegd hebben, maar hij stelt die vraag dan zo direct ofzo dat ik dan heel. Terwijl een vrouw 
misschien minder snel direct zo’n vraag zou stellen en je wat meer een veilig gevoel zou geven. Toen 
dacht ik wel, potverdorie ik zit allemaal dingen te zeggen waarvan ik denk, wil ik dat eigenlijk 
allemaal wel kwijt weet je wel? Maakt me zo kwetsbaar. Eh dan zet ik mezelf zo kwetsbaar neer, 
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terwijl ik helemaal niet zo kwetsbaar of onzeker ben weetje wel. Maar als je die vraag dan zo stelt, ja 
iedereen is wel eens onzeker dus dan ga je zo, dan ga je die richting toch op en dan ga je dat stuk 
onderzoeken. Maar dat doe je dan dus op de televisie. Dus eigenlijk eerst zelf onderzoeken en er dan 
pas iets over zeggen. Maar omdat die camera aanstaat, voel je je toch ergens wel verplicht om 
antwoord te geven.  
 
Leanne: Dus je wordt dan eigenlijk verrast door de vraag, en ook door je reactie die daar op volgt 
eigenlijk.  
Maaike: Ja en ik ben ook wel zo iemand die dan ook wel probeert gewoon te antwoorden en dan eh 
misschien geen mediatraining gehad dan dat ik geen mediatraining gehad en zeg, nee ehm volgende 
vraag.  
 
Leanne: Nee.. En heb je zeker na zo’n moment bijvoorbeeld. Heb je wel een gehad zo’n moment, van 
o god, waarom ben ik hieraan begonnen, waarom doe ik dit eigenlijk? 
Maaike: Nou tijdens het filmen niet zo, ik heb gewoon ja gezegd dus dan ga ik er gewoon voor en dan 
doe ik het. Dan ben ik wel zo committed dat ik er niet mee stop en dat ik tussendoor probeer bij te 
sturen als even niet goed voelt, of als ik het te ver vind gaan of wat dan ook.  Maar daarna wel. 
Omdat zoveel mensen het gezien hadden en naar me toe kwamen. Toen het uitgezonden was, dat ik 
dacht ojee, ik deed het heel erg voor mezelf en nu bleek dat er toch wel veel meer mensen kijken, 
ook met die trailer, of hoe heet dat, het stukje laat ik maar zeggen, een soort sneak preview, 
vooraankondiging van de documentaire, dat er toen al collega’s naar me toekwamen ‘hey ik zag je op 
televisie, je zit in een documentaire!’ Dat ik dacht heh, neeee….. Oh god nu weten ze allemaal dat, 
ohhh. Maar ook zelfs, een half jaar later ofzo, dat mensen dan op uitzending gemist het hadden 
gezien. Dan kan je een dertig minuten suggestie krijgen ofzoiets, en daar stond die dus blijkbaar 
tussen dat weer andere vrienden van mij, die het dus nog niet wisten, naja vrienden, kennissen, eh 
dan naar me toekwamen, ik zag je op televisie, ik wist niet dat je in een documentaire, dat ik zei nee 
dat heb ik ook aan bijna niemand verteld. Dat was ook de bedoeling dat zo min mogelijk mensen het 
zouden zien. Maarreh, ja dat dat toch wel meer is dan je van te voren verwacht. Want mijn insteek 
was om het meer voor mezelf te doen, en er iets aan te hebben danneh.  
 
Leanne: Als zoektocht, als..  
Maaike: Ja! Als ervaring ja. En bepaalde angsten overwinnen, en ook een soort avontuur om te 
kijken, hoe gaan die dingen? En je kan niet zomaar ergens achter de schermen kijken en dat kan je 
dan wel, om te kijken hoe werkt dat allemaal en.  
 
Leanne: Dus je had eigenlijk onderschat hoeveel mensen ermee in aanraking zouden komen?  
Maaike: Ja, ja. En ook hoeveel mensen op twitter erop kwamen en op 3Doc, daar stond ie dan ook 
als documentaire enneh wat daar allemaal voor berichten op stonden en oioioioi, dat mensen 
allemaal zo’n mening hebben, en echt hele erge dingen zeggen, terwijl ik denk dat gaat over mij, je 
kent mij helemaal niet. Ja, maar Maaike, ja ze weten dan natuurlijk mijn naam, alleen mn voornaam. 
Ja toen stonden er ook echt wel dingen bij dat ik denk ja maar, je kan zeggen dat ik oppervlakkig ben, 
of eh, ja ik weet niet eens meer wat ze zeiden hoor, maar je kan heel veel dingen roepen, maar wat 
je gezien hebt is ongeveer vijf minuten van mijn leven, weet je wel, gast. 
 
Leanne: Dat is niet echt in verhouding tot.. 
Maaike: Ja en wat zegt dit over jou, dat je daar zo snel een mening over vormt. Wat wil je daar nou 
meer bereiken, mij een rotgevoel geven? Waarom? Na en toen had Bram ook wel na de uitzending, 
nog eh nog wel een berichtje gestuurd en toen zei die ook wel van wat vond je er van? Enneh, heb je 
nog leuke reacties gekregen? En toen heb ik ook wel tegen hem gezegd, van nou ook wel veel 
vervelende. Natuurlijk wel gewoon van mensen die ik ken, die waren allemaal wel gewoon lief en.  
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Leanne: Want die kennen ook de rest van jou. 
Maaike: Ja precies en die kunnen het in de context plaatsen. Behalve mijn moeder die was niet heel 
erg enthousiast. Nee, maar vooral die reacties daar zei Bram ook over, ja dat is gewoon internet. 
Iedereen heeft er een mening over en dat moet je echt niet lezen, of als je het gelezen hebt, leg het 
alsjeblieft naast je neer, het betekent allemaal niks. Laat je daar niet oor beïnvloeden, dus eh ja. Dan 
heb je toch wel, als je dat leest op die dag heb je er echt wel een beetje last van. En niet zo dat ik 
helemaal ga huilen en denk, oohh wat erg enzo. Maar wel dat ik denk, wat zijn mensen toch naar! 
Waarom doen ze dat weet je wel, ze hebben het over mij. Hebben ze dat dan echt niet door?  
 
Leanne: Ja dat is wel echt. Dus daar had je misschien niet echt over nagedacht?  
Maaike: Nee dat het zo negatief zou kunnen zijn nee.  
 
Leanne: Hm ja. Enneh… wat, wat vond je zelf toen je het zag voor het eerst? Heeft het, klopt het?  
Maaike: Naja, klopt het. Tja, ik heb het allemaal gezegd, maar. Dus wat dat betreft. Ja. Nou ja, dus de 
titel, die geeft al een sug suggestief laag, legt het over die documentaire en daardoor wordt alles in 
die context geplaatst waardoor, en ook er zitten ook dingen in die ik gezegd heb, die eigenlijk een 
beetje bijzinnen waren of wat niet het onderwerp was waar we het over hadden op dat moment, 
maar die erin gezet zijn ook omdat de hele richting, of de documentaire veranderd is. Dus er zitten 
dingen in waarvan ik denk ja dat heb ik gezegd, of dat ging daarover en nu knippen jullie het zo. En 
daar zitten echt wel dingen bij waarvan ik denk, ja hm, ja zo. Naja. Bijvoorbeeld het hele verhaal op 
de parade of zo ja. Ik had het met Bram over dat ik het zo gek vind dat mensen elkaar niet meer op 
straat aanspreken, dat niet meer, dat mensen leren kennen, terwijl op straat lopen genoeg mensen 
en ik zie genoeg mensen die een leuke glimlach hebben of er heel vrolijk uitzien, of weetje wel of 
chagrijnig waar je misschien wel iets van zou willen zeggen van gaat het wel goed met je ofzo. 
Weetjewel. Je stapt niet meer, of meer, ik heb het in ieder geval nooit gedaan, maar ik kan me 
voorstellen dat mensen dat vroeger wel deden, op iets af om met vreemde mensen gewoon een 
gesprekje te voeren ofzo. Er zijn genoeg mensen dat je het niet doet, omdat je het druk hebt, of 
iemand heeft het zelf druk en die heeft er helemaal geen behoefte aan of. Zo kan je allerlei redenen 
verzinnen om dat niet te doen. En bij mij, een week daarvoor ofzo zat dat heel erg in mijn hoofd van, 
dat ik dacht van iedereen gaat maar daten via, omdat ze natuurlijk ook met die documentaire bezig 
waren, dan ga je al meer bewuster daarover nadenken, en dat ik zo vaak ook gewoon mannen lopen 
van nou, niet slecht, daar zou ik best eh, een avondje mee in de kroeg willen hangen, enneh dan ga je 
er toch niet op af en, nee heb je toch al dus je kan het allicht proberen en dat dat zo raar is. En toen 
hij van ‘ja dat vind ik echt interessant, interessant, kunnen we daar niet iets mee doen?’ En toen zei 
ik ja ik ga niet op een straat ergens staan, want jullie moeten toch met een camera in de buurt zijn en 
ik moet toch gewired zijn of weet ik veel. Enneh, dat gaat toch heel erg opvallen en dan gaan mensen 
sowieso al niet eh. 
 
Leanne: Ja dan lijkt het net alsof jij eh,  
Maaike: ja exact. Dat gaat natuurlijk nooit zo overkomen alsof ik dat in het echt zo doe en dan ben ik 
op dat moment ook op zoek. En deze momenten komen spontaan en dat is niet dat ik het opzoek 
ofzo. En dan kan ik ook niet overbrengen eigenlijk, want dan moet ik nu iets zeggen. En toen zei 
Bram, ja maar is er dan niet een andere plek waar dat misschien wat spontaner gearrangeerd kan 
worden en toen, ja de parade is een plek waar iedereen vrij rondloopt en iedereen misschien wat 
relaxed is. ‘Ja dat is een goed idee, dan gaan we naar de parade. En ik zei ja, maar ik weet niet of dat 
gaat werken en ik wil ook niet de druk voelen dat ik op mensen moet gaan afstappen enzo. En ik zei, 
en ik wil zeker, ik wil een soort eindredactie hebben, ik wil zeker kunnen zeggen of het wel of niet 
uitgezonden wordt, maar goed omdat ik niet die viewing nooit heb gezien heb ik nooit gezien wat 
erin zou komen en wat niet. Heb ik ook niet gezien hoe dat stuk laat maar zeggen zou zijn. En toen ik 
dat zag dacht ik echt, ik zie eruit alsof ik zó op zoek ben. Terwijl, ik doe dat voor de camera, omdat je 
dan moet draaien weetje wel. Ik bedoel, je hebt drie uur de tijd enneh, dan moet het geregeld zijn en 
dan voel je toch, als je daar zit van, ik moet iets doen ofzo, ik moet gaan rondlopen, en ik moet 
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iemand aanspreken enzo. Dan ga je heel geforceerd ga je dat doen en dan komt het ook niet aan en 
dan jaaa dan, word je zo kwetsbaar eigenlijk zelf. En dan komt het ook zo over natuurlijk, maar zo zou 
ik het nooit doen. Dus ja. 
 
Leanne: Das eigenlijk niet hoe je zelf bent.  
Maaike: Nee. Dat zou ik nooit zo geforceerd doen, ik zou dan eerst zorgen dat je een soort 
oogcontact hebt, maar ik had natuurlijk ook die camera achter me aan lopen. Dus ik liep een rondje 
en natuurlijk wel op een meter, maar er liep toch een camera achter me aan. En als je drie keer dat 
rondje loopt, dan weet iedereen wel dat die camera bij jou hoort weetje wel. Dus ook dat geeft 
natuurlijk verdraaide reacties bij mensen. Dus het is nooit. Is het de waarheid, nee. Het is een 
waarheid die niet in mijn leven echt zou gebeuren. Dus het is veel te veel in scène. 
 
Leanne: En je zei aan het begin van, oke ik ga dit dan wel doen, maar dan wil ik het samen doen, 
samen met Bram doen, maar op zo’n moment gaat het dan eigenlijk, dat je het voor hem gaat doen. 
Als ik dat zo mag zeggen? 
Maaike: Ja. Ja. Klopt. En ook wel, omdat ik het ergens wel wil proberen, ik wil ergens wel kijken, het 
was wel iets dat in mijn hoofd zat waarvan ik dacht, eigenlijk zou je dat wel moeten kunnen. Moeten 
doen en zou je niet zo bang moeten zijn voor iemand reactie, maar omdat die camera er ook op zat 
voel je toch meer de druk van het moet nu, en het mag niet morgen. Misschien voel ik me vandaag 
wel niet zo sterk, of heb ik er helemaal geen zin in.  
 
Leanne: Ja en nu, het is een draaidag, er is een ploeg. Je hebt het er met Bram over gehad, dat was 
aanleiding om naar de parade te gaan en dat voel je allemaal.  
Maaike: Ja dat voel je allemaal. Dus heel natuurlijk wordt het gewoon niet. In ieder geval niet in mijn 
geval. Ja misschien als je Katja Schuurman bent en iedereen denkt ‘oh leuk’. Maar dat verwachten 
mensen want als je ze aanspreekt dan is het oeh das een bekende Nederlander en daar wil ik wel een 
gesprekje mee voeren en dat geeft een heel ander effect. En nu, wat wil ze van me eh is ze ergens 
van. Vertrouw ik dit wel?  
 
Leanne: Ja want jij had aan het begin dat je voordat je begon ook je twijfels over de camera.  
Maaike: Ja en die mensen hebben dat ook. Bij mij is het nog een soort van, ja ik weet het, ik ga het 
bewust aan, maar die mensen worden voor het blok gezet. Dat is echt een heel ander soort energie 
en gevoel voor hun. Ja tuurlijk ik zou ook niet zo, ik zou ook denken ja doeiii, ik sta hier nu lol te 
hebben enneh volgens mij, dat weten die mensen al voordat je iets gezegd hebt. Dus het maakt niet 
meer uit wat je zegt weetjewel, ook al zeg je iets positiefs, waar het juist om zou moeten gaan om die 
inhoud. Dat hele, niveau haal je gewoon niet, het is bij voorbaat al hakken in iemands hand enneh.  
 
Leanne: Ja oh ja en die cameraatjes? Want jullie filmen zelf ook?  
Maaike: Ja oh ja. Ik had zo’n, hoe heet zo’n ding, dat had een naam. Ja ik had een cameraatje 
gekregen, want hij zei, ik vind het wel leuk als je zelf nog wat filmt. En ook bijvoorbeeld op een date 
enneh.  
 
Leanne: En hij vroeg niet, mogen wij bij die date zijn?  
Maaike: Ja! Ja, jaa, ook. Ja, nee maar dan zei ik, nee dat gaat echt niet gebeuren. Enneh, dat is maar 
goed ook. Want eh, dit is al uit de hand gelopen. Ja want ik had die camera gekregen en toen had ik 
per test had ik, misschien, hij werd gebracht, maar ik zat toevallig op het terras, dus toen had ik die 
koerier gezegd, kun je hem naar het terras brengen dus toen had die koerier hem gebracht en toen 
zaten wij samen en toen gingen we natuurlijk voor de lol samen zo van, Nou Ming, want vind jij, dat 
Maaike nog steeds geen vriendje heeft?  
 
Leanne: Oh dat vriendinnetje, toen was net de camera gebracht?  
Maaike: Met dat rode haar, ja toen was net het cameraatje gebracht.  
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Leanne: Oooh!  
Maaike: Dus ik dacht even testen, even proberen. En dat zit er dus blijkbaar in, maar eh dus ik ging 
haar een beetje interviewen, voor de lol eigenlijk, maar dat had ik er dus allemaal op laten staan. En 
’s avonds moest ik dan filmen, als ik een date had gehad, dan moest ik vertellen hoe het was 
geweest, of voor die date. En het liefst ook nog op die date filmen. En toen had ik één stukje gefilmd, 
toen was ik met eh Pablo, een Chileense jongen, dat stukje heb je wel gezien, dan ligt hij een het gras 
en dan doe ik stiekem zo… Ennehm, maar die wist niet dat ik in die documentaire zat, maar ik heb dat 
gewoon zo gedaan en ik heb tegen Bram wel gezegd van kan dat en blablabla, en toen zei die ja, dat 
is geen probleem en je ziet toch niks enneh.  
 
Leanne: Nee je zou hem niet herkennen als hij nu over straat loopt.  
Maaike: Maar ik heb daar dus een mail van hem over gekregen en die was niiieet best. Nee ja hij 
heef mij echt wel bedreigd van, ik weet waar je woont en ik zou maar uitkijken de komende dagen. 
Ja. Maanden later, ik denk vier vijf maanden later, toen kreeg ik een mailtje van hem opeens.  
 
Leanne: En hij was toen nog wel in Nederland? Ik weet niet hoelang hij in Nederland was? 
Maaike: Ja. Ja, hij was nog in Nederland, maar volgens mij is hij verhuisd, hij wilde toen verhuizen 
van Rotterdam naar Den Haag, omdat hij daar werkte voor een bedrijf en… Ik kreeg het gevoel dat hij 
ook wel verhuisd was, uit zijn mailtjes. Maar dat hij nog wel wist waar m’n huis, of waar ik woonde 
zeg maar. In ieder geval zoiets, en dat ik maar uit moest kijken, een heel boos mailtje, heel onredelijk 
enneh ik weet ook niet waar hij dat dan gezien heeft, want blijkbaar kijkt, hij kan geen Nederlands, 
dus het zou voor hem nergens op slaan om, hij kijkt niet naar uitzending gemist. Of. Afleveringen, 
zeker geen Nederlandse documentaires te kijken, dus hij moet het van iemand anders gehoord 
hebben. Dus het was al een beetje een dubieuze jongen, misschien heeft hij een vriendin gehad die 
het heeft gezien en was hij daarom ook zo boos. Of collega’s misschien, maar het was allemaal 
internationaal waar hij werkte. Of een Nederlandse vriendin, een bedrijfje met twee meiden. 
Educatieve progrogramma’s in Latijns-Amerika en hij is zeg maar hun cameraman. Dus het kan ook 
zijn dat één van hun het gezien heeft. Het zal heel erg als een verrassing zijn gekomen, hij kan er niet 
zelf achter zijn gekomen door het kijken van het programma. Iemand zal het zijn geweest die heeft 
gezegd, je was op televisie met dat meisje waarmee je aan het daten was blablabla. En dan, zal die 
het gezien hebben en heel erg geschrokken zijn, dat snap ik, want ik dacht nog, en Bram met mij: dat 
gaat ie echt nooit zien weetje wel. Het is geen Nederlandse jongen, kan alleen maar Engels, Spaans, 
kijkt geen tv en heeft eigenlijk geen Nederlandse vrienden ofzo, dus hoe moet hij daar nou 
achterkomen. En, hij is echt 2 of 3 seconden in beeld. Met een deel van zijn hoofd, niet eens de 
voorkant, maar gewoon en profil met een zonnebril op. Jaa, bewogen, naja goed.  
 
