
Vest stella mccartney 

KIM VAN KOOTEN  
is eindelijk weer in een 
tv-serie te zien: Hollands Hoop. 
Een soort Breaking Bad, ‘maar dan 
met meer humor.’ Niet onbelangrijk, 
voor de koningin van de feelgoodcomedy. 
‘Ik kan overal de grap van inzien.’
— interview maartje laterveer,  
fotografie philippe vogelenzang
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Keetje mag mee. ‘Ik gun het Kee echt dat ze al-
leen met mij is,’ vertelt Van Kooten, die voor de 
shoot in een Stella McCartney-vest is gehuld, 
waaronder een paar blote benen en platte Alaïa-
schoenen is gepland. ‘Met sokken?’ vraagt ze 
nog bedenkelijk. Met sokken. Die zal ze later 
toch weer uittrekken. ‘Ik vind het niks. Net zo-
als sokken in hakken, wat ik laatst ergens zag. 
Vreselijk.’ Maar goed, Kee dus. ‘Roman is ou-
der en krijgt veel aandacht. Hij heeft nu ook een 
stemmetje in een tekenfilm. Keetje denkt dan: 
ik wil ook iets cools. Dus ik zei: dan mag jij met 
mij in de Vogue.’ 
 Kee is er nog niet. Ze is met papa en Roman 
naar het voetbalveld. Van Kooten gaat eerst al-
leen op de foto, in de tuin achter het enorme 
grachtenpand dat we voor een dag ons huis 
mochten noemen. Ze houdt er niet zo van, van 
shoots. Ze is altijd bang dat ze er te geposeerd 
op staat, niet als zichzelf. Maar als de kleren bij 
haar passen en er genoeg ruimte is voor sponta-
niteit, zoals nu, voelt ze zich op haar gemak. Dan 
breekt ze na een paar shots ineens open in een 
vertederde lach waarbij haar ogen gaan twinke-
len, en weet de crew: de rest van de familie is ge-
arriveerd. En ja, daar rent een wilde krullenbos 
dwars door de snoeren en benen en springt Kee 
in de armen van haar moeder. Als ze omkijken, 
met de wangen dicht tegen elkaar aan, zeggen 
hun gezichten hetzelfde als wat Van Kooten een 
paar dagen eerder al vertelde in het Amstel Ho-
tel. Liefde en familie is alles. 

�ut en �ul op het schoolplein
Ze had eigenlijk liever in de Ysbreeker afgespro-
ken, iets verderop aan de Amstel. Omdat het er 
gezelliger is, minder chic. Maar ze dacht dat het 
er misschien te rumoerig zou zijn voor het inter-
view. Wat geenszins een bezwaar is, maar net als 
we onze tassen willen pakken om te verkassen, 
staat daar de ober al. Dan maar een high latte in 
het Amstel. Het maakt niet uit. Kim van Koot-

meteen: dat kan niet, die gaat in een 
la. Ik ga niet naar een foto kijken als 
ik niet bij mijn kind kan, dan word ik 
gek. Op die manier probeerde ik mijn 
moederliefde uit te zetten. Dat kan 
natuurlijk niet, maar ik probeerde het 
dan toch af te schermen ofzo. Ook 
in praktische zin: Jacob is maar twee 
keer langsgekomen met Kee, want ik 
was urenlang stuk daarna. Het was 
verschrikkelijk. Ik ga ook niet huilen 
nu. Het heeft enorm veel met mij ge-
daan, er is een leven van voor en van 
na het ziek zijn.’
 Niet dat er iets mis is met het leven 
van na haar ziekte. ‘Ik heb een super-
leven,’ vindt Van Kooten. Het mooiste 
verschil is natuurlijk dat Kee er is. ‘Ik 
sta bij haar voor mijn gevoel wel altijd 
met een-nul achter. En toch: ik merk 
er nu niets van bij haar. Ze kan het 
zich niet herinneren, ik heb het goed-
gemaakt. En de band die ze met Ja-
cob heeft is zo sterk. We brengen de 
kinderen zo veel mogelijk samen naar 
school en halen ze samen op,’ vertelt 
ze, ineens schaterlachend. ‘Jut en Jul 
op het schoolplein. Gisteren moest Ja-
cob nog even met Roman mee. Dus 
ik ging met Kee mee, ik had haar ge-
knuffeld en voor het raam gezwaaid, 
toen kwam Jacob terug en keek door 
het raam. Zij zag hem, iedereen zat al, 
en toen stormde ze toch dat lokaal uit 
en pakte ze hem nog even vast. Dan 
word ik zo gelukkig.’ 