Leanne: Niemand die hem niet kent, hij zou niet de reacties hebben gehad die jij nu wel hebt. 
Maaike: Nee. Hij heeft geen blauw haar, tattoos in zijn gezicht die opvallen. Het is gewoon een 
normale Spaanse jongen. Dus ja, dat was heel, ja toen was ik wel heel erg geschrokken. Toen heb ik 
ook meteen Bram gebeld.  
 
Leanne: Ja logisch, hij is de professional, toch.  
Maaike: Ja, ik zei ook hoe moet ik dit oplossen? Ik krijg nu iets wat… ja, eh, wat echt wel een 
vervelende situatie is, door iets wat jullie gemaakt hebben. En ik ga ervan uit dat jullie weten wat de 
regels zijn en hij zou ook lawers enzo, hij zou me suen. En ik dacht, dikke doei, dit moet ik niet 
hebben. Dit is helemaal niet mijn verantwoordelijkheid, dit is de verantwoordelijkheid van de 
productiemaatschappij om dat soort dingen te checken en toen zei Bram wel, we hadden eigenlijk 
zijn naam niet moeten gebruiken of moeten veranderen, dus dat hebben we verkeerd gedaan. Maar 
hij is gewoon niet in beeld, niet herkenbaar in beeld, dus daar kan hij echt geen ja rechtzaak voor 
aanspannen ofzo. Dus ja, ehm, maar hij zei wel, stuur hem een mail en zeg dat hij contact met ons 
kan opnemen en dat we het kunnen fixen, we kunnen het er ook uitknippen en dan gaat er een 
nieuwe versie online.  



 
 

65 

Leanne: Dat zei Bram allemaal? 
Maaike: Ja. Ja. Dus dat was wel, ik was best wel overstuur, ik was ook best wel geschrokken. En ik 
wasook wel twee weken daarna ofzo, dat ik thuiskwam dat ik het hoekje omging dat ik dacht oh alsie 
er maar niet staat weetje wel. En gelukkig zit er bij mij in de straat een kroeg die best wel veel open 
is, toen was het zomer, nazomer, weet ik veel eind september, misschien oktober ofzo. Af en toe 
zaten er wel mensen en er was altijd wel leven daar en ja, dus ik dacht als ik dan thuis kwam was ik 
wel bij dat zij er zijn, dan kan ik heel hard gillen en dan komen ze wel, ofzo iets. Maar het zat elke dag 
in mijn hoofd, ja elke dag in mijn hoofd. Dat er ook een vriendinnetje tegen me zei, kom maar bij mij 
slapen een paar dagen, ik wil ook niet dat je iets overkomt. En die jongen was al een beetje vreemd, 
dus ik kende hem gewoon niet goed genoeg om hem goed in te kunnen schatten. En ik heb toen een 
mail gestuurd naar hem van, joh dit is nooit mijn intentie geweest om jou boos te maken of in een 
hoekje te drukken of wat dan ook. Het spijt me dat je dat gevoel hebt, mar aan de andere kant je 
bent bijna niet in beeld, het is heel kort. Ik heb met de productiemaatschappij overlegd, ze kunnen 
het eruit knippen als je wil, maar dan kun je contact opnemen met die en die. Ik hoop dat we er zo 
uitzijn en, zoiets. En ik heb ook wel iets gezegd dat het niet nodig is om mij te bedreigen zo op deze 
manier en dat het eh, dat het mijn intentie niet is om hem een vervelend gevoel te geven. Hij had me 
ook even een mailtje kunnen sturen Maaike wat is dit, waarom heb je me dat niet verteld en dat vind 
ik helemaal niet tof, kunnen we daar nog iets aan doen ofzo. 
 
Leanne: Dan ben je, kan ik me voorstellen ook veel meer geneigd om meer.. 
Maaike: Ja ja, te helpen ofzo. Dus ik heb ook echt wel geprobeerd om gewoon, zonder emotie zo, je 
hoeft me niet te bedreigen, het is een misverstand. We kunnen het oplossen, en hier heb je een 
telefoonnummer. Gewoon zo zakelijk mogelijk.  
 
Leanne: Ja dat moet dan ook wel.  
Maaike: Ja, maar het is wel heel moeilijk want het is voor jou heel. Nee de rush en de angst en 
allemaal dingen in je systeem, dus dat moet je wel van je afzetten. 
 
Leanne: En heeft dit daarna nog een nasleep gehad?  
Maaike: Hij heeft nooit meer gereageerd. Bij Bram heeft ie ook niet meer gereageerd, dus 
waarschijnlijk is het zijn eerste reactie geweest en heeft ie meteen vanuit daar een mailtje gestuurd. 
Beetje dom maarja.  
 
Leanne: Misschien heeftie het niet eens zelf gezien, heeft iemand gezegd ‘ze heeft je stiekem 
gefilmd’ en dat hij dacht stiekem gefilmd?!  
Maaike: Ja dat kan ook nog. Ja. Ja. Zou heel goed kunnen. Maarja, tis ook wel apart, hij was Chileens 
en heel erg teruggetrokken en helemaal niet zo, van emoties tonen. En dit was heel heftig ineens, en 
hij was wel een beetje vreemd, maar niet emotioneel heel heftig ofzo. Helemaal niet, dus eh ja daar 
schrok ik wel van. Als iemand dan boos is, dan eh ja dan issie tot alles instaat ofzo. Dat is ook niet 
relaxed, want dan is het misschien ook waar watie allemaal zegt.  
 
Leanne: En hoe ging het daarna richting Bram of richting de productie, over de regels.  
Maaike: Ja daar heb ik het wel met hem over gehad nog, van kan dit nou zo. Toen zei Bram, dat 
hadie dus toegegeven van die naam dat hadden we moeten veranderen. Dat is wel onze fout en dat 
spijt me heel erg, hij vond het ook heel erg. Maar hij kon er ook niets meer aan doen, ja wat hadden 
ze moeten doen. Ja tis nu te laat. Daar kan ik dan wel heel moeilijk over doen, maar het is nu te laat. 
Dan vond ik het dat ze een oplossing bieden en dat ik die aan hem kon doorgeven, daarmee een 
soort van een probleem kon oplossen op dat moment. Ja misschien te laat voor Pablo dan, maar ik 
kon in ieder geval een handreiking doen vanaf dat moment.  
 
Leanne: Ja. Ja. En de rest met het cameraatje? Want je ging dus ook zelf beelden maken. Als je 
ineens een cameraatje in je handen hebt.  
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Maaike: Oja. Ik heb wel heel vaak als ik dan van een date thuis kwam en dan dacht ik, ja dit is wel 
genoeg licht. En dan keek ik het filmpje terug en dan dacht ik je ziet mij helemaal niet. Wat ik ookd 
acht, ik ga niet vol licht aanzetten want ik wil zo slapen. En dan had ik het gedaan en dan moest ik het 
weer overnieuw doen, want het was zwart. Dan ging ik het nog maar een keer vertellen.  
 
Leanne: Dus je dacht wel na over vorm.  
Maaike: Tja ik werk bij een ontwerp bureau dus ik denk wel na over vorm. Dat is dan misschien een 
beetje beroepsdeformatie ik weet het niet. Ja mensen moeten wel naar iets kijken, anders wordt het 
ook zo radio. Dus daar ben ik me dan wel bewust van. En ja verder zoek je wel naar beeld. Ja soms 
ben je gewoon aan het praten, maar ik heb ook wel beeld geschoten waarbij ik gewoon rondloop en 
eh dan denk ik ja ik ga gewoon even filmen en als ik dingen tussendoor moet doen, dan ga ik ze ook 
gewoon doen. En dan kijk ik wel even.  
 
Leanne: Had je em vaak bij je.  
Maaike: Nee helemaal niet vaak. Maar heel veel is daar niet van uitgezonden. Heel veel is sowieso 
niet uitgezonden. Als je vier dagen filmt en je hebt nog eigen filmpjes en je hebt maar dertig 
minuten, en vijf andere dames dan heb je maximaal vijf minuten, ja misschien acht maar. Dan heb je 
het wel gehad, dus van al dat materiaal blijft er dus bar bar weinig over.  
 
Leanne: Ja gek he.  
Maaike: Ja heel gek.  
 
Leanne: Het is zo’n selectie, van je leven en van die dagen nog.  
Maaike: Er blijft niks over. En het nadeel is, dat je zelf niet achter de knoppen kan zitten. Ik zou het 
liefst zelf geregisseerd hebben. En gezegd ‘dit ben ik niet’. Dit is geen oprecht antwoord en dat je 
daar helemaal geen invloed op hebt, vind ik ergens wel slecht. Want het gaat om mij als persoon en 
ik snap dat dat voor hun geen object of een onderwerp is ofzo, maar ik ben het. Het is mijn leven en 
daar heb je eigenlijk, ja tijdens het draaien wel invloed op, maar ja je praat zoveel. En je kan zoveel 
uit de context halen dat je geen invloed op hebt. En ja dat was dan anders, maar tijdens de viewing 
dat ik in het buitenland was, dus daarom had ik er helemaal geen invloed op. En ze hebben wel iets 
opgestuurd, maar dat was volgens mij echt ruwe versie nog en ze zeiden, we gaan nog heel veel 
veranderen. Ja wat moet je dan zeggen. We gaan toch nog heel veel veranderen, dus ja waar zit je 
dan naar te kijken. Daar heb je dan niet zoveel aan. En het was ook heel erg veranderd, daarna. Dus 
ja daar geen invloed op hebben dat is wel. Ik snap dat een regisseur de regie wil behouden, maar dat 
ze niet iets eerder voor uitzending is iets opsturen en dat er echt nog tijd is er samen bewust naar te 
kijken en dat er ook nog veranderingen kunnen worden doorgevoerd, ja dat vind ik eigenlijk wel eh.  
 
Leanne: Daar waren ook geen afspraken over gemaakt van te voren? 
Maaike: Wel dat we het te zien zouden krijgen, maar niet hoe wanneer en wat en wat de 
mogelijkheden daarna nog zouden zijn. Maar dat is dan ook een beetje, omdat je niet weet waar je 
instapt. Je hebt geen kennis van het hele proces en wat het effect kan zijn enzo, dus weet je ook niet 
precies wat je moet vragen. Omdat als je weet wat het effect is en dat het ook negatief kan zijn en 
dat er dingen uit de context geknipt kunnen worden eh. Ja ergens in je achterhoofd in je gevoel weet 
je wel dat heel veel mensen dat heel vaak zeggen op tv, die misschien vaak op tv, die dan zeggen ja 
dat is uit de context ge. Dat je dan denkt tja, ja ik geloof het wel, maar het gaat niet heel bewust in je, 
dat dat ook gerelateerd is aan wat jij nu aan het doen bent.  
 
Leanne: Terwijl je wel nadacht over verschil tussen SBS en VPRO.  
Maaike: Ja, ja dat dan wel ja. Dat soort basale dingen wel. Maar voor mij zijn dat dan details. En ik ga 
er eigenlijk wel vanuit dat zo’n productiemaatschap dan het beste met je voorheeft, weet je wel dat 
je er heel veel tijd in geïnvesteerd hebt en dat ze dat dan respecteren en ook gewoon ja, dat het 
jouw leven is. Dat dat dan niet honderd procent gebeurt, zij zullen andere belangen hebben dan ik. 
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Dat is heel duidelijk. Ik zou het nooit meer doen, maar als ik het nog een keer zou doen zou ik veel 
meer vragen stellen.  
 
Leanne: Je hebt geleerd.  
Maaike: Ja tuurlijk, je weet meer.  
 
Leanne: Maar je zou het nooit meer doen.  
Maaike: Noou, of het zou moeten gaan over een project ofzo wat ik doe, wat ik heel tof vind. Iets 
wat ik heel graag onder de aandacht zou willen brengen, maar niet over mijn eigen leven ofzo. Nee. 
Dat denk ik niet. Ik heb gewoon alles eruit gehaald wat erin zit, ik heb mijn ervaring als ik het nog een 
keer doe, wat zou dan nog. Ja ik zou het nog beter kunnen doen. 
 
Leanne: Ja maar dat ligt eigenlijk niet bij jou. 
Maaike: Ja nou ik zou andere vragen stellen en op andere dingen letten dan dat ik nu gedaan heb. 
Maar nee, dat zou niet meer nieuw zijn, het zou me niet meer iets brengen. Behalve als ik een 
boodschap zou hebben wat ik inhoudelijk zin heeft. Dan misschien wel.  
 
Leanne: En dat was nu niet. Je deed het echt voor jezelf, niet voor een eindresultaat.  
Maaike: Nou dat was dus, aan het begin dus wel. Maar wat het uiteindelijk geworden is niet, omdat 
aan het begin het idee was, ik moet even denken hoor. Een orkest die gingen een festival 
organiseren, een singles festival. Of een festivalorganisatie met een orkest ofzoiets. Die wilden dan 
een buitenfestival organiseren voor singles. Je hebt wel soms van die feesten in van die afschuwelijk 
afgelegen gebieden waar niemand heen wil, naja er gaan mensen heen maar. Lijkt mij niks. Maar ik 
dacht als dat een festival is, ik heb echt wel genoeg single vriendinnen die het ook leuk vinden om 
daar heen te gaan. En als dat buiten is, dan vind ik dat wel leuk. En dan zou er gefilmd worden voor 
het festival, tijdens het festival en na het festival, om te kijken of dat festival nou zin zou hebben. 
Omdat het een hele open setting is, je bent allemaal heel vrij, je loopt rond en je weet allemaal dat je 
single bent en. Gaat iedereen een gesprekje aan, in een open sfeer. Of dat zou helpen. Toen dacht ik 
naja, waarom niet. Dat zou ook wel een interessante laag zijn. Zoeken naar, ook omdat ik vind dat je 
mensen gewoon moet zien om te weten of het klikt met iemand of je een goed gevoel hebt bij 
iemand. Dan blijf het toch veel bij typen en iemand die goed kan typen, maar in het echt misschien 
niet weten wat ie moet zeggen. En hoe krijg je dan een gesprek. Dus ik dacht, ja daar zit wel echt iets 
in wat zou kunnen werken. Dus dat vond ik wel een interessant experiment. Maar dat festival kreeg 
geen kaartjes verkocht, maar wij waren wel al begonnen met filmen. Dus het slot, op tv was er al. 
Dus het idee, dus ze moesten het vullen, maar ze moesten het een andere invulling geven aan het 
single zijn voor vrouwen. Daarom is het tussen bitch en bambi geworden.  
 
Leanne: En is dat tegen jullie wel, en ook gevraagd?  
Maaike: Nou ja, medegedeeld. Ja. En bij mij dus best wel op het laatste moment, omdat ze bij mij 
wel eerder waren met filmen. Ik wist het volgens mij pas op de laatste draaidag dat het anders zou 
worden, maar het was nog heel onzeker wat de invulling zou worden. Er was iets met een columniste 
die ze dan ook hadden die, die Belgische die erin zit. Die dan best wel boute uitspraken had, waarvan 
ik dacht tja daar kan nog wel iets inzitten. En dat boek god, 50 shades of grey. Vroeg hij ook nog of 
iemand dat boek wilde lezen van ons, toen dacht ik ook nog ja dag. Ik ga geen book review geven en 
over sm. En iedereen was dat aan het lezen en ik dacht echt, dat zou ik nooit lezen en toen heb ik het 
nog met kerst gekregen van iemand. Maar toen was de film al lang voorbij. Maarja… Wat was ik aan 
het vertellen? 
 
Leanne: Over het idee, dat dat veranderd was.  
Maaike: Ja. En ik, ik wist dus eigenlijk niet precies wat de invulling zou worden. Dat was dus pas 
daarna. Van dit zou de titel worden. En toen dacht ik nog, hier zijn helemaal geen vragen over 
gesteld, hier heb ik helemaal geen content voor gegeven. Hoe kun je nou iets met mijn materiaal 
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nog? Naja, dat is dus allemaal een beetje.. Dingen die heel belangrijk waren, dingen die wij 
bespraken die zijn dus helemaal niet naar voren gekomen. Er zijn heel veel andere dingen naar voren 
gekomen waarvan je denkt, ja, dat slaat aan bij de nieuwe titel van jullie maar dat, ja was niet waar 
wat ons main issue was waar wij over spraken. Dan had ik daar wel iets beter, dat was meer zo lalala 
ook nog.  
 
Leanne: Meer extra of side information.  
Maaike: Ja en dat wordt er dan uitgehaald. En dan denk ik ja, als dat het onderwerp was geweest dan 
had ik misschien daar iets meer over willen vertellen of iets anders willen vertellen. Of meer uit 
willen diepen of zo iets. Ja dus dat eh, dat is een beetje jammer.  
 
Leanne: Ja dat is best wel een ding.  
Maaike: Ja das echt een hele heftige verandering. Vooral als je het van te voren niet weet en ook niet 
echt kan zien wat het resultaat gaat zijn, sta je best voor een verrassing op het moment dat je met je 
vriendinnen voor de televisie zit en. 
 
Leanne: Hm, Tussen Bitch en Bambi wat zou dat zijn?  
Maaike: ja, hmm waar gaat dat over? Ik zit er in, maar ik weet niet wat ik ga zeggen, ik heb er 
namelijk helemaal niks over gezegd.  
 
Leanne: Dat vind ik wel heel opvallend.  
Maaike: ja dat was wel echt. Ik weet niet hoe het normaal gaat, maar ik dacht wel echt jezus jongens.  
 
Leanne: Nou volgens mij niet zo hoor! Ik heb ook niet zoveel ervaring, maar volgens mij niet zo.  
Maaike: Nee he ja. Ik denk dat het redelijk extreem was ja.  
 
Leanne: Maar je bent wel nog steeds, als je nu het resultaat ziet, los van de titel. De titel is gewoon 
gek, daar zijn wij het over eens. Wij zijn allebei ook vrouw dus dan hebben we die insteek, los van de 
titel. Wat.. 
Maaike: Nou wat ik vind, het beeld wat nu is neergezet is dat ik heel kwetsbaar ben. Heel kwetsbaar 
persoon ben, die best wel onzeker is. Terwijl, zo ben ik helemaal niet. Ik ben heel erg open, ik kan 
met iedereen praten. En ik heb nu dus wel een vriendje en die heeft em ook gezien. Op een gegeven 
moment was het, ik moet je nog iets ergs vertellen, ik zit in een documentaire…. Haha, nou hij komt 
uit Colombia en hij kan wel een beetje Nederlands, maar hij zou nooit zoiets bekijken zeg maar. Dus 
toen heeftie em gezien, heel vaak. Hij moet er altijd heel hard om lachen. Hij vindt het juist heel 
grappig, hij kent mij dus dat is anders. Maar als ik het bekijk, dat is ook wat mn moeder tegen me zei. 
Het lijkt wel alsof je een musje bent die niet weet wat ze wil en waarom zeg je al die dingen. Enneh, 
je bent zo klein ofzo, waarom, waarom, zo ben je helemaal niet. Waarom hebben ze je nou zo 
neergezet? En ik had zoiets van, ja mam, ik heb daar verder niets over kunnen zeggen, maar ja ik ben 
het wel, zij maakt het wel heel groot, maar het is niet mijn beeld. Het is niet het gemiddelde beeld 
wat ik van mezelf heb, want dan komt dan gewoon door de vragen die ze stellen en de dingen die ze 
gebruiken. Want ze hadden ook de dingen kunnen pakken waar ik juist zoiets heb van kan me niet 
schelen en ik doe waar ik zin in heb.  
 
Leanne: En daar zie je toch ook wel dat je in relatie wordt gezet met de andere personen in de film.  
Maaike: ja. Ja.  
 
Leanne: Hoe zag jij je relatie tot hun en je positie in de film. Je hebt Suzanne, die bij voorbeeld heel 
sterk is. En wat mij heel opviel, zij zegt: ‘wij zijn sterke vrouwen’. 
Maaike: Ja, dat vind ik allemaal zo onzinnig. Wij zijn geen sterke vrouwen, we zijn gewoon mensen. 
Je hebt je momenten, soms sta je op en dan heb je al dat gevoel die dag. En een andere dag is het 
anders. Ik geloof daar gewoon niet zo in. Natuurlijk zijn mannen wel heel erg anders op heel veel 
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fronten en hoe ze dingen aanpakken en er zit heus wel verschil tussen, maar ik vind het alleen maar 
interessant dat dat verschil er is. Er zijn sterke mannen, sterke vrouwen, sterke dagen en geen sterke 
dagen. Als we alleen maar sterke vrouwen zouden zijn dan zou het leven alleen maar saai zijn. Ik 
denk dat geen man dat interessant vindt, je moet gewoon meerdere kant hebben. Ik geloof daar niet 
zo in, daarom geloof ik niet in de stelling tussen bitch of bambi. Geloof ik niet in het hele principe wat 
ze hebben proberen duidelijk te maken, ik geloof er gewoon niet. Ik vind het gewoon een hele platte 
waarheid en onvolledig. Ja. Ik geloof er niet in. En ik, ten opzichte van die andere vrouwen, ja. Ik heb 
Frankele gezien op de parade en dat was een heel lief meisje. Terwijl zij heel sterk overkomt eneh, 
studie gedaan en.  
 
Leanne: Ja vooral dat. Zij wordt heel erg neergezet als de geleerde.  
Maaike: Terwijl ze gewoon een heel lief meisje is, veel zachter dan ik ben. Terwijl ik neer wordt gezet 
als een zachtgekookt eitje. Terwijl zij veel liever is dan ik volgens mij ben. In ieder geval hoe ik mezelf 
zie ten opzichte van haar. En ik dacht hmm, ze gebruikt heel erg dure woorden enzo, en sommige 
worden helemaal verkeerd. Maar goed, dat maakt niet uit. Eh, als je dan haar in het echt ziet is ze 
gewoon heel relaxed, lief innemend meisje. Heel anders. Dus ze kunnen zoveel verdraaien en iemand 
neerzetten op de manier zoals ze willen. Zoals ze wensen. En ook bij mij, ik ben dan marketing 
strateeg, en dan denk ik ja dat is dan meteen als mijn beroep erbij staat is meteen al richting geven 
aan wat voor persoon ik ben, of in welke business ik werk en tussen wat voor volk ik zit. Ik ben 
iemand die compleet geen ambitie heeft en toevallig op plekken terechtkom en dit doe. Maar dat 
wordt er niet bij gezegd, dus ja ik weet niet. Dat is eh, en dat jonge meisje slaat echt helemaal 
nergens op. Zij moet gewoon single blijven de eerste tien jaar, of ga gewoon flirten, los vast alles. 
Relatie, daar moet je nog niet over nadenken als je 21 bent. Ga gewoon lol hebben. Of bitch of 
bambi, vrijgezel of relatie. Ze weet nog niet eens wat single zijn is. Tenminste dat denk ik. Die is veel 
te jong. En wie hebben we nog meer, oja die operazangeres. Die met die moeder die zangles gaf. Die 
hebben ze ook aangepast he?  
 
Leanne: Oja?  
Maaike: Nou een deel. Zij was op een strand en toen werd er gezegd dat ze een telefoonnummer van 
een jongen had gekregen en toen is er bij gezet ‘dat was niet deze jongen’ ofzo. Hadden ze erbij 
gezet. Dat hebben ze gecorrigeerd.  
 
Leanne: Dat komt inderdaad onder in beeld.  
Maaike: Was ook niet origineel, daar heeft zij dus wel iets over gezegd. Of die jongen heeft daar een 
mailtje over gestuurd, zo van ik zie dat ik in die documentaire ben ik heb een vriendin ik wil dat je het 
veranderd. Dus die zal ook gezeik hebben gehad, dat kan bijna niet anders.  
 
Leanne: Dat zou kunnen, want zonder dat onderschrift is het heel suggestief.  
Maaike: jaaa. Heel suggestief, maar zie je? Voiceovers, beelden. Het kan allemaal waar zijn, maar 
niet bij elkaar geplaatst. Het is wel waarheid, maar bij elkaar is het niet meer waarheid. Ja dus ehm. 
Ja. Ik kan me ook herinneren, ik zat op het strand met Noortje een vriendin van mij. En toen zaten 
moest ik die Badu app moest ik uitleggen, omdat hij dat interessant vond met dat soort aps hoe dat 
dan werkt.  
 
Leanne: Is dat met die locatie? 
Maaike: Ja location based. En ehm, No zegt op een gegeven moment die gast! Ah nee joh, die heeft 
een grote neus. Maarja, dat zeg je ook gewoon als je met vriendinnen bent. Als ik zeg ik vind hem 
toch en we gaan het lezen en zij zeg oh ja, dat is ookw eer een laag extra. Dat is ook iemand die dan 
zegt, als je je oppervlakkig bent dat je alleen maar op iemands neus afgaat. Dan denk ik ah jongens, 
kom op zeg. Deze wereld gaat echt kapot aan dit soort onzin. Dat gebeurt gewoon.  
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Leanne: Dat was gewoon een geinig momentje tussen jullie? 
Maaike: Ja wij zitten gewoon te geinen omdat we gefilmd, zij is ook een beetje ah moet ik voor jou 
op die film. Dat wil ik helemaal niet, maar ja oke ik doe het voor jou. Gaan we grapjes maken. Tja 
heel veel mensen begrijpen niet dat het een heel ander soort context is waarin je dan zit.  
 
Leanne: Dat is ook een bepaalde onervarenheid die je zelf hebt, waarmee mensen ook kijken naar 
zoiets.  
Maaike: Ja tuuurlijk. Ja.   
 
Leanne: Ik merk zelf ook omdat ik nu ervaring opdoe in het maken van zulke dingen, dat ik dan pas 
echt denk ooh. En als je dan naar iets kijkt, dat ik dan denk oooh. 
Maaike: Ja, je denkt als, ooh korreltje zout, of nog een korreltje zout. Oh volgens mij is dat niet waar 
enzovoort.  
 
Leanne: Ja. Dat moet je leren.  
Maaike: Precies en de meeste mensen krijgen die kans niet. En prima als je het denkt, maar om het 
dan ook meteen in the open te gooien en te zorgen dat het dan ook meteen bij die persoon terecht 
komt. Dat is dan wel echt ja.. Een brug te ver vind ik hoor.  
 
Leanne: ja. Ja, ja dat is echt internet. Een soort onbegrensdheid waardoor mensen.  
Maaike: Ja. En ze hebben geen gezicht he, je kunt alles gewoon posten.  
 
Leanne: Precies. Mensen gaan hele extreme dingen uit zichzelf halen omdat ze zich tegen niemand 
hoeven te verantwoorden.  
Maaike: Maar als ze tegenover me zouden zitten zouden ze het niet durven zeggen. Dan zouden ze 
het misschien niet eens meer willen zeggen, omdat ze zien dat het niet zo is. Niet dat ik zo goed ben, 
maar wel dat het dan een persoonlijk contact wordt en het veel meer lagen krijgt en dan dat gevoel 
dus niet meer zo hebt.  
 
Leanne: Ja. En dan dat vind ik best wel opvallend dat je voor jezelf het idee hebt dat je heel anders 
verbeeld bent, of in ieder geval een heel klein gedeelte van hoe je bent, en voor Brankele is dat 
misschien dus ook wel zo. Dat zij misschien denkt dat ze heel intellectueel wordt neergezet, terwijl ze 
helemaal niet altijd zo is. Dan zit ik even te denken aan je buurmeisje, daar heb je mee gesproken, 
één keer met Bram geskypet? Heeft daar verder nog iets tussen gezeten, of was het toen eigenlijk al 
vrij snel het eerste contact al meteen draaien? Of heb je wat langer kennis kunnen maken? 
Maaike: nee met Bram was het laatste. Toen heb ik gezegd ik wil er nog even over nadenken, mn 
meoder nog even gebeld en een vriendin van mij. Dus toen ehm.  
 
Leanne: Wat adviezen.  
Maaike: Ja een beetje advies, zal ik het doen, zal ik het niet doen. Dit zijn me redenen, wat vind ik 
ervan. En toen dacht ik fuck ik, ik ga het gewoon doen. Een avontuur. (1:02:12 checken of ze dat zegt) 
 
Leanne: Op een gegeven moment moet je een knoop doorhakken. 
Maaike: ja je moet een knoop doorhakken. En toen dacht ik, ik ga het gewoon doen, ik ga het 
avontuur gewoon aan en ik ga proberen dat heel bewust te doen. En waar ik kan bij te sturen en ik ga 
het gewoon doen. Ja. Dus ja dat. Dus meer heb ik niet gedaan, niet op internet gezocht of.  
 
Leanne: En wie Bram was, wist je dat?  
Maaike: ja dat wist ik wel. Ik wist wel dat hij café de Liefde had gemaakt en dat vond ik heel leuk.  
 
Leanne: Heeft dat bijgedragen?  
Maaike: Ja dat heeft wel bijgedragen, dat ik dacht van. Ik vond dat op zich wel interessant, leuk en 
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grappig. Er zat van alles wel in waarvan ik dacht, nou ja als die zoiets maakt dan kan het wel leuk zijn. 
Maarja dat is dus wel, tja door meerdere factoren is dit dus heel anders geworden. Dus eigenlijk weet 
ik niet wat ie er zelf van vindt. Ik weet niet of ik dat gevraagd heb, ik ben het vergeten.  
 
Leanne: Zou wel interessant zijn, zekere gezien de verandering die heeft plaatsgevonden gedurende 
het proces.  
Maaike: Even kijken in Bram z’n mail. Het is wel allang geleden. Zouden ze WIFI hebben? Ik ben door 
mn datalimiet heen. Ik heb hele langzame, Bram. Got it. …….. Volgens mij heb ik het wel 
gevraagd…Even kijken hoor… Pablo…. Hij maakt hele langs mails…….. Hij heeft gevraagd ‘Hoe waren 
de reacties voor jou? Jij bent degene die zichzelf het meest bloot heeft gegeven, ik was zelf 
behoorlijk tevreden. Ook omdat ik een tijd lang nog tijdens het filmen op zoek was naar wat ik nou 
eigenlijk wilde vertellen. Ik heb zelf een hoop goede reacties gekregen, van vrouwen allemaal 
trouwens, las op internet ook een aantal negatieve reacties, maar dan vooral op vrouwen uit de docu 
zelf.’ Hij stelt zichzelf er lekker buiten. ‘Ik sta altijd verbaasd op hoe negatief sommige mensen zijn, 
vooral op internet.’ Nee hij vindt het zelf nogal geslaagd. ‘Er is trouwens een meneer in mijn 
kennissenkring die contact met je wil’. Mooi he, grappig. Na, hij was er zelf dus heel blij mee, dat 
heeft ie uit zichzelf al gezegd. …. Ja over dat Pablo verhaal heeftie uiteindelijk nog gezegd, hoe dat 
afgelopen was zegtie ‘ik voelde me echt lullig en ook een beetje schuldig dat ik dat heb laten 
passeren en dat jij er zo’n last mee kreeg, bedreiging is wel het laatste waar je op zit te wachten.’ Ja.  
Ik moet even iets zeggen tegen mensen hoor, anders wordt mn vriendje boos.  
 
Leanne: Dat wil ik niet op mn geweten hebben!  
Maaike: Maaike drinks with the kids tonight, whoho, half uur later, woho? Hahaha. Awh.  
 
Leanne: Als je ergens naartoe moet dan wil ik je niet ophouden hoor.  
Maaike: Nee nee, hij gaat nu zeggen hoelaat en waar.  
 
Leanne: Ah oke. Voor mij is het zeg maar, ik ben ook nog redelijk nieuw in het, tja, ‘documentaire 
maken’ proces, voor mij is het nieuw en dus heel interessant. Voor mij is het interessanter als er 
frictie is, dat klinkt natuurlijk een beetje krom. Maar dat zijn dingen waar ik graag over nadenk.  
Maaike: Ja nee, natuurlijk. Dat snap ik heel goed. De punten waar het mis kan gaan. Maar ook de 
communicatie.  
 
Leanne: Ja die verschillende rollen.  
Maaike: Ja hoe helder ben je in je communicatie, hoe eerlijk ben je in je communicatie naar die 
mensen. Want je wil er zelf ook iets uithalen enneh, ja.  
 
Leanne: Als je, stel Bram had nu bij deze film vanaf het begin af aan al geweten, dit wil ik pakken, dan 
zit zo’n maker ook met het dilemma ‘moet ik dat allemaal zeggen of..’ 
Maaike: Jaha, dat ze afhaken.  
 
Leanne: Ja afhaken, of er al zó erg rekening mee houden dat het niet meer echt tot weetje wel, dus 
daar zitten allemaal dingen die lastig zijn.  
Maaike: Ja maar dit is wel echt zo’n onderwerp, dit is compleet iets anders. Dit is niet meer ‘oke we 
zouden 1 doen en het is 1a, we zouden 1 doen en het is 1d geworden. Nee het is van 1 naar weet ik 
veel 316 ofzo. Dit ligt zo ver uit elkaar, dit heeft niks meer met elkaar te maken.  
 
Leanne: Ja dat is inderdaad zo.  
Maaike: Ja misschien is het getal een beetje gek maar in ieder geval van rood gaan we naar paars, 
nee dat ligt nog wel dicht bij elkaar, nee we gaan ineens naar geel. Oh dat is wel echt iets heel 
anders. Dat vind ik wel gek. Dat is wel redelijk bizar ja. Dit is het enige wat ik heb meegemaakt, dus 
dit is voor mij zo eh ‘hmm gaat dit zo?’  
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Leanne: naja dus kennelijk, kennelijk wel dus. Ik heb ook nog maar weinig aan de binnenkant 
gekeken. Maar niet zo.  
Maaike: Naja het kan zo gaan. Naja het is niet echt een format natuurlijk, het is een eenmalige 
documentaire dus ja, en hij is afhankelijk van dit was zijn opdrachtgever in principe. Dus hij heeft 
ook.. harde deadline, in principe had je een duidelijke opdracht, maar als die opdracht niet doorgaat, 
ja dan wordt het ook lastig. Maar dat had ie eigenlijk met ons om tafel moeten zitten en zeggen 
‘jongens, het gaat niet door, wat vinden jullie een interessant onderwerp, laten we het met elkaar 
bespreken’. Betrek ons bij de redactievergadering, iets, ik weet niet hoe het heet, regievergadering, 
of ziets. Betrek ons erbij, want wij kunnen zelf ook met goede onderwerpen komen. Wij zijn die 
vrouwen, hij niet.  
 
Leanne: En daar komt weer een beetje dat vrouwen/ mannen ding in. Dat jullie met elkaar kunnen 
bedenken wat overeenkomstigheden.. 
Maaike: Ja, wat is de gemene deler, wat is interessant, waar denk je eigenlijk over na? Ja. Maar ja, 
goed.  
 
Leanne: En heb je reacties, verschillende reacties tussen vrouwen en mannen gemerkt? Als we dan 
toch nu dat man/vrouw verschil erin gebracht hebben.  
Maaike: Nou, nee… Nou nou op internet wel, omdat het vooral mannen waren die negatief waren. 
Ehhh.. Vrouwen kwamen spontaan naar me toe, bijvoorbeeld op de parade. Die dan zeggen ‘wauw 
cool, ik vind het echt tof dat jullie het gedaan hebben’. Weetje wel, die zijn heel positief, maar ook 
mijn mannelijke vrienden waren, maar goed die kennen mij, dus dat is weer anders, maar eehh. Ja 
met vrienden kan je het moeilijk zeggen, want die gaan niet zo snel iets. Maar mijn moeder is dan 
weer een vrouw en die was niet positief. Hahaha. Omdat zij mij zo goed kent en vond dat het niet 
een goede weergave was van mijn persoonlijkheid. Ja.   
 
Leanne: Ik vind het wel grappig dat mannen kritischer zijn, want toen ik zelf de film keek, vond ik wat 
jij net zei, het is een beetje platte weergave, dat vond ik ook.  
Maaike: En heel mensen vroegen aan mij, wanneer is de volgende? Alsof het nog een serie was, zo 
van dit is het begin, oke wanneer is de volgende uitzending? Want dan wordt het wel, krijgt het meer 
lagen en dan kan je iemand leren kennen en dan ga je anders denken. Ze hadden die serie 
connected, die vond ik wel goed, dat vrouwen mensen, ook single vrouwen konden zelf filmen met 
een cameraatje,  gingen ze hun leven filmen. Is wel leuk om te zien. Ehm. Je ging hun echt volgen, ik 
vond het echt jammer dat het afgelopen was. Allemaal andere type vrouwen, de één had een kind en 
de ander niet, enneh, de een zat in een relatie en de ander was aan het proberen, één had een 
relatie net enneh.. Dat ging goed of niet. Allemaal een ander soort stadium, maar ook vrouwen in 
hun relatie. En die gingen zelf filmen en dan ging je met ze mee en je leert ze steeds beter kennen. En 
dan krijgen ze meer lagen en dan ga je ze echt als mens zien. En ze mogen zelf bepalen wat ze laten 
zien, omdat ze het zelf mogen filmen. Ehm. Dus ze bepalen zelf wat ze opsturen naar de 
productiemaatschappij. Dat vond ik wel leuk. Mensen hadden een beetje het gevoel alsof dit de 
eerste aflevering was. En dan is het ook niet als je in één aflevering een beetje zo, want in een andere 
aflevering gaat weer ergens anders over en dan zien mensen verschillende kanten van zichzelf. Ik ben 
op mn werk ook anders, dan ben ik veel strenger dan ik gewoon normaal ben, want dingen moeten 
gedaan worden.  Ja. En, dan is het ook mijn rol om die, weetje wel, om zo te zijn. Ik moet die rol 
vervullen. Dat is hetzelfde, een moeder in haar moederrol zal anders zijn dan als ze tegen haar man is 
in ee vrouw-rol, of eh weet ik veel vriendin in een vriendin-rol, zal allemaal anders zijn. Dus je wil al 
die kanten zien, om een compleet rond beeld te krijgen van iemand.  
 
Leanne: Ja dat is zo. En hier is eigenlijk die rol voor jou bepaald. Als je dat zo kan zeggen.  
Maaike: Ja. Ja. Zij hebben bepaald dat ik de kwetsbare ben, omdat ik zo open ben en heel veel zeg. 
Wat dan nu tegen mij werkt blijkbaar.  
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Leanne: Ja, tegen? Voor jou voelt het tegen.. 
Maaike: Naja… weetje wel het voelt als een ehh, ja iedereen is kwetsbaar, maar van mij is niet 90% 
kwetsbaarheid getoond, maar mijn leven is niet 90% kwetsbaar. Dus eh, ja.  
 
Leanne: Ik ben benieuwd, ik zou nu eigenlijk wel eens met Bram willen praten, als nieuwsgierig 
studentje.  
Maaike: Ja dat kan je zo doen, vindt ie wel leuk hoor. Ja en ook wel goed om met iemand anders van 
de documentaire te praten, hoe hebben zij dit ervaren? Omdat het zo’n onwijze switch is, ik weet 
niet wat hun is voorgehouden in het begin. Want dat is al later in het proces geweest dat zij 
begonnen met filmen, misschien dat ze al hebben gezegd van joh het is gecancelled, we gaan iets 
anders doen en het gaat over single vrouwen, wil je daaraan meewerken. Ik weet het niet, ik heb ze 
nooit gesproken. Ja behalve Brankele dan. Maar dat was toeval.  
 
Leanne: Volgens mij zit er een scène in dat zij in de coffee company zit, en dan zit Maxim, dat jongere 
meisje, die zit volgens mij aan tafel. 
Maaike: Echt waar?! 
 
Leanne: Ja ik weet het dus niet zeker, maar die zit daar volgens mij, ik heb een paar keer gekeken. 
Heel kort, en als ik em op pauze zet, op mn computer dan is het vaag, dus dan kan ik het niet goed 
zien, maar volgens mij zit zij daar echt aan tafel.  
Maaike: Dat ze twee draaidagen gecombineerd hebben, dan zijn we daarna klaar en kun je daarheen 
komen dan gaan we door met jou ofzo.  
 
Leanne: Ja geen idee. 
Maaike: Ja kan zijn, volgens mij wonen zij allemaal in Amsterdam. Want eh, Brankele woont in 
Amsterdam, Maxim ook. Dat andere meisje weet ik eigenlijk niet waar ze woont, volgens mij ook in 
Amsterdam. Met dat rode haar en die operazangeres woont in Rotterdam. Ook geen dorpse, hoe 
gaat een dorpse ermee om. Weetje wel, wij hebben nog stad. Geen idee!  
 
Leanne: Dat is echt waar. 
Maaike: Dat is anders hoor.  
 
Leanne: Dat merk ik nu heel erg in die twee maanden dat ik stage loop, dat je heel snel in de stad 
blijft. Want het is heel moeilijk om mensen te vinden die verder weg wonen, die in een dorp wonen. 
Het is gewoon praktisch gezien, en met je netwerk, is dat heel moeilijk. Maar dat zijn wel leuke 
dingen om over na te denken. Hoe bereik je ze nou. Dat is wat jij zegt, Amsterdam, Rotterdam, ja ehh 
die zitten allemaal, dat zijn de grootste steden van Nederland.  
Maaike: Heel ander type mensen dan die op het platteland wonen. In dorpjes wonen en helemaal 
niet zomaar, die hebben drie kroegen en een of andere schuur ergens ofzo en verder barbecues ook 
wel bij vrienden, maar maar ja het is niet zo dat je op een terras kan zitten en. Ik ken hier vier 
mensen ofzo, van gezicht, als ik hier morgen kom ken ik er misschien ook vier, of maar misschien 
maar één of misschien niemand. Daar zit natuurlijk veel meer verloop in, maar in een dorp, ja je kent 
iedereen! Dus je weet al, dit is niks voor mij, of die ene is wel leuk maar die heeft met die. En verder 
is er meer dan dat heb je niet.  
 
Leanne: Klopt. 
Maaike: Er zitten echt singles tussen hoor, niet iedereen die in een dorp woont of in een kleiner 
stadje heeft een relatie.  
 
Leanne: Of is getrouwd en.  
Maaike: Dat idee denk je, ik denk niet dat het zo is. Of hun relatie is net uit, ik bedoel ik denk niet er 
dat. Dus jaja, ook die doorsnede is niet gemaakt. Oioioioi. Ik moet even werk, één ding sturen voor 
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mn werk. Ik heb een deadline maandag dus ik moet ff. Ja ik heb een nieuwe baan dus ik heb nog 
maar twee weken en ik zit nu vol in het schrijven van een proposal. Nu begint een collega de hele tijd 
over commitment, flikker op.  
 
Leanne: Dus net begonnen? Met een nieuwe baan? 
Maaike: Nee met afronden nu, dus ik moet nog twee weken en dan heb ik vakantie en dan eh. Maar 
goed ja, commitment, hier met je commitment, maar ik ben heel hard aan het werken om dit voor 
elkaar te krijgen ennehm. Hij ging om kwart over vijf naar huis ofzo, terwijl ik tot half zeven aan het 
werk was en dan begint hij over commitment. Kom gaan we morgen gezellig werken, ik ben morgen 
vrij ja hij is morgen ook vrij maar omdat hij nu niet iets gedaan heeft, moet ik morgen ook werken.  
 
Leanne: Dus nu moet je werken? 
Maaike: Ja maar, hij zegt nu, ik stuur het je morgen voor zes uur. Dan denk  ik ik ga niet ’s avonds op 
vrijdagavond nog ergens naar kijken dus ik kijk op zondag wel. Zo flauw. Zijn er nog meer dingen die 
je wil weten? 
 
Leanne: Nou ik denk dat ik veel interessante dingen gehoord heb! Ik vond het een leuk gesprek.  
Maaike: Als jij er maar iets aan hebt.  
 
Leanne: Ik denk het wel hoor! Ik vind het interessant om puur vanuit de ervaring van mensen zoals jij 
te denken. Daar is wetenschappelijk gezien nog heel weinig mee gedaan, en dat vind ik heel 
interessant.  
Maaike: Ja zou eens moeten kijken naar Barbi en haar vriend. Die doen zoo’n lange reeks.  
 
Leanne: Ja dat zou ook nog interessant zijn, maar dat is dan wel echt een ander genre, ander soort 
televisie. De kans is bij hun te groot dat het gaat om roem, of op televisie zijn. En dat vind ik gewoon 
minder interessant. Net zoals, ik wil ook niet een directeur van ING of wat dan ook, ik wil ‘gewone’ 
mensen spreken. Want al die mensen zeggen toch maar dat ze mee willen doen, en dat is wat mij 
fascineert. Omdat ik, zeg ik eerlijk, zelf echt niet zo snel ja zou zeggen.  
Maaike: Ja ik had ook niet verwacht dat ik mee zou doen, ik bedoel TV, no way, never. Ik heb daar 
niks mee, ik heb niks te vertellen, en voor de roem hoef ik het al helemaal niet te doen, want dat 
interesseert me geen flikker. En dan doe je het toch. Ergens komt het op je pad, ga je het overwegen 
en doe je het blijkbaar toch. Het kan dus wel.  
Tja heb ik er nog meer over te zeggen. Ja het is ook alweer zo lang geleden, het is alweer een jaar 
geleden en het zakt zo snel weg.  
 
Leanne: Dat is toch ook best snel weer.  
Maaike: Niemand heeft het ook meer over natuurlijk. Het is een eenmalig ding geweest, nou dat er 
uberhaupt nog een half jaar later mensen waren die het gingen zien vond ik ook al heel wat. Dat had 
ik helemaal niet meer verwacht. Oh kut ja, die documentaire oh komt er weer iets boven oh nee. Dus 
dat had ik helemaal niet verwacht. Ik had wel verwacht dat er mensen naar zouden kijken en dat 
misschien eh weet ik veel vijf mensen waren in mn omgeving waren die het zouden zien, omdat ik 
het ze misschien evrteld had. Maar dat het er zoveel waren uit zoveel verschillende hoeken enzo, en 
zo lang nog terug zou komen dat had ik echt niet verwacht. Ja het komt natuurlijk op uitzending 
gemist, dat is iets waar je ook niet over nadenkt. Je die wordt uitgezonden, en dat is het. En dan 
komt het op internet en dan gaat het er nooit meer vanaf! Maar gelukkig staat niet mijn volledige 
naam erop dus je kan me ook niet zomaar vinden ofzo.  
 
Leanne: Precies, ik moest echt via Bram. Hij is natuurlijk makkelijk te bereiken, omdat hij professional 
is.  
Maaike: Precies, maar anders ga je mij niet vinden ofzo.  
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Leanne: Als iemand aan Bram zou vragen, dat meisje uit die film eh mag ik haar telefoonnummer, 
dan had hij die nooit gegeven. En nu ook niet, want hij zei je je kunt haar via facebook vinden. Dus 
probeer dat maar.  
Maaike: Ja, dan kan ik nog steeds zeggen, ik wil niet klaar. Ja nou, ik moet gaan. 
 
Leanne: Ja helemaal goed, ja goed hoor! Even deze uitzetten.  
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Henriëtte - 22 november 2013 
 
Henriëtte: Sorry dat je mij niet kan zien.. 
Leanne: Nou dat geeft niet.  
Henriëtte: Maar dan moet ik alles afbreken en mijn notebook neerzetten en daar had ik even geen 
tijd voor.  
 
Leanne: Nou dat is helemaal niet erg. 
Henriëtte: Gelukkig, nou het is eindelijk gelukt! Het heeft even geduurd. 
 
Leanne: Inderdaad! Nou heel fijn dat het nog lukte in ieder geval.  
Henriëtte: Ja! En het is voor een scriptie ofzo? Wat je gaat doen? 
 
Leanne: Ja. Ik ben dus nu bezig met het begin eigenlijk. En dat is met mensen praten die naja in een 
documentaire voorkomen, die een deel uitmaken van een documentaire. En eigenlijk ben ik op zoek 
naar hele basale dingen als, een motief, een bepaalde ervaring. 
Henriëtte: Nou ja, ga maar gewoon vragen, ik vind alles best.  
 
Leanne: Ja, naja. Ik heb een paar vragen, maar ik.. 
Henriëtte: Want je hebt mijn naam gekregen via Maasja, of. 
 
Leanne: ja, ik ben  eigenlijk op die manier op zoek gegaan inderdaad en zij hebben mij geholpen om 
met jou in contact te komen.  
Henriëtte: Ja slim, zij hebben natuurlijk zoveel mensen geïnterviewd dus zij hebben een heleboel 
adressen.  
 
Leanne: Ik ben dus nieuwsgierig naar jouw ervaring van het hele proces, dus ik heb een paar vragen, 
maar als jij nou iets hebt dat je denkt, nou dit vind ik gewoon heel leuk om te vertellen, want dit is 
mij heel erg opgevallen of niet leuk of wel leuk, vertel het vooral, want ik ben nieuwsgierig naar alles 
om het zo maar te zeggen.  
Henriëtte: Nou oke.  
 
Leanne: Maar laten we maar bij het begin beginnen, dat is het makkelijkste denk ik. En dat is eigenlijk 
de vraag hoe jij door hun benaderd bent, hoe hebben ze jou gevonden voor hun film? 
Henriëtte: Ga je dit opnemen dit verhaal? Want anders ga je het volgens mij nooit meer onthouden. 
 
Leanne: Ik heb inderdaad een audiobandje aanstaan.  
Henriëtte: Oke, oke. Nou ik had twee bijna doodervaringen gehad, maar niemand wist dat ik dat had. 
En ik wist zelf ook niet dat dat het was. Dus, ik kreeg allerlei hele rare klachten en verschijnselen, ik 
zal proberen het kort te houden, als je details wil, dan vraag maar. En op een gegeven moment las ik 
een artikel, in een tijdschrift Spiegel, volgens mij, en daarin werd verteld dat er een vereniging was of 
een stichting Merkawa, en die bestond 25 jaar en dat was een stichting voor mensen die een bijna 
dood ervaring hadden gehad. En toen ik dat artikel las, toen dacht ik, nou dat is gewoon thuiskomen. 
Nu snap ik waarom ik zo gek ging doen, want dat was precies waar ik last van had. Nou dus ik heb me 
toen meteen aangemeld voor, want ze hadden een speciale jubileumsbijeenkomst van die 25 jaar. 
Dus daar ben ik gewoon spontaan heengegaan, hartstikke leuk, want je ontmoet allemaal mensen 
met dezelfde gekte zeg maar. En ’s ochtends waren er lezingen en ‘smiddags waren er workshops en 
ik had me daarvoor ingeschreven. En ik zat, even denken, ik ben even de naam kwijt, Maasja en… 
 
Leanne: Ingrid? 
Henriëtte: Ingrid, ik zat naast Ingrid. En ik had geen idee wie Ingrid was, dus die workshop ging over 
eh onder andere wat je zou kunnen doen om andere mensen te helpen die dezelfde ervaring 
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hadden, maar het ook niet wisten enzo. Nou en eh, dat was best wel heftig en emotioneel. En toen 
was het afgelopen en toen zegt Ingrid tegen mij, god nou wij willen hier eigenlijk een documentaire 
over maken, want dit is toch eigenlijk heel speciaal. Na en jou verhaal, wat ik tot nu toe heb gehoord 
was ook wel heel bijzonder. Wil je meewerken aan die documentaire? Nouja en toen zei ik gewoon 
spontaan, ja perfect. Ja ik zei meteen, das goed. Want al zijn er maar één of twee mensen die ik 
ermee help, ik heb zelf zo verschrikkelijke jaren gehad dat ik echt dacht dat ik harstikke gek werd, als 
ik iemand er meekan helpen dan doe ik meteen mee. Dus ik ben helemaal niet benaderd ofzo, het 
ging gewoon spontaan.  
 
Leanne: Ja dus ja, was dat ook misschien de reden dat zij op die dag waren? 
Henriëtte: ja dat zou best kunnen. 
 
Leanne: Om kennis te maken met het onderwerp, misschien, om verhalen te horen en misschien ook 
wel mensen, zoals jij, tegen te komen echt. 
Henriëtte: Dat zou best kunnen, ja.  
 
Leanne: Maar, ehm dus je zei eigenlijk spontaan ja, je had geen ehm. Je overweging was dus het 
helpen van mensen als ik dat zou begrijp.  
Henriëtte: Want ik had in diezelfde tijd, toen ik het net wist, eh nouja waar ik last van had zeg maar. 
Ik woonde toen in de achterhoek en de mensen waar ik af en toe op bezoek ging, dat waren hele 
lieve mensen, en ook een gepensioneerde dominee met zijn vrouw, en voor die man was het heel 
bijzonder. Ik had met hem heel bijzondere gesprekken, want hij benaderde alles vanuit de bijbel en ik 
benaderde mijn bijna dood ervaring vanuit wat ik gevoeld had en wat ik gezien had. En dat waren 
twee verschillende werelden, maar die pasten eigenlijk toch heel goed in elkaar. En toen zei die van, 
ja vind je het goed als ik er met de huidige dominee erover praat. Want ik ben helemaal niet kerkelijk 
en ik zei, ja doe maar, het is voor mij geen geheim. En toen kwam ik er een paar weken later weer, 
spontaan gewoon, ik was met de hond aan het wandelen. En toen zat daar de huidige dominee en de 
gepensioneerde dominee. Dus dat was oh leuk, kom erin en ja  dit is nou de dominee en we hebben 
het erover gehad en we zouden heel graag willen dat jij in de parochie, geen parochie katholieke ker, 
nou of ik dan mee wilde werken ook voor een soort lezing in die gemeenschap. Want daar waren 
vast ook, nou ik weet niet meer de getallen, maar iets van vijf procent van de bevolking of drie 
procent van de bevolking heeft wel eens een bijna dood ervaring gehad, dus dat is best wel veel. En 
toen hadden we uitgerekend, nee minder, minder een half procent ofzo, dat in die kerk waar 8000 
leden waren, daar waren dan 160 mensen ofzo met een bijna dood ervaring. Toen zei ik ook meteen, 
ja goed, ik doe mee, want als ik een tipje van de sluier op kan lichten en ik kan die mensen helpen, 
dan doe ik dat. Dus ja, zo ging dat. Ja. 
 
Leanne: En vanaf dat moment, hoe gingen jullie toen van start om het zo maar te zeggen? Zat daar 
een lange tijd nog tussen, of zijn ze eigenlijk al heel snel langs gekomen? 
Henriëtte: Nee nee ja… Er zat elke keer best veel tijd tussen, want de eerste keer, weet je zij zaten 
iedere keer, maar dat kun je beter aan Ingrid en Maasja vragen, zij zaten iedere keer met subsidie 
aanvragen, en dan moesten ze weer een soort, dat weet jij misschien ook wel hoe dat werkt, dan 
moesten ze elke keer een soort verhaal schrijven, een actieplan, en dan uitleggen waarom ze waar 
het geld voor nodig hadden. En dan kregen ze budget en dan konden ze weer verder. Dus ze hebben 
toen, ja het is alweer zo lang geleden, ik weet niet eens of dat dezelfde zomer was, volgens mij een 
jaar later, in de zomer, en die zomer was bloedheet, in een zelfgetimmerde studio, wat geluiddicht 
was en dat soort dingen. En er was geen ventilatie, het was om te stikken. Daar zijn toen de eerste 
interviews opgenomen en, en toen zijn we dat was op zich heel leuk, in het najaar bij elkaar gekomen 
toen hadden ze alle mensen uitgenodigd, die ze hadden geïnterviewd, een man of dertig ofzo, en om 
te vertellen hoe ver het was, en wat ze nou van plan waren en dat ze weer bezig waren subsidie aan 
te vragen. En toen heeft het volgens mij twee jaar geduurd.. 
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Leanne: Jeetje echt zo lang? 
Henriëtte: ja. Toen hadden ze weer een schip met geld, en toen hebben ze mij gebeld, je weet 
misschien helemaal niet meer wie wij zijn, maar nu gaat het gebeuren, en we weten nu ook wat we 
gaan doen, want eerst waren ze van plan om van dertig mensen het verhaal te doen, maar nu 
hadden ze dan ervoor gekozen om van die paar mensen het verhaal te doen, en die mensen dan 
helemaal te volgen, zo van wat voor impact heeft het op je leven gehad, qua werk, qua privéleven 
enzo. Dus toen zijn ze naar Spa gekomen, en dat was ook wel lachen want ja dan willen we een 
middagje filmen, gewoon een beetje kijken wat je doet enzo, met dat helderziende van jou en naja, 
al die gekkigheid die je doet. Dus ja, is goed, kom maar. En toen kwamen ze met een camper en toen 
was het zo verschrikkelijk gezellig en ze hadden zoveel vragen en ze wilden zoveel filmen, en toen 
zijn ze ik denk dat ze zijn tweeëneenhalve dag geweest. Ja het was helemaal feest. Op een gegeven 
moment zeiden ze, ja had Maasja helemaal een beeld, dat ik dan bepaalde fasen in het verhaal, dan 
was het mooi als ik in een bubbelbad lag en dan zoemden ze in op het schuim, en dan ging dat 
schuim over in een soort geestenwereld. Nou we hebben zo gelachen.  
 
Leanne: Hebben jullie dat ook geprobeerd?  
Henriëtte: Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben echt zo’n lol gehad, maar daar ben jij denk ik te jong voor. 
Maar kan jij je herinneren zo’n reclame van, Bros chocolade repen dat een actrice, Adèle 
Bloemendaal, die ligt in zo’n bubbelbad, en die roept dan Bros bros bros bros!! Herken jij dit?  
 
Leanne: Er gaat wel een belletje rinkelen ja.  
Henriëtte: Nou, dus zo’n soort scène hadden wij. Ik heb zo’n lol met die meiden gehad, het was zo 
lachen. En dan zeiden ze weer, ja nee maar we gaan je echt niet bloot filmen hoor! En ik zei, nee 
maar ik vind alles best! Alleen voordat het definitief is, wil ik toch wel de beelden zien. Want als er 
dan iets is waarvan ik zeg ja nee, maar daar maak ik mezelf echt belachelijk, dan wil ik wel de 
mogelijkheid hebben dat je het eruit haalt. En dat was helemaal goed, dat hebben ze ook gedaan. Ze 
hebben zich keurig aan hun woord gehouden, ik heb alles kunnen zien. Zeg ik vertel zo veel, jij komt 
helemaal niet aan vragen toe.  
 
Leanne: Nee maar, vertel maar lekker, dit zijn allemaal de dingen die ik ook zou vragen, dus ik hang 
aan je lippen.  
Henriëtte: Nee maar het was echt een hele leuke ervaring en eh, ik had ook helemaal geen idee. Ik 
weet wel dat mijn ouders, die leefden toen allebei nog, dat die wel zo zaten van ehm, achterin de 
tachtig, zo van ‘oh en dan komt dat straks op televisie’, daar schrokken ze dan wel van. Wat zullen ze 
dan van ons zeggen, dat ons kind dat soort gekke dingen meemaakt. En, maar naarmate dat proces 
verder ging, hadden zij, en ik vertelde iedere keer heel eerlijk wat er aan de hand was en dat vonden 
ze ook wel boeiend, dus naarmate dat langer duurde, werd het voor hun ook steeds gewoner, en 
hadden ze ook steeds meer zoiets van oke.. 
 
Leanne: En, hoe ging dat dan, want je vertelde dat jullie heel veel lol hadden, was daar dan elke keer 
wel een camera bij, of hebben jullie ook elkaar zonder camera leren kennen? 
Henriëtte: Nee, nee dit was tachtig procent van de tijd met camera. En toen ging er weer een jaar 
overheen, toen werd er een nieuwe subsidiepot aangeboord. En toen hadden de dames bedacht, 
Maasja en Ingrid, dat, heb je de documentaire gezien of..? 
 
Leanne: Ja, ja, ja, ja.  
Henriëtte: Oh nou, kon toch. En toen hadden ze van ja het zou toch wel erg leuk zijn als ze mij echt 
aan het werk zagen, want ze hebben echt veel materiaal geschoten. Ook wel dat ik hier in spa aan 
het werk was met een klant, en toen zei ik maarja, als ik op zoek moet gaan naar geesten op 
entiteiten dan, kan ik dat doen, maar dan moet er ook wel een huis zijn waar ik dat kan doen. Dan 
moet er ook wel een huis zijn waar ik wat kan doen. Ik kan niet zomaar even een klant uit de lucht 
toveren  die zegt, kom maar even langs. Dus toen hebben zij ik geloof bij de tennisclub van Ingrid, o 
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nee de tennisclub van de vrouwelijk producer van de maatschappij die de film heeft uitgegeven, bij 
haar tennisclub hebben ze een briefje opgehangen van wie wil er meewerken aan een documentaire 
en wie wil zijn huis openstellen enzovoort. Nou daar kwamen heel veel mensen op af, want die 
dachten allemaal wauw, dan krijg ik de kans om voor niks ehm, van allerlei leuke dingen mee te 
maken. En eh, nou toen kwam dus de aap uit de mouw, het was wel voor een documentaire, dus die 
mensen zouden wel voor de film gebruikt worden, nou dus de een na de ander viel af, die zei ja nee 
dat wil ik niet hoor, wat zal mijn familie wel niet zeggen als ik met dat soort gekkigheid mee doe. En 
ineens komt weer, dat verbaast me dan toch wel, dat mensen dan bang zijn voor wat anderen van ze 
vinden, en dan denk ik ja, nouja, dat moet ieder zelf weten. Goed, en toen bleef er uiteindelijk één 
stel over, en zij wou heel graag meedoen, want dat jongetje wat je ook in de documentaire ziet, 
Haiko, die zag echt mensen. En dat heb ik dus ook, als ik op een begrafenis ben, dan zie ik de 
overledene gewoon rondlopen. Alleen, ik kijk er dwars doorheen, maar de eerste keer dat je dat 
gebeurt, dan denk je echt ‘ik ben gek, ik moet opgesloten worden.’ Kan je je dat voorstellen? Dus 
geleidelijk aan werd dat voor mij normaal, maar toen ik dit net had dacht ik echt ‘het gaat niet best 
met me’. Nou, dus die vrouw wou heel graag dat ik kwam, maar die man, die wou niet.   
 
Leanne: Ja want die zit er ook in.  
Henriëtte: Die man die zei ja dit is zo’n flauwe toestand, en poppenkast en daar geloof ik niks van, ik 
doe daar niet aan mee. Dus ik ben een hele dag, een hele middag met Maasja en Ingrid daar aan het 
filmen geweest en dat was wel voor mij heel bijzonder, omdat ik normaal werk op mijn knatoor 
voorbereid. Dus ik ga op het kantoor al inzoomen op het huis en op het probleem en inventariseren 
wat er mis is. En nu ben ik er echt blanko heen gegaan en ad hoc moest ik daar ineens dingen gaan 
voelen en zien en, dat was voor mij wel heel erg leuk want toen bleek dat dat dus ook kon. Dat ik het 
helemaal niet nodig had om van te voren iets voor te bereiden. Dus ik vind het wel leuk als ik mezelf 
dan zo bezig zie in dat stukje, dan denk ik, ja ik ben gewoon aan het werk, en ik ben helemaal niet 
zenuwachtig. En ik vergeet ook helemaal dat er een camera is, ik weet niet of jij zelf ook dat idee 
had? 
 
Leanne: Ja het ziet er wel heel natuurlijk uit, ja. Dat vind ik ook wel.  
Henriëtte: Ja, ik heb echt niet dat ik denk, god ik zit een beetje gek te doen met die camera, nee ik 
ben echt die camera helemaal vergeten. En toen kwam de grap, toen hadden we pauze en toen ging 
de camera uit, we gingen koffie drinken of lunchen, weet ik veel, en toen komt ineens die man thuis. 
Ja nou die wou dus helemaal niet gefilmd worden, dus ik ging ervanuit dat die camera uit was, maar 
Maasja, die hond, die dacht dit wordt spannend, dus die heeft die camera aangezet en toen ging die 
man mij aanvallen. Daar hebben ze ook een stukje van. 
 
Leanne: Ja, ja, er zit een stukje in dat jullie flink in discussie zijn.  
Henriëtte: Nou, nou dat was dus een behoorlijk pittig gesprek, het was echt op een gegeven moment 
dat ik dacht ja haaallo, daar gaan we weer. Ik vond het echt, ik had er gewon geen zin in, want er zijn 
zoveel mensen die het onzin vinden, en dat vind ik helemaal niet erg. Maar, laat mij nou maar en laat 
die andere mensen maar die het wel zien of voelen. Maar, dan dan komt er zo’n oordeel over je 
heen. Dus ik had echt zoiets van gadverredamme, komt die man weer, gaat die man mij aanvallen, 
maar goed, dus ik bleef gelukkig wel rustig, maar ik wist dus niet dat de camera draaide. En toen 
hadden ze dat allemaal opgenomen en toen ging hij weer weg, ik geloof dat hij een kind naar school 
ging brengen en toen zijn wij gaan lunchen. Toen zijn we verder gegaan en toen later bleek dat het 
opgenomen was, toen had Maasja aan die man dit eerlijk verteld, ook alles laten zien en ook gezegd 
Willem, alleen met jouw toestemming doen we dit stukje erin, maar als je het niet wil doen we het 
niet. Toen had hij gezegd, nee prima, want er zijn wel meer mensen zoals ik die dit onzin vinden en 
dat mag best gezegd worden. Dus nou oke, dat is ook een visie. Dus die film is eigenlijk, in mijn optie, 
in hele, waar ik aan mee gedaan heb tenminste, op een heel natuurlijke manier gegroeid.  
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Leanne: Dus weinig gepland, nu gaan we dit doen en dan komt die.  
Henriëtte: Nee absoluut niet gepland, want er zit ook een scène in dat is helemaal in het begin geloof 
ik, met een lijkenwagen en dan zie je mij op een landweggetje rijden, en dan heb ik het over geesten 
en dingen en ineens zie je een man in de achteruitkijk spiegel en dat paste perfect in dat verhaal, 
maar dat was niet gepland, die man reed daar ineens op zijn fiets. Dus het was echt zo leuk om te 
doen, ja het was echt leuk. Maar, het is natuurlijk ook een compliment aan Maasja  en Ingrid, dat die 
de beelden om die manier gemonteerd hebben, dat je daardoor zo’n soort spanning gaat voelen.  
 
Leanne: En, in de periodes dat er niet gefilmd werd omdat zij met fondsen en geld, zakelijke kant van 
een film bezig waren, hadden jullie toen wel nog contact?  
Henriëtte: Nee, soms een heel jaar niet. Of ik had een afspraak met een vriendin in Amsterdam en 
dan belde ik op en dan zeiden ze meteen ooh leuk dan gaan we samen lunchen, maar we hadden 
niet echt veel contact, maar als we contact hadden was het heel intensief en heel leuk.  
 
Leanne: Dus dat ging ook helemaal naar jou eh, zin zeg maar.  
Henriëtte: ja, ik vond het een feest. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt, ik vond helemaal lachen. Ik 
vond het helemaal leuk.  
 
Leanne: En je had het net ook al over, over die mensen die eventueel een huis beschikbaar zouden 
stellen, dat er veel reacties waren, en dat toen bleek dat het voor een documentaire was dat er  
mensen afvielen, en dat is helemaal niet hoe jij de dingen ziet, omdat jij je erover verbaast dat veel 
mensen het belangrijk vinden hoe anderen over hun denken, want dit is natuurlijk, inderdaad een 
onderwerp waar veel mensen, het gaat hun pet de boven, dus dan hebben ze zoiets van onzin, 
gekkigheid, dat hoef ik niet. Heb je daar nog veel reacties opgehad?  
Henriëtte: Ja heel wisselend. Kijk, de premiere daar ben ik heengegaan en  ik was stikzenuwachtig, 
dat vond ik eigenlijk verschrikkelijk. Ik dacht oh god er komen zometeen allemaal mensen op me af 
en die gaan vragen stellen en bleehh dat wil ik helemaal niet. Maar dat was eigenlijk helemaal niet 
zo. We gingen daarna na de foyer en we gingen koffie drinken, en ik heb met een paar mensen 
gepraat , mensen liepen langs en die gaven een schouderklopje en die zeiden, goed hoor, goed hoor. 
Weetje wel, zo. Dat was heel ontspannen en ehh, toen was ik ehm, moet ik even denken hoe dat 
precies was, toen kreeg ik de griep. Ik kwam toch van hoe heet dat, dat gedoe. Oh nee wacht ik haal 
nu twee dingen door elkaar, dat was later. De documentaire was in november in Tuschinscky met het 
documentaire festival, dat was november. Toen kreeg ik eignelijk verder helemaal geen reactie, geen 
mensen die me belden, of emailtjes. Ehm, toen zou het in maart op de televisie komen en tegen de 
tijd dat het op televisie kwam, toen kreeg ik de griep, toen lag ik met hoge koorts thuis. En toen werd 
ik benaderd door Matthijs van ehm, van Nieuwkerk van de wereld draait door, die wilde dat ik in zijn 
uitzending kwam om toe te lichten van, het was nu hot item. Maar goed, ik was gewoon hartstikke 
ziek, ik had gewoon hoge koorts en ehm, waar mn hoofd naar stond, en toen zei ik, ik kan echt niet ik 
ben ziek. En toen belden ze nog een keer, ja nee, toen zouden ze desnoods een taxi sturen naar Spa, 
maar ik moest komen. 
 
Leanne: Zo dan hebben ze grote moeite gedaan.  
Henriëtte: jaa, maar ja ik dnek, kijk niks is toeval, ik word steeds makkelijker, ik ben niet voor niks 
niet lekker, ik ga niet. En toen kreeg ik wel, nadat ie op televisie was, kreeg ik wel reacties en dat 
waren eigenlijk reacties heel ontroerend van mensen die zeiden, van naja nu weet ik eindelijk wat er 
met mij aan de hand is, echt mensen die ook zo’n ervaring hadden gehad en het had hun hele leven 
op de kop gezet en die gingen hun hele verhaal vertellen aan mij, zo van eindelijk iemand die het ook 
mee heeft gemaakt, aan wie ik het kwijt kan. Toen voelde ik me haast een beetje een therapeut, 
maar ik dacht ik moet daar toch zorgvuldig mee omgaan. En dan was er iemand, zo kan je het ook 
benaderen, die was zwaar gelovig. Dus die stuurde mij een heel pakket aan het nieuwe testament en 
allerlei bijbelse toestanden en daar werd ik van, ja ik moest oppassen want het was des duivels wat ik 
deed en.  
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Leanne: oh oh, die wilde je bekeren.  
Henriëtte: Ja, dan tja die man bedoelt het lief, die wil mij redden van de duivel, maar goed hij zijn 
leven en ik mijn leven en ik heb daar verder niets meer mee gedaan.  
 
Leanne: Ja, en verder geen negatieve reacties?  
Henriëtte: Nee, nee, maar niet echt veel reacties, ik bedoel als ikzeg ik heb dertig reacties gehad, 
zoiets. Maar daar was het mij ook niet om te doen. Dan had ik een mailtje en ik stuurde het braaf 
door naar Maasja en Ingrid, zo van jongens er is weer een reactie op de documentaire. En één reactie 
vond ik wel heel grappig, dat was ik dnek een half jaar na de uitzending, ben ik in een museum en ik 
ben in de museumwinkel en ik vraag om de prijs van een vaas geloof ik. Dat was een leuk vrouwtje en 
die begon een heel verhaal te doen en ineens valt ze, ik vraag weer wat aan haar en ineens is ze stil 
en ze zegt, maar ik ken u, ik ken u. En ze keek me aan en ik denk, ja maar ik ken haar helemaal niet. 
En ineens zegt ze ‘oh ik weet het! Ik herken u aan uw stem, dat vond ik zo leuk, ik heb u op de 
televisie gezien. En dan is niet het verhaal ofzo, wat de impact was, maar blijkbaar heb ik toch een 
gekke stem en die is blijven hangen, dat vond ik zo mooi.  
 
Leanne: Ineens een bekende Nederlander.  
Henriëtte: nee nee, zo niet, zo was het niet, niet zo van ooooohhh. Maar meer, gewoon zij was een 
beetje verbaasd zo van ‘ik weet dat ik u ken, maar ik kan u niet plaatsen’. En ineens oh ja, ik herken u 
stem. Dat vond ik heel leuk.  
 
Leanne: ja, dat is wel een gekke eigenschap van documentaires, dat het een beetje lijkt alsof je 
iemand leert kennen, je krijgt natuurlijk inzicht in een gedeelte van het leven van zo iemand, en als je 
dan iemand ziet dan wekt dat toch een bepaalde herkenning op.  
Henriëtte: Ja nou, jij had het over een bekende Nederlander, ik lees ze nu niet vaak meer nu ik in Spa 
woon, maar vroeger las ik regelmatig de privé en de story en dat soort bladen, dat lijkt me het ergste 
wat je mee kan maken in je leven. Dat je een bekend iemand bent, dat je nooit meer privé gewoon 
eh, weet ik veel de supermarkt in kan, of iemand een kus kan geven, dat er gelijk een verhaal van 
komt, dat lijkt me verschrikkelijk.  
 
Leanne: Ja dat lijkt me ook erg inderdaad.  
Henriëtte: maar goed dat het dus ook als gevolg heeft gehad is dat het eh, ik ben daarna twee keer 
gebeld voor een interview van een krant, nu is het heel slordig de eerste krant weet ik niet eens meer 
en de tweede krant dat was het AD. En dat waren hele leuke artikelen. 
 
Leanne: Oh dus daar ben je dan wel op in gegaan? 
Henriëtte: Ja, met dezelfde reden. Als iemand er wat aan heeft, en toen ben ik inderdaad gebeld 
door iemand uit Delft. En ik heb zelf heel lang in Delft gewoond, door iemand die zelf de nodige 
problemen had meegemaakt, dus nou daar ben ik nu eigenlijk nog steeds een beetje klankbord voor. 
En dan denk ik, nou prima. 
 
Leanne: Dus dat is eigenlijk een beetje een verlengde van de film.  
Henriëtte: Ja.. En ik denk dat ehm, ja dat het toch nog steeds, in het dagelijks leven dan he, kijk zo’n 
documentaire is leuk, maar ik weet niet of Maasja of Ingrid dat verteld hebben, er zitten zelfs 
mensen in psychiatrische inrichtingen die dus echt niet gek zijn, maar die een bijna dood ervaring 
hebben gehad en die, daar gewoon niks mee kunnen. Die compleet doorgeslagen zijn. 
 
Leanne: Die ervan in de war raken? 
Henriëtte: Ja, helemaal in de war raken. En iemand, omdat je niet weet wat er met je gebeurt, je 
wordt heel erg bang, heel erg paniekerig, je je denkt dat je hersens ziek zijn. Je weet niet waar je het 
zoeken moet, het is echt heel raar. En dat was een beetje idealisme van mijn kant en ook van Maasja 
en Ingrid, dat we dachten van als we daar nou een goede documentaire over maken dan is het ook 
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een eyeopener voor artsen, voor psychiaters, dat ze eens wat verder kijken dan alleen maar denken 
dan goh, die vrouw hoort stemmen, van hup we geven dr maar medicatie want ze is gek.  
 
Leanne: ja. Ja.  
Henriëtte: Terwijl, misschien hoort ze stemmen, omdat ze ook geesten ziet, en iets hoor, wat ik ook 
hoor, maar iemand die dat niet kan niet. Maar dat wil niet zeggen dat je gek bent.  
 
Leanne: Dat onbegrip zorgt dan voor een verkeerde opvatting, eigenlijk.  
Henriëtte: Ja dat je gelabeld wordt. Het zou hetzelfde zijn, stel dat je geboren wordt, extreem 
voorbeeld, wij zijn geboren allemaal met gele ogen en groen haar, en iemand ziet jou, die gaat gillen. 
Aah een alien, bruine ogen, bruin haar, dat bestaat helemaal niet op aarde. Kun je je voorstellen, het 
is een beetje vergelijkbaar, zo werkt het. Dan is het meteen het oordeel en niet dat mensen een 
stapje achteruit doen, om te ervaren wat het is, of om zich af te vragen van hey, wat zou dat kunnen 
zijn. Of waarom is dat zo, of laat ik er eens over lezen. En ja, mensen zijn dan toch heel kort door de 
bocht, maarja. That’s life.  
 
Leanne: De ehm, ik vind het wel bewonderingswaardig om dat zo op televisie te laten zien. Want ik 
denk dat er wel veel mensen zijn die het wel belangrijk vinden dat zo’n film gemaakt wordt, 
inderdaad om deze reden he, meer begrip creëren en meer aandacht enzo, maar dan toch denken, ja 
dat mag iemand anders doen. Niet met mijn hoofd op tv.  
Henriëtte: Ja, ja, nou dat was eigenlijk wel gek. Dat weet jij ook van een documentaire, ik ben delfts 
ingenieur, ik ben harstikke exact, ik zat in het zakenleven, ik had een directiefunctie bij Heineken op 
het hoofdkantoor in Zoeterwouden, en toen gebeurde dit allemaal. Het was zo’n totale andere 
wereld waar ik in donderde, kijk een buitenstaander die zal denken, kijk ik zat te huilen tijdens die 
documentaire, maar je kunt het het beste vergelijken met zweten, zweten doe je omdat je het heel 
warm hebt, daar heb je geen controle over, je wordt steeds warmer en warmer en warmer en ineens 
ga je zweten. Zo is dat ook met dat huilen zogenaamd wat ik dan doe, je gaat steeds meer stromen, 
de emoties en de energie gaan steeds meer stromen en dan is het net een kan water die 
overstroomt, en dan komt gewoon het traanvocht uit je ogen en het snot uit je neus en daar heb je 
geen controle over. Want dan ben je zo aan het stromen, dus toen ik dat terug zag vond ik het zelf 
ook wel aangrijpend, en toen dacht ik ja zo is het wel. En daar schaam ik me niet voor. En als iemand 
dat raar vindt, dan kijkt ie maar niet. Maar het hoort erbij. Alle mensen die ik ken met zo’n ervaring, 
die hebben zo’n moment dat ze zomaar ineens beginnen te janken, noem ik het maar.  
 
Leanne: Ja, dus je staat wel echt achter het eindproduct. 
Henriëtte: jaa, volledig. Ik vind het alleen jammer dat het zo kort maar werkt eigenlijk. Ze zeggen wel 
eens een krant is één dag nieuws en dan is het voor de visboer. En dat is met zo’n documentaire 
eigenlijk ook, het is maar één dag even in de belangstelling en dan is het weer vergeten en dat vind ik 
dan af en toe wel jammer.  
 
Leanne: Ja. Ja en dan komen er af en toe nog staartjes toch?  
Henriëtte: Ja zoals, jij, een klein staartje. 
 
Leanne: Zoals ik, ja. En ehm, het oorspronkelijke idee was eigenlijk dus niet eens, toen jij hun 
tegenkwam op die dag, eh toen was er nog niet eens dit plan voor een documentaire, toen was het 
alleen een paar gesprekken en kijken waar het heen zou gaan.  
Henriëtte: Ja, nee, ze hadden wel het idee opgevat om een documentaire te maken, maar er was nog 
geen draaiboek of een duidelijke visie van, we gaan het sus of zo doen. He was meer zo van, is dit 
onderwerp interessant genoeg om een documentaire over te maken. En daarom zat Ingrid er.  
 
Leanne: Het was echt om te voorbereiden.  
Henriëtte: Een beetje snuffelen. Jij gaat ook documentaires maken is dat de bedoeling?  
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Leanne: Ehm, nou ja dat is wel de bedoeling. Ja. Ik ben bezig met die weg bewandelen.  
Henriëtte: Ah spannend. 
 
Leanne: Ja, daarom is het voor mij extra leuk om dit soort verhalen te horen, het is voor mij ook 
nieuw en ik ben benieuwd naar hoe zoiets ook kan groeien juist. Juist omat jullie elkaar zo 
tegenkwamen, terwijl het allemaal nog zo onduidelijk was. Dan is het ook makkelijk om te zeggen 
‘kom maar terug als je meer weet’, weet je wel? In plaats van er zo in mee te gaan.  
Henriëtte: Ja maar dat is dus het verbazingwekkende, maar dat is mijn ervaring he, ik was voor die 
bijna dood ervaringen, was ik een heel nuchter, zakelijk, technisch iemand. En dit heeft zo’n impact 
op alles, dus je staat heel erg open voor nieuwe dingen. Dus iemand die bij je komt met zo’n plan en 
het voelt goed, dan heb je ook meteen oziets van oh oke, perfect dat doen we.  
 
Leanne: Dus dat gevoel was echt bepalend.  
Henriëtte: Ja, want jouw reactie, van kom maar terug als je een plan hebt, dat zou ik gezegd hebben 
vroeger. Toen ik de zakenvrouw was, dna had ik gezegd oh leuk plan, heb je al budget? Hoever zijn 
jullie met je draaiboek? Kom maar terug als je meer duidelijkheid hebt. Ja, ik weet het ook niet, maar 
zo is het wel gegaan.  
 
Leanne: Dus het idee sloot aan bij je persoonlijkheid, in die zin. Ook het moment waarop zij in hun 
plan stonden.  
Henriëtte: ja en ook wat ook heel belangrijk is, is dat het tussen ons ook goed voelde. Ik heb geen 
één keer gehad dat ik voelde, oh god wat gaan ze nou doen? Of jeetje wil ik dat wel, of straks maken 
ze me belachelijk. Het was absoluut in harmonie en zo’n goed vertrouwen wederzijds eigenlijk. En 
dat maakt het voor mij ook een hele bijzondere ervaring.  
 
Leanne: Ja dat kan ik me voorstellen. Vetrouwen, je moet het er ook maar mee doen.  
Henriëtte: Precies, want ik kende ze totaal niet. En later bleek dat Maasja best wel bekend was, door 
haar filmwerk, maar dat wist ik ook helemaal niet. Het waren echt twee wildvreemde dames.  
 
Leanne: En er was eigenlijk nog geen plan, dus ze wisten ook nog niet wie het zou gaan uitzenden of.  
Henriëtte: Ja wel want ze hadden d IKON/ RKK gepolst en die waren in principe bereid om mee te 
werken, dan had natuurlijk ook weer met die financieën te maken. En toen hadden ze dde ruwe 
versie klaar van mij, ik weet niet of het van die mannen ook al klaar was dat weet ik  niet. Die van mij 
hadden ze klaar en daarmee zijn ze naar de IKON/ RKK gegaan om te laten zien, enneh, toen waren 
zij om en toen zeiden ze dit gaan we utizenden, dit spreekt ons aan. Tenminste zo eb ik het begrepen 
hoor, dat het zo gegaan is  
 
Leanne: Ja, en hoe voelde jij je, bij de IKON en de RKK. Er is een verschil tussen zo’n soort omroep of 
een commerciële zender bijvoorbeeld? Heb je daarover nagedacht, stel RTL?  
Henriëtte: Nee nee, helemaal niet. Dat zeg ik volgens mij ook in de docmentaire ook ergens, wat het 
wonderbaarlijke is, door de ervaringen die ik gehad heb op dit vlak, dus niet de documentaire maar 
de helderzienheid en de bijna doodervaringen en alles wat daarbij komt kijken, heb ik zulke extreme 
dingen meegemaakt, bijvoorbeeld die Jezusfiguren op mijn bed. Nou als je dat vroeger tegen mij had 
gezegd, dan had ik gedacht die heeft een gaatje. En dit is zo levensecht net zo levensecht als ik jou 
nou op mijn scherm zie, dat ik heb ook wel eens gezegd joh, zet me bij de EO en ik kan zieltjes 
winnen. Want ik geloof niet dat god bestaat, ik weet dat ie bestaat. Want ik heb em gezien. Weetje 
wel. Dus ja, dus dan maakt het mij niet uit of die boodschap via de RTL komt of via de RKK, ik vond 
alleen belangrijk dat die boodschap er kwam, maar eh verder niet. En ik heb ook helemaal niet 
verder contact gehad met die omroep ofzo, of dat zij mij gebeld hebben of. Jaa, toch wel. Ze hebben 
contact met mij gezocht vanwege de micro gids. Zo was het, ze wilden een artikeltje in de microgids 
en daar hebben ze me toen voor gebeld. Daar moest een foto in en een kort interviewtje, dat was 
ook zo. Maar ja die documentaire dat festival was in 2011, dus dat is alweer twee jaar geleden he.  
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Leanne: Tijd vliegt.  
Henriëtte: Ja, tijd gaat echt heel hard.  
 
Leanne: 2011 ging de film in première. 
Henriëtte: Ja en zomer 2011 hebben we die opnames gemaakt met die rouwwagen en met die man 
op de fiets die plots in beeld schoot. En voorjaar 2011 was bij die mensen langs de dam in het 
vondelpark en zomer 2010 was volgens mij de film die ze hier gemaakt hebben, dat zijn ongeveer die 
beelden dat je de openhaard ziet branden en de luiken dichtgaan, dat is 2010 geweest. Nou dan 
voorjaar 2009, zomer 2009 is het eerste interview geweest zo denk ik. Zo ongeveer. Ja. Mar dat kan 
ook best een jaar daarvoor geweest zijn hoor, het heeft echt lang geduurd. 
 
Leanne: Ja dat is inderdaad lang, en was dat eerste interview die zwarte ruimte? 
Henriëtte: Ja, dat was in die zelfgebouwde studio. En ehh Maasja heeft ergens bij de ja de Holland 
Amerika lijn ofzo, daar die oude hallen daar heeft ze een atelier. En daar zitten veel meer mensen en 
daar waren allerlei bijgeluiden, dus toen heeft ze in dat gebouw weer een gebouwtje gezet. En dat 
moest helemaal geluid dicht zijn, maar het was heel mooi weer en er was helemaal geen ventilatie 
verder en wel schijnwerpers, dus het was, dus je kunt ja ik heb ook helemaal zo’n verzweet gezicht 
dat was, ontzettend warm. Ja. 
 
Leanne: Is dat allemaal op één dag gedraaid?  
Henriëtte: Ja, één dag gedraaid. Ja in twee uur geloof ik, dat ging best snel. 
 
Leanne: Oh dat is inderaad best snel. En je zei net al dat je bij die dag dat jullie in dat huis gingen 
filmen he bij die mensen thuis met die meneer enzo, dat je eigenlijk helemaal niet zenuwachtig was 
en de camera vergat, hoe was dat met die met zo’n die interviewsscènes? Want dat is natuurlijk op 
een hele directe manier met de camera verbonden. 
Henriëtte: Ja. Maar dat hadden ze heel knap gedaan, en daardoor vergat ik ook de camera, 
waarschijnlijk ken jij die techniek wel, ik niet, ik zat recht tegenover de camera met Maasja, maar 
daar zat een constructie tussen met spiegels en als ik dus rechtuit keek zag ik Ingrid en die zat rechts 
van mij en die interviewde mij. Dus ik keek rechtuit ik sprak met Ingrid.  
 
Leanne: En niet met de camera. 
Henriëtte: Nee  en dan dan zie je camera niet eens, dus die vergeet je ook helemaal. Ja dat was wel 
slim.  
 
Leanne: Ja dat is inderdaad slim ja. Dan krijg je een bepaalde intimiteit in het beeld. Goed. Dus en je 
dus je hebt eigenlijk nooit gedacht, oh god, waarom heb ik ja gezegd? Waarom eh. 
Henriëtte: Nee hoor, als ze me morgen bellen doe ik weer mee. Zo leuk. Ik vond het leuk en er is heel 
veel tijd aan gaan zitten, dat wel. Het heeft echt heel veel tijd gekost, maar dan ja dan is het een 
soort idealisme hè. Ik heb het echt gedaan zo van als ik maar mensen bereik die in dezelfde put zitten 
zo van oh god wat mankeert mij, ik ben wel heel erg gek en weet ik veel wat. Want het is 
verbazingwekkend hoeveel mensen er niet over durven praten, omdat omdat ze het zelf niet 
snappen of ze hebben iets meegemaakt dat die Pim van …, ik weet niet of je het boek gelezen hebt, 
maar die man heeft er heel veel onderzoek naar gedaan en het gebeurt dus echt dat mensen een 
hartoperatie ondergaan en ze krijgen een hartstilstand en dan later weten ze precies van heb je het 
boek gelezen of niet? 
 
Leanne: Nee nee, maar ik heb wel zulke verhalen. 
Henriëtte: Ja is echt leuk, is echt heel erg leuk om te lezen, maar goed. Eén geval is dus van een man 
die was echt een kwartier van de wereld en die wist precies te vertellen, mijn kunstgebit ligt in het 
operatiekamertje, want het kunstgebit was zoek en ehm en dan zeggen mensen na die tijd van ja ik 
heb zoiets raar meegemaakt, ik zag mezelf in bed liggen en ik hoorde jullie praten en ik weet precies 
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wat er gebeurde, maar en als dan een arts op zo’n moment zegt of de verpleging zegt van ja, meneer 
u moet niet zeuren. Of, eh wat een onzin, dat kan niet. Dan slaat zo iemand dicht, dat is mij dus 
gebeurt en dan stop je het heel ver weg. Dan praat je er niet meer over. En dat is gewoon jammer.  
 
Leanne: Dus dit kan herkenning oproepen voor andere mensen.  
Henriëtte: Ja en omdat ook één van de, er is een soort checklist he, van wat mensen gemeen hebben 
die een bijna doodervaring hebben gehad, nou bijna allemaal zijn ze van baan veranderd, want het 
werk wat ze deden dat dat vonden ze verschrikkelijk, bijna allemaal hebben ze hun partner verlaten, 
want ze kunnen ineens niet meer met die partner overweg. Zijn ze verhuisd, zijn ze ineens heel erg 
gelovig, terwijl ze eerst de grootste atheist waren, bij wijze van spreken. Dus er zijn een aantal 
paralellen die al die mensen, ja dat is toch wel heel fascinerend.  
 
Leanne: Ja. En hoe, hoe zie je dat met de andere twee mannen die in de documentaire zitten? Hoe 
vond je het om ehm jullie verhalen zo gekruist te zien? 
Henriëtte: Ehm, ik vond Koos, vond ik geweldig ehm echt zo’n Hagenees, ruwe bolst, blanke pit. Dat 
was echt, maar het gekke is, we hebben dus helemaal geen contact gehad tijdens de opnames. Dus ik 
heb Koos pas getroffen bij de première en het is heel onwennig, want je weet dat het Koos is, omdat 
je een documentaire hebt gezien, maar je weet verder niks van elkaar. En ehm, maar dat verhaal dat 
vond ik heel puur en dat verhaal van, nu ben ik z’n naam zelfs kwijt.  
 
Leanne: Sam? 
Henriëtte: Van Sam, dat vond ik heel boeiend, maar dat was voor mij geen bijna doodervaring. Die 
man is bijna dood gegaan.  
 
Leanne: Dat is iets anders? 
Henriëtte: Die heeft onder de sneeuw gelegen en die heeft ontzettend in de piepzak gezeten en 
heeft ontzettend mazzel gehad datie gered is, maar die heeft geen bijna doodervaring gehad. Maar ik 
vond het wel een heel mooi verfilmd verhaal. 
 
Leanne: Heb je daar met Ingrid en Maasja over gehad? Over wat je daarvan vond bijvoorbeeld? 
Henriëtte: Nee, nee, want we zouden ehm dat was toen een idee we zouden samen nog een keer 
met zijn allen uit eten gaan, zo als een soort afsluiting, omdat we nooit contact hadden gehad. En 
toen kwamen er steeds dingen tussen, ik weet niet meer Sam ging geloof ik naar Amerika of die ging 
eh, die ging weg, op zeereis ofzo. Dat weet ik niet, toen had ik dan die griep, toen raakte het uit 
tussen Maasja en Ingrid, er kwamen allerlei stoorzenders, toen is dat afscheidsetentje nooit gebeurd. 
Maar ja, dat was van hun lief bedoeld, maar voor mij hoefde dat ook niet perse.  
 
Leanne: Dat eten samen? 
Henriëtte: Nee, want ik, weetje ja je zit toevallig samen in een documentaire, maar we hebben 
samen niet wat beleefd of samen geleefd of samen gewerkt of wat, weet je. Het zijn echt drie aparte 
dingen. 
 
Leanne: Dat is ook zo. Mwuah ja, ik kan me ook voorstellen van, ja jullie zijn met zijn drieën 
uitgekozen om een bepaald thema of uit te dragen, een bepaald verhaal uit te dragen, je wordt dan 
toch ook met elkaar gelinkt. Dus dat verhaal van Sam wordt door de kijker toch naast dat van jou ge. 
Dus je wordt voor de kijker hoor je wel bij elkaar.  
Henriëtte: Hmhm. Ja, maar het verhaal van Koos was voor mij heel herkenbaar, en ik heb met Koos 
ook heel leuk gepraat, na gepraat na de première en dat is dan wel het bijzondere, omdat je dezelfde 
ervaring hebt dat je echt met een half woord elkaar snapt. Gewoon wat iemand voelt of ziet, ervaren 
heeft, of ja, dus ja dat was wel heel erg leuk.  
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Leanne: Nou leuk, misschien heb ik wel al mijn vragen een beetje gesteld. 
Henriëtte: Ookee, ga je Koos en Sam ook vragen?  
 
Leanne: Nou, toen wij de eerste keer met elkaar in contact kwamen in de zomer, toen heb ik dat wel 
gedaan en toen heb ik mailcontact gehad en ook geprobeerd om een afspraak te maken, maar toen 
ging het eigenlijk net als bij ons dat het eigenlijk niet zo goed lukte. Toen begon ik aan een stage 
waardoor ik even mn scriptie wat op een lager pitje had gezet en eigenlijk heb ik daarna nooit meer 
contact met ze opgenomen. Want ik heb ook tot nu toe, ik heb nog wat andere mensen gesproken 
en daarvan heb ik ook maar één persoon uit één film. Dus misschien hou ik dat gewoon zo. Dat dan jij 
voor deze film en voor een andere film weer één persoon, dus niet meerder personen. Meerdere 
films. 
Henriëtte: Want hoeveel mensen wil je in totaal dan interviewen? 
 
Leanne: Ja dat weet ik nog niet helemaal goed, want ik zit natuurlijk ook een beetje met tijd. Het 
moet ook op een gegeven moment ook gewoon af. En eh ja, het kost natuurlijk ook tijd sowieso om 
ja dus wat we nu allemaal bespreken om te zetten naar iets. 
Henriëtte: Ik heb nog wel even een tip voor je, maar het schiet me ineens spontaan te binnen, maar 
je hoeft het helemaal niet te doen als je et niet wil. Hier in de buurt woont een mevrouw Verkade, 
van de bekende Verkade koekjes en chocola, die woont hier tweehonderd meter vandaan en daar 
heb ik heel veel contact mee, is een heel lief mens. Ze is 82. En eh, zij is ooit getrouwd geweest met 
een zekere Eddy, maar dan ben ik de achternaam kwijt, en die Eddy schijnt heel bekend te zijn, daar 
is nou een documentaire over gemaakt. En die gaat morgen in première op het documentatie 
documentaire festival. En die mevrouw Verkade ook meegewerkt, die is ook geïnterviewd ook voor 
die documentaire.  
 
Leanne: Oh, onlangs nog? 
Henriëtte: ja net! Dus ik denk als je nog iemand zoekt die denkt god dan heb ik nog een 
documentaire en een andere ervaring, dan wil ik wel vragen of zij met jou contact wil opzoeken. Of jij 
met haar.  
 
Leanne: Ja, ja. Waarom niet?  
Henriëtte: Maar als je zegt ik heb al genoeg mensen het hoeft niet, dan..  
 
Leanne: Nou ik zou eerst dan de film ook moeten zien natuurlijk.  
Henriëtte: Ja precies.  
 
Leanne: Ook voor wat voor film het is en wat haar bijdrage ook is, want ik zoek toch wel mensen die 
echt eh gewoon een hele dragende rol hebben en.. 
Henriëtte: Oh nee dat heeft ze niet, ze heeft gewoon meegedaan, bijgedragen. Maar niet een 
dragende rol volgens mij.  
 
Leanne: Het gaat bij mij wel echt om mensen die echt naja zoals jij gewoon echt eh het verhaal 
dragen en gewoon zo hard hebben meegewerkt zeg maar.  
Henriëtte: Maar het lijkt me wel een leuke wereld, die documentaire wereld. Maar ook wel een 
harde wereld.  
 
Leanne: ja na dus er is wel weinig werk he.  
Henriëtte: Opdrachten krijgen, dat is ook niet simpel toch? 
 
Leanne: Nee er is wat weinig werk, alleen ik werk nu bij IDTV Docs heet dat, en dat is een extern 
productiebedrijf, dus als regisseurs een film willen maken dan komen ze bij ons. Dus dat is qua werk 
een iets makkelijkere positie dan inderdaad echt het opdrachten binnenhalen en. Dat doen wij ook 
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wel, maar dat doen we dan meer voor een regisseur bijvoorbeeld. Dus dat is net iets makkelijker. 
Maar inderdaad heel leuk hoor, want maar dat geldt ook een beetje voor nu mijn scriptieonderwerp, 
omdat ik dan verschillende mensen dus uit verschillende documentaires komen, kom je met zoveel 
verschillende mensen in aanraking en dat vind ik het mooie eraan. Ik ben wel gewoon nieuwsgierig 
naar mensen, zeg maar, ja dit is gewoon een hele goeie mogelijkheid om interessante mensen te 
spreken. 
Henriëtte: In de keuken kijken. 
 
Leanne: In de keuken te kijken, verschillende mensen te zien.  
Henriëtte: Ik kan me niet voorstellen dat iemand documentairemaker wil worden en niet 
nieuwsgierig is naar mensen, want dan kan je je alleen maar storten op de natuur ofzo, dan blijft er 
niet veel over.  
 
Leanne: Klopt, ik denk dat dat wel een hele belangrijke eigenschap is ja. Nou leuk! Bedankt, voor je 
tijd.  
Henriëtte: Jaa, en waar zit jij? In Amsterdam? 
 
Leanne: Nee ik woon in Utrecht.  
Henriëtte: Utrecht, ook leuk. Ik heb een neef die heeft gestudeerd in Utrecht, die is net verhuisd naar 
Amsterdam, want die zat in een Cohr huis en als je daar vier jaar zat dan moest je eruit. Dus eh, die 
vond Utrecht ook wel gezellig. Maar die vindt nu Amsterdam nog veel leuker.  
 
Leanne: Ik heb ook wel een beetje dat ik misschien naar Amsterdam willen hoor, maar ach.  
Henriëtte: Ja, maar moeilijk he, denk ik, sowieso he ook in Utrecht, kamers vinden of niet? 
 
Leanne: Ja, ik ken wel veel mensen die op zoek zijn ja. Ik zit gelukkig wel goed voorlopig, dus dat is 
fijn.  
Henriëtte: Heb je mazzel. 
 
Leanne: Ja, inderdaad. 
Henriëtte: Want je zit, hebt, of lijkt dat zo? Een zolderkamer of iet? 
 
Leanne: Nee hoor.  
Henriëtte: Een scheef dak? 
 
Leanne: Nee hoor, mijn computer staat een beetje scheef. 
Henriëtte: Ooh, dat lijkt net een scheef dak.  
 
Leanne: Nee das allemaal recht.  
Henriëtte: Ooooh. Sorry dat je bij mij niks kan zien. Ik heb een laptop en die staat in de kast, die 
neem ik alleen mee als ik op weg ben en als ik em dan aanzet dan moet ik echt het eerste half uur 
alleen maar allerlei dingen downloaden. Want dan is er inmiddels allerlei configuraties veranderd en 
god dan moet ik dat weer doen. Ik denk nee dat gaan we nu niet doen, geen zin in.  
 
Leanne: Prima, helemaal niet erg. Zo ging het goed toch? 
Henriëtte: Nou, ik vind het wel sneu want je ziet niks. Oke. 
 
Leanne: Nou dankjewel.  
Henriëtte: Ben je wat vergeten, je weet me nu te vinden.  
 
Leanne: Ja inderdaad. 
Henriëtte: Dan gil je maar.  
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Leanne: Oke zal ik doen.  
Henriëtte: En heel veel succes met je scriptie. 
 
Leanne: Dankjewel, dankjewel voor je tijd. Doei! 
Henriëtte: Doei! 
  



 
 

89 

Tomoko  - 21 februari 2014 
 
Leanne: Nou, daar zitten we dan. Uhm, ik vroeg me af eigenlijk laten we maar bij het begin beginnen. 
Dat is misschien het makkelijkst. Kende jij Aliona al voordat dit alles begon? Want je was nantuurlijk 
met het kunstproject bezig, hoe is dat ontstaan? Hoe heeft ze jou gevonden?Hoe hebben jullie elkaar 
leren kennen. 
Tomoko: Ik denk, dat was echt grote tentoonstelling. In dcember in Amsterdam. Het is fysiek echt 
groot, maar voor ik contact nemen met andere vrouwen. Je kan niet voorstellen hoe ver je kan gaan. 
Soms ik krijg reactie van Afrika, of Rusland weetje. Niet mee te maken met hier, dus dat is echt heel 
groot project. Ik heb eigenlijk gedacht wat dit project in 2005/ 2006. Dus dat is echt heel lang 
geleden, bijna tien jaar. Maar begin van die proces niemand heeft mij eigenlijk echt serieus 
genomen. Aah leuk, goed ja bloed. Ohja. Van 12.000 jurk, klinkt goed. Maar ik denk eerste 1,5 jaar ik 
heb alleen maar met mensen gesproken. De directeur van museum, curators, en die mensen die 
sponsor worden, maar eigenlijk niets veel mensen nemen mij serieus. Een van de mensen die ik 
gesproken heb, was Saskia van Schaik, die was filmproducer, die werkt, zij maakt ook zelf films en die 
werkt voor de VPRO. Die was ook producer geweest, paar keer voor Aliona. Zo ging dat, dat was het 
begin. Zij dacht, dit is een goede match en laten we maar gewoon ontmoeten. Kijk wat komt eruit. Zo 
was dat.  
 
Leanne: Dus zij heft jullie in contact gebracht met elkaar. 
Tomoko: Ja. Ja.  
 
Leanne: En wat was jouw eerste, aller eerste reactie toen er sprake was van een film? 
Tomoko: Nou nou natuurlijk zij was benieuwd en zij wou ook filmen in Japan en dat zou ook in de 
natuur zijn. En dat is allemaal mooi verhaal, maar eigenlijk waarom dat was zo belangrijk voor haar, 
wist ik niet. Tot midden van het proces, dan komt uit eigenlijk. Natuurlijk dat is voor al soort, alle 
leeftijden alle vrouwen het is belangrijk thema. Dus een of andere manier je kan niet zeggen, maar 
voel diep je kan aanraakt, of hoe diep je kan meegaan met het project is heel persoonlijke ding. Dus 
ik eh, dus ik wij hadden eigenlijk soort hele rustige begin. Zij vindt het project mooi en ik vind het ook 
leuk om als zij die heeft Aliona heeft echt heel heel talent en zo goeie documentenfilmmaker, 
documentarie maker over dit project. Ik vind het echt geweldig. Dus zo begint het.  
 
Leanne: Dus vanuit een soort vertrouwen in haar talent van filmmaken.  
Tomoko: Ja ja dat was het begin inderdaad.  
 
Leanne: En hebben jullie voordat julie begonnen met filmen, voordat dat echt startte, veel gepraat 
over hoe het eruit zou komen te zien, of wat jij ervan verwachtte.  
Tomoko: Jajaja, ja tuurlijk. Meer van die achtergrond, waarom ik op zo’n manier omdat dat, wij 
praten nu 2009 toch. Dat was ja, en dat was al drie jaar na ik dacht ik wil dit project doen. Dus veel 
dingen gebeurt en eigenlijk het begin van het project was ik zal dit jurk vrouwen geven maar zij 
moeten terugkomen met dat jurk met bloed, dat was in eerste instantie het plan. Maar in die 
proeces dat was eigenlijk niet mogelijk, want die bloed is eigenlijk gevaarlijk. Ik kan hoe zeg je dat die 
middel van die bacterisch, of virus, dat kan ook gevaarlijk dingen zijn. Dus dat moet concept 
veranderen. Veel dingen. Maar juist dat zij vindt het ook goed om daar in Japan filmen en welk 
soorten vorm en wie moet daar gaan. Wij gaan concert organiseren daar. Dat soort dingen, zij was 
echt erbij om te samen te praten.  
 
Leanne: Dus gedurende de film, zo ziet het eruit in ieder geval, dat jullie heel dicht naast elkaar 
stonden. Heel erg samen doen, maar had je van te voren specifiek doel? Met de film? Of visie of hoe 
jij wilde dat het eruit zoou komen zien?  
Tomoko: Nee niet op de film. Maar het was heel spannend, wij waren met 20 mensen, in het team 
en het is je hebt nooit zo groot en lang project gedaan dus dat was ook voor ons heel veel dingen 
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onzeker. Busrit organiseren, daar maar gaan, het was vier vijf uur rijden en hoe wij daar slapen twee 
weken. En hoe onze dagelijkse dingen organisatie maken, dat is eigenlijk één ding, maar tegelijkertijd 
technisch gezien, de installatie die techniek is de basis van dat dat metaal ding, de constructie. Dat 
was enorm werken, ook riskant, wij hebben nooit gedaan en tweede keer, derde keer ging het steeds 
beter en hier in Amsterdam ging het vrij makkelijk. De eerste keer was echt heel eng. Omdat, wij 
hadden niks he, alleen maar jurk. Eén voor één moet netjes opvast zetten. En ja veel dingen eigenlijk.  
 
Leanne: En hoe bewoog de filmploeg daar in mee? Want het waren twee zoektochten tegelijkertijd?  
Tomoko: Nee ja, dat was echt heel vervelend. Je kan mij ook zien, dat ik was echt annoyed. Noh? Ja, 
omdat die moment, jij komt nog vijf dagen, vier dagen, drie dagen, dan ik kon niet goed slapen, want 
ik moest gewoon doorwerken. Iedereen slaapt drie uur, twee uur was ook gevaarlijk want jij bent 
toch hoog zijn en heel spannend. En jij wou niks doen alleen maar de installatie klaar maken. En daar 
komt Aliona met camera, omdat zij ook dat moment wil filmen. En dan vraag ik Aliona, gewoon weg, 
dit moment heb jij niet nodig. Mijn manager wou ook mij beschermen, maar dat is ook goede 
momenten voor haar om documentatie te maken. Dat was echt heel spannend.  
 
Leanne: Dus je hebt dr soms wel weggestuurd? 
Tomoko: Nee zij wou niet weg. We hadden constant, nou niet ruzie, maar constant spanning, want 
zij wou haar werk belangrijk en ik vind mijn werk natuurlijk mijn prioriteit, niet de film. Dus. 
 
Leanne: En heb je dan ook wel eens op zo’n moment van conflict. 
Tomoko: Nee nee niet echt, maar ik ben gewoon sarcastisch iets zeggen in de film. En ik praat heel 
snel iets tegen haar en dat is echt helemaal irritatie.  
 
Leanne: Maar heb je wel eens op die momenten van irritatie, heb je dan wel eens spijt gehad dat je 
het bent aangegaan?  
Tomoko: Nee hoor, nee hoor.  
Leanne: Ook niet op dat moment zelf?  
Tomoko: Spijt omdat ik was geirriteerd? 
 
Leanne: Nee dat je had ja gezegd tegen haar. 
Tomoko: Nee nee zo erg is niet. Maar toch, ja toch nee. Ik snap het. Zij is ook heel sterke vrouw, zij 
wil niet opgeven. Niks. En ik ook niks. En dat was ook ook, mooi. Twee, als je nu kijken, twee 
vrouwelijke kunstenaars die sterk iets hebben en gewoon zelfde puntje staan. En iets delen, dat is 
grappig. Wij zijn echt goede vriendinnen.  
 
Leanne: Door dit hele project.  
Tomoko: Ja ja. Zij heeft echt heel warme grote hart, en ja. Het is goeie mens. Ik vind heel geweldige 
vrouw.  
 
Leanne: Ja dat zoiets moois er dan uit mag komen he?  En ehm, voordat de film begon, uiteindelijk 
wordt in de film dus duidelijk dat haar motivatie is om dit project te filmen dat zij zelf geen kinderen 
kan krijgen. Maar dat wist je nog niete van te voren, toch? Waarom zij, waarom het zo belangrijk 
voor haar was. Maar er zit eens cène in de film dat jij aangeeft, wanneer ko jij nou, in deze film he? 
Wanneer ehm. 
Tomoko: ja dat was een moment, ik was echt een beetje boos.  
 
Leanne: Ja en dan zeg je ook: ik voel dat jij er ook nog in komt. Was er ook echt al een vermoeden 
dat er iets achter zat.  
Tomoko: ja ja ik denk het wel. Wij hebben niet eigenlijk hele, ik het is bekend dat mijn man was dood 
iedereen kent dat. Dus daar het is heel makkelijk om de link te maken, waarom doet ze dit. Weetje? 
En het is ook voor mij ook ja een Aliona oke, met haar leeftijd, geen kind, oke. Dus het is iets logisch 
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dat zij hebben link voor dit project.  
 
Leanne: Dus je voelde misschien wel dat ze niet helemaal eerlijk was.  
Tomoko: Nou niet zo’n manier, maar misschien toch de begin van de film zij wou gewoon over 
kunstwerk maken. Dat was gewoon die, dooe het proces zij hebben eigenlijk binnengekomen, meer 
van inzicht, instapt met haar lijf zelf. Omdat normaal gesproken als je documentatie filmt, jij bent d 
filmmaker, het is niet over jou, jij filmt over iets, noh? Tenminste, zo begrijp ik dat. Maar het is ook 
proces van kunstwerk en zij had in de midden van de weg, zij wist niet hoe dat moest gaan. Omdat 
was ook, kiezen, zij kan alleen maar japan doen, of ook europese vrouwen doen. Alles was mogelijk. 
Haar keuze was om haar zelf, om erin te stappen.  
 
Leanne: Dat wist zij zelf ook niet van te voren misschien.  
Tomoko: Nee dat denk ik niet, nee dat denk ik niet.  
 
Leanne: Dus dat was ook haar goeie in de film ook in gesprekken met jou.  
Tomoko: Dat is ook zo. Dat was ook,h oe zeg je het, soort mooi moeilijkheid als je iets maakt. Ik heb 
ook elke keer als ik aan een project bezig ben, op eeng egeven moment ben je stop. Je kan niet zo 
stak tjak tjak. Om een gegeven moment ben je stop en denk je, hoe kan ik verder gaan. En je moet 
eigenlijk diep onderzoek doen, of iets moet ook zelf in in duiken. En dat moment heb ik gezien met 
haar, zij twijfelde veel dingen en ze had echt moeilijkheid en op een moment zei ik weetje? Jij hebt 
tot nu toe altijd mij interviewt voor film, zullen wij even wisselen? Ik interview jou volgende keer. Zo 
zitten wij met zn drieën hier. Met kopjes in bespreking. Dat was een turning point zeg maar.  
 
Leanne: Ja dus daar stemde ze ook mee, dat is gebeurt jouw voorstel. Misschien zag ze zelf ook in dat 
het haar kon helpen om uit haar.  
Tomoko: Nou niet om te helpen, nieuwsgierigheid en om het echt te praten over het ding.  
 
Leanne: Wat er de hele tijd al voelbaar was.  
Tomoko: Ja ja ja.  
 
Leanne: En hoe heb je veel gemerkt van productionele dingen van een film? Dus het vergt natuurlijk 
gewoon veel organisatie. 
Tomoko: Van een film of van de project? 
 
Leanne: Om een film te maken, heb je daar veel van gemerkt?  
Tomoko: Ja het is ook heel fysiek, wij hadden een heel leuk iemand voor eh, hij heet Leo. Leo maakt 
ook mooie foto, maar hij was ook met geluid bezig in Japan. Dus je moet echt eh hele zomer. Het 
regent heel veel, het was echt héél warm, veel insect en fysiek echt heel tough om te zo altijd zo 
microfoon omhoog. Ik vind het ook knap, wij zijn allebei heel hard werkende vrouw als je dat moet jij 
slaapt en je bent wakker vijf uur, omdat zij wou eigenlijk achtergrond net de zon komen of vlak voor, 
dus zij maakt afspraak met iemand en voorbereiden om daar te zijn. Slaapt niet. En is gewoon 
mooiste moment kiezen. En dat is alleen maar één keer in de paar dagen, dus zij zou niet missen.  
 
Leanne: En heb je voor deze film ben je wel eens vaker gefilmd, heb je ervaring met een camera die 
op jou is gericht?  
Tomoko: Ja ja, ik heb bijvoorbeeld Frank Schiffer samengewerkt, ook prachtige documentatie 
filmregisseur. Dit heeft ook series van belangrijke componnist series gemaakt. Het is altijd een strijd 
met tijd noh? En altijd idee komt door doing it. Dus dat is ook vervelend.  
 
Leanne: Ondanks dat je het dus toen ook al veel tijd en soms dus vervelend, ben je toch nog een keer 
zo’n filmproject aangegaan. 
Tomoko: Ja ja, want dat snap ik. Vervelend zit in elke vorm van kunst natuurlijk. Na.. Wij zijn om te 
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beginnen met de pianiste, jij bent gewoon bezig met vervelende part alleen, want dat is gewoon 
lange oefening. Maar die film proces is echt dat moment en als het één dag hebben, ik weet niet, een 
uur, dan moet je echt stretch als veel als mogelijk. Dus nee ik snap het, het is moeilijk.  
 
Leanne: Ondanks dat het dus veel organisatie te filmen, het is een echt gesprek, maar het moet wel 
wat georganiseerd worden. Er moet een camera bij, het moet er goed uitzien, er moeten mensen bij. 
Blijft voor jouw gevoel de echtheid in stand? Van zo’n gesprek? Door al die tierelantijnen eromheen, 
hoe ervaar je dat, zo’ng esprek?  
Tomoko: Jezelf te blijven?  
 
Leanne: ja jezelf blijven in de wetenschap dat je wordt vastgelegd?  
Tomoko: Nee dat denk ik niet. Omdat het is altijd, eh ja, ik ben ook vaak op podia en ook andere kant 
ik moet ook praten over mijn werk en het is elk moment jij moet ook een beetje laten zien hoe jij 
bent. Dus daar heb ik geen probleem van.  
 
Leanne: het gaat wel op een natuurlijke manier.  
Tomoko: Ik probeer het iets te brengen, het is niet natuurlijk. Ik ben niet actrice. Ik doe niet 
voorstelling voor de cameras. Maar omdat mijn werk is ook abstract gedeeltelijk, dus mensen vinden 
het juist prettig als ik als kunstenares praat over mijn werk. Je snapt andere manier, ik denk dat is 
belangrijk. Dat ik, ik kan een beetje uiten, praten over achtergrond over dingen. Over de werk.  
 
Leanne: En, jullie waren natuurlijk, de film werd gedraaid, het hele filmproces, daarin waren jullie 
veel in gesprek over wat Alliona met haar film wilde. Toen het filmen was afgelopen maar Aliona ging 
monteren. Hadden jullie tijdens dat proces nog contact? Heb je wel eens wat gezien bijvoorbeeld?  
Tomoko: Ja ja want er zat ook muziek in en dat hebben wij weer gedaan. Ja ik ben wel vaakg eweest 
hoor daar. Het is al tijdje geleden,ik weet niet goed meer. Maar we hebben ook sessie gehad in 
laatste gedeelte en piano gebracht in installatie. Dat was echt voor film helemaal. Ik had nooit 
gedacht dat piano in die installatie daar te staan. Maar goed, dat ziet mooi uit. Alleen maar voor film.  
 
Leanne: En dat had Aliona zelf bedacht?  
Tomoko: Ja ja idnerdaad.  
 
Leanne: En de eerste keer dat je de film zag? Wat was je reactie?  
Tomoko: Ja.. ehm. Ik eh. Ik vind het ook ze hebben echt eigenlijk echt hele mooie andere weg 
ontdekt rond this dit wasted. En ook de manier van mensen ingetrokken ik was echt onder de indruk 
van dat man. Filosoof. En ehm ja. En natuur, ik vind heel mooi ja.  
 
Leanne: ja.  
Tomoko: ja.  
 
Leanne: En ehm het is wel interessant want er zit een kunstwerk in een kunstwerk eigenlijk. Toch. 
Toen ik de film zag, het raakt eigenlijk steeds meer met elkaar verweven. Aan het begin dan is het 
nog heel duidelijk een film over jouw kunstwerk en op den duur gaan ze een beetje bij elkaar horen 
heb ik het idee.  
Tomoko: Ja ja.  
 
Leanne: Dus dat moet je ook wel toegelaten hebben toch?  
Tomoko: Ja. Ja. Misschien, maar het is ook zo dat is is een soort. De film zelf heeft een soort lijf zelf, 
die groeit. En het is natuurlijk jij hebt wel eens oort controle wat jij maakt, maar ik ben goed vriendin 
van louis andriessen een componist en als hij partituur maken dan schrijft alle noten en bepalingen 
alle informatie staat op. Hij horen dat klank, daarom hij opschrijven. Hijz egt als je allemaal horen van 
de partituur is nooit goed stuk. Misschien tachtig procent kun je voorstellen hoe moet klinken, maar 
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de rest van 20 procent jij laat muzikant spelen en dan hoor je iets wat je nooit verwachtte. En dat 
vind ik hele mooie attitude en ook eh ja ook Aliona’s film was ook zo. Er was iets open en zij wist niet 
en ik zeker niet hoe dat gaat. Dat was echt beweegt en ook laten gaan en binnen laten. En dat soort 
tijd hebben wij gedeeld samen en dat was echt mooi. 
 
Leanne: Ja want hoelang zijn jullie samen in Japan geweest?  
Tomoko: Ehm, misschien 3,5, 2,5. Minder dan drie weken denk ik.  
 
Leanne: En hoelang heeft het draaien het filmen bij elkaar geduurd?  
Tomoko: Ik weet het niet, ik denk misschien een jaar. Ja omdat zij kwam terug en er was concert 
geweest. Zij kwam niet Indonesië, maar Groningen wel. Nee zeker één jaar. Ja het is niet constant 
natuurlijk.  
 
Leanne: Ja, nee. En zat er soms hele lange tijd tussen, dat jullie elkaar niet zagen?  
Tomoko: Ja is ook. Ja maar dat is ook wij zijn ook andere dingen bezig. Dus dat was zo.  
 
Leanne: En adden jullie dan wel in de tussentijd contact?  
Tomoko: Ja soms wel soms niet, gewoon gezond contact, ja.  
 
Leanne: De film is geloof ik uitgekomen in 2011. Heb je wel eens reacties gekregen van mensen op e 
film?  
Tomoko: Nee ja, dat was ook op tv ook. Dus ik heb echt veel compliment over samenwerking en ook 
de kunstwerk. Een soort openheid van onze lijf zeg maar. Ja het is. De film raakt vrouwen en man kan 
nooit, ik ben niet geinteresseerd, zij mag niet zeggen dus zij moet ook kijken. Ik vind hem meer 
itneressant van mans reactie, omdat het is iets dat zij moet ook confronteren. En wat ik voor mij pas 
nog ervaring met dit film en mijn dochter komt aan het eind en het is echt natuurlijk, het mooiste 
moment met dat kleine meisje die loopt in die . Zij hebt op zo’n manier gemaakt, het is niet over mj, 
het is niet over haar, het is over de toekomst. Het is over mens, het is over vrouwen. Die heeft de 
toekomst en het is heel mooi open eind. Het is mijn dochter ziet er heel mooi uit. Natuurlijk zij is nu 
18 en toen had ze geen menstruatie, maar nu heeft zij vriend en dit. Niks stopt dat moment, alles 
gaat door. Dat vind ik interessantt. En voor mij was met dit project en met die film het is achter de 
rug. Ik vind mij in andere fase, het is echt andere moment. Zo was ik. Basta.  
 
Leanne: Het is een momentopname voor jou.  
Tomoko: Ja ja. Het is, elk kunstwerk is een momentopname, niet alleen film. Maar ook wasted was 
voor mij een momentwerk. Ik zou nooit zoiets denken nu.  
 
Leanne: Maar dat komt ook, omdat je het toen hebt gemaakt? 
Tomoko: Nou nee, ja. Ja natuurlijk, maar ik zou nu nooit zo’n kick hebben. Dat was echt gewoon, dat 
gaat door. Ik ben belangstelling voor hele andere dingen.  
 
Leanne: Ik heb het idee dat dat maar heel weinig werd gepland in de opnames, jullie gingen naar 
Japan en daar kon van alles gebeuren. Was dat ook zo? De planning van de reis.  
Tomoko: Onze planning van de reis was helemaal vast hoor.  
 
Leanne: Ja alleen vanuit het project.  
Tomoko: Ja ja. De film planning was ik ik denk meer op de locatie improviseerd. Maar dat weet ik 
eigenlijk niet, ik was te druk om aan de film te denken. Ik weet niet hoe dat ging. Waarschijnlijk dat 
was meer dagelijkse improvisatie. Omdat zij hebben kennis gemaakt door de dag en die ook 
interviewen mogen enzo. Dus dat kan, dat kan.  
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Leanne: En toen jullie naar Japan gingen, hoelang kenden jullie elkaar toen ongeveer? 
Tomoko: Zij hebben hier opgenomen daarvoor. Niet echt goed hoor. Nee niet echt goed.  
 
Leanne: Want het gesprek tussen Aliona en jou waar ze eindelijk uitlegd wat haar motivatie voor de 
film was, dat was in Japan toch? Of in nederland?  
Tomoko: Nee nee hier. Dat was heel laat hoor. Nee hier aan tafel.  
 
Leanne: Oh deze tafel?  
Tomoko: Ja. Heel laat pas. Dat was vreemde avond, omdat Maasja de cameravrouw die maakt echt 
hele mooie camerawerken. Die ging bijna flauwgevallen. Dus zij zit hier en was camera en zij kon niks 
doen, zij was echt weg.  
 
Leanne: Omdat..?  
Tomoko: Ik weet het niet, het was vreemde dag. Er gebeurde heel veel dingen, gesprekje was ook 
beetje raar en dit. Camera ging gewoon door. Ja.  
 
Leanne: Ja.Ik vind het wel bijzonder dat jullie zo naast elkaar staan in de film, dat gevoel heb ik heel 
erg. Dat vind ik interessant. Juist omdat jullie twee kunstenaressen zijn, ik kan me zo voorstellen dat 
naja dat is natuurlijk ook wel gebeurd, momenten van irritatie waarin jij aan jouw kunstwerk wilde 
werken en Aliona aan de film.  
Tomoko: Ja dat is normaal noh?  
 
Leanne: maar dat het zo toch uiteindelijk zo goed samenkomt. Het kan ook dat dat zo blijft en dat het 
nooit echt verbonden wordt met elkaar.  
Tomoko: Ja dat hebben wij ja. Maar, waarom niet? Ik eh, het is echt. Aliona is echt goede mens, 
goede kunstenaar. Wij kijken, wij kijken op één object dat was wasted en waarom niet wij kunnen 
samenwerken?  
 
Leanne: Ja, door die samenwerking zijn jullie nog dichter naar elkaar toegegroeid. Want je gaf al aan 
dat haar eerdere werk meehielp in jouw beslissing om je te laten filmen door haar, dat je daardoor 
vertrouwen had in haar talent als filmmaker. Dus dat is aan het begin dan belangrijk, maar aan het 
einde draait het veel meer om jullie met zn tweeën. Niet meer om haar eerdere werk, maar om dat 
moment samen.  
Tomoko: ja, maar het is haar beslissing. Voor mij was natuurlijke, hoe zeg je dat, directie, zeg maar. 
Van tweede helft van de film, dat ik ging vragen aan haar in dat gesprek. Zo zie ik het. Maar het is 
haar beslissing, het eind is haar werk. Het is van haar.  
 
Leanne: De film?  
Tomoko: Ja ja ja.  
 
Leanne: Ja.  
Tomoko: Goed?  
 
Leanne: Ja. Mooi. Ik vond het een goed gesprek. 
Tomoko: Oh ja. Nou dankje. Het is tijdje geleden, dus ik moest mijn herinnering beetje warm maken. 
Maar het is mooi. Ook toen film klaar was zijn we samen nog naar festivals, was dat nou Helsinki? Dat 
soort dingen, was echt heel leuk.  
 
Leanne: Dus ook die nasleep nog samen gedaan?  
Tomoko: Ja ja. En zij is nu bijna moeder he? Ik vind het echt ongelooflijk, ik moest een beetje huilen 
toen ik het hoorde. Ongelofelijk, ongelofelijk.  
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Leanne: Ja dat dat dan toch nog mag gebeuren.  
Tomoko: Ja. Ik vind het bijzonder.  
 
Leanne: Nou dankjewel.  
Tomoko: Goed, ik hoop jij kan iets moois maken.  
 
Leanne: Ja ik hoop het ook.  
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Bijlage 3 – Individuele bespreking Maaike 
 

  Ik had ook niet verwacht dat ik mee zou doen. Ik bedoel, TV, no way, never. Ik heb daar niks 

  mee, ik heb niks te vertellen, en voor de roem hoef ik het al helemaal niet te doen, want dat 

  interesseert me geen flikker. En dan doe je het dus toch. Ergens komt het op je pad, ga je het 

  overwegen en doe je het blijkbaar toch.73 

 

Maaikes deelname aan de documentaire TUSSEN BITCH EN BAMBI (2012) van Bram van Splunteren 

begon als grapje, omdat een kennis een oproep deed voor single vrouwen om zich te melden. Ze zegt 

de voor- en nadelen goed te hebben overwogen en benaderde de situatie uiteindelijk als kans om 

iets over zichzelf te leren. ‘Dat je bedenkt dat redelijk veel mensen ernaar gaan kijken (...) dat het je 

ook kan helpen met presentaties geven. (...) Dat je dat al een keer gedaan hebt, als een vuurproef 

ofzo.’74 Ook had ze interesse in het maakproces: ‘Een soort avontuur om te kijken, hoe gaan die 

dingen? Je kan niet zomaar ergens achter de schermen kijken en dat kun je dan wel, om te kijken hoe 

het allemaal werkt.’75 Haar deelname was er voornamelijk op gericht er zelf iets aan te hebben. Over 

haar voorgenomen positie ten opzichte van het project is ze heel duidelijk:  

 

Ik heb wel tegen hem gezegd: ‘Ik wil zelf kunnen bepalen wat ik uitgezonden wil hebben, ik   

wil niet dat je zegt van ‘ik wil dit soort shots hebben’, dat vind ik echt niet relaxed. Ik wil daar 

samen in overleg iets van maken. Ik wil daar zelf een stem in hebben.76 

 

Hiermee doet ze beroep op haar eigen inbreng en de controle die zij op haar eigen representatie uit 

wil oefenen, ze is niet van plan om de teugels te laten vieren. Ze is zich ervan bewust dat het publiek 

snel een mening vormt en wil daar slim mee omgaan. Hoewel haar beslissing goed doordacht was en 

zij zeker was over hoe ze alles wilde aanpakken, komen er een aantal momenten naar voren waarop 

Maaike zich niet comfortabel voelde. Ze beschrijft een intimiderend gevoel na het zien van de grote 

camera. Ook vertelt ze soms verrast te zijn door de vragen van de regisseur en dat ze vervolgens op 

camera het antwoord bij zichzelf onderzocht. ‘Toen dacht ik wel: ‘Potverdorie, ik zit allemaal dingen 

te zeggen waarvan ik denk: wil ik dat allemaal wel kwijt? (...) Omdat die camera aanstaat, voel je je 

toch verplicht om ergens antwoord op te geven.’77 Ook het volgende citaat laat zien dat Maaike niet 

echt zichzelf was tijdens de opnames.  

 

  Ik bedoel, je hebt drie uur de tijd enneh dan moet het geregeld zijn. Dan voel je toch, als je 

  daar zit van, ik moet iets doen ofzo. (...) Dan ga je heel geforceerd dat doen en dan komt het  
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  ook niet aan. Dan word je zo kwetsbaar zelf. (...) Zo zou ik het nooit doen.78 

 

Ondanks haar voornemens om controle te houden over haar representatie heeft Maaike dus 

momenten ervaren dat zij geen controle had en dat de dingen niet helemaal liepen zoals zij wilde. 

Bovendien is zij het in geen enkel opzicht eens met het idee dat de documentaire uitdraagt. Deze is 

veranderd nadat haar draaidagen geweest waren en ze heeft het gevoel alsof haar over het 

uiteindelijke onderwerp van de film niets gevraagd is. ‘Ik geloof niet in het hele principe wat ze 

hebben proberen duidelijk te maken, ik geloof er gewoon niet in. Ik vind het gewoon een hele platte 

waarheid en onvolledig.’79 Uit deze uitspraak blijkt dat haar representatie gebruikt is voor iets waar 

zij niet achter staat. Zij ervaart het alsof er een greep uit haar leven is gedaan en dat is gebruikt voor 

iets dat de regisseur wilde vertellen. ‘Er blijft niets over. Het nadeel is dat je niet zelf achter de 

knoppen kan zitten. Ik zou het liefst zelf geregisseerd hebben. (...) Dat je daar helemaal geen invloed 

op hebt, vind ik wel slecht.’80  

  De ervaringen van Maaike zijn te omschrijven als die van de klassieke victim volgens Brian 

Winston. Hoewel zij probeert om controle uit te oefenen, wordt daar door de regisseur geen gehoor 

aan gegeven. ‘Betrek ons bij de redactievergadering ofzoiets. Betrek ons erbij. Want wij kunnen zelf 

ook met goede onderwerpen komen. Wij zijn die vrouwen, hij niet.’81 Ze blijft met deze uitspraak 

benadrukken dat zij hulp had kunnen bieden, maar dit is onbeantwoord gebleven. 
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