Kakelend door het leven
Die schaterlach blijkt nooit ver weg bij 
Van Kooten. Het onderwerp kan nog 
zo serieus of verdrietig zijn, steeds 
komt er weer een moment waarop 
haar ogen die ondeugende blik krij-
gen en de grijze dame aan de andere 
kant van de serre opkijkt, om te zien 
wie daar zo aanstekelijk lacht. ‘Het is 
volgens mij ook de enige manier om 

met het leven om te gaan,’ zegt ze. 
‘Niet dat je nu bij elke gruwelijke ge-
beurtenis op zoek moet gaan naar de 
grap, maar soms is dat wel de beste 
manier om ermee te dealen. Om niet 
zuur te worden of zo. Anders kun je 
ook in bed blijven liggen.’
 Met een vader als schrijver en 
satiricus Kees van Kooten kan het 
eigenlijk ook niet anders. ‘Ja, het zal 
wel iets genetisch zijn,’ beaamt ze. 
‘Mijn vader en ik lijken erg op elkaar. 
Hij is iemand die ook overal de grap 
van kan inzien. Maar hij voelt ook 
feilloos aan wanneer een geintje niet 
gewenst is. Ook daarin lijken we op 
elkaar. Hij is misschien nog wel ge-
voeliger dan ik. Wij kunnen om niets 
in huilen uitbarsten en daarna hard 
lachen.’ Boven haar bureau, waar ze 
scenario’s schrijft en waar ze sinds 
een aantal jaar werkt aan haar eerste 
roman, hangt een spreuk van haar 
vader: De slagen der stomheid zien te 

Haar scenario’s kenmerken zich door precies die in-
stelling. Ze lijken licht en grappig, maar bevatten te-
gelijkertijd een gevoelige diepgang, zo’n grote waar-
heid over het leven, die je aan het denken zet en waar 
je tegelijk een brok van in je keel krijgt. ‘Ik ben niet 
iemand die snel een politiek drama zou maken,’ zegt 
Van Kooten. ‘Maar in het klein gaat het wel altijd over 
het grote, dus in die zin zit er zeker een maatschappe-
lijke drijfveer in. Maar dan op het niveau van: hoe zorg 
je voor je geliefden en hoe eerlijk ben je daarin? Alle 
grote dingen gaan daar ook uiteindelijk om. Mensen 
zien vaak niet hoe moeilijk het is om het hartverscheu-
rende klein te maken.’

Een nieuwe stap
Die roman is iets nieuws. Een project dat Van Kooten 
een paar jaar geleden is begonnen, als een nieuwe stap 
in haar carrière. ‘Ik durf er eigenlijk nog niets over te 
vertellen,’ zegt ze aarzelend, maar ook opgewonden 
genoeg om het toch te doen. ‘Ik vind het superspan-
nend. Het is het verhaal van een vriendin van mij, we 
doen het samen. Ik ken haar van het schoolplein, ik 
kwam weleens bij haar thuis als ik Roman kwam 

aterdagochtend is normaal ge-
sproken een favoriet moment in 
de week van Kim van Kooten. 
Rustig ontbijten en pas op de 
dag zelf beslissen zij en haar 
gezin (echtgenoot Jacob Der-
wig, zoon Roman (10) en doch-
ter Kee (6)) wat ze gaan doen. 
Maar vandaag staat een shoot 
voor Vogue in de agenda. En 

‘Het gezin en 
onze liefde is 
waar het over 
gaat, daar wil 
ik voor sterven 
als het erop 
aankomt’

‘Een relevant 
verhaal vertellen, 
over liefde of 
relaties tussen 
familieleden, 
en dat dan met 
humor’

‘Ik sta bij mijn 
dochter voor 
mijn gevoel  
wel altijd met 
een-nul achter’

Kim:
Overhemd acne studios
Ketting ole lynggaard 

Armband aurélie bidermann
Kee: 

Overall stella mccartney
Sneakers nike

en blijkt net zo hartverwarmend als 
de films die ze maakt en de rollen die 
ze speelt. Ze is klein en gekleed in 
een weinig opvallend tenue van een 
zwarte broek met zwart kasjmieren 
truitje. Maar haar lach is hoorbaar 
tot aan de andere kant van de serre, 
waar een grijze dame zit, die af en 
toe nieuwsgierig opkijkt. Vooral als 
het gesprek gaat over Jacob en haar 
kinderen, wat het vaak doet, of over 
liefde en gezin in het algemeen. ‘Ik 
doe het niet bewust, maar familie en 
liefde is wel waar mijn inspiratie het 
eerste naar uitgaat. Ik vind het ook 
echt het allerbelangrijkste. Wat Jacob 
en ik hebben, dat is mijn basis. Van 
daaruit kunnen we alles doen, maar 
het gezin en onze liefde is waar het 
over gaat, daar gaat mijn hart van 
open, daar wil ik voor sterven als het 
erop aankomt.’
 Uit de mond van Van Kooten is 
dat niet zomaar een uitspraak. Ze ís 
eens bijna gestorven, of is er in elk 
geval bang voor geweest. Toen ze 
net een paar weken zwanger was van 
Kee, kreeg ze een ernstige darmin-
fectie. Het is al jaren geleden inmid-
dels en ze heeft er genoeg over ge-
zegd, maar de herinnering eraan gaat 
nooit meer weg. Vooral de maanden 
dat ze na de geboorte van Kee nog 
aan bed was gekluisterd en ze niet bij 
haar kindje kon zijn, waren trauma-
tisch. ‘Jacob had op een gegeven mo-
ment heel lief een foto meegenomen 
naar het ziekenhuis, maar ik dacht 

verslaan door kakelend op mijn han-
den te staan. ‘Dat vind ik zo’n goeie. 
Volgens mij komt het erop neer dat 
het leven stom is, eigenlijk, en gênant 
en gruwelijk. Dus wat kun je dan nog 
doen? Living well is the best revenge, 
is er ook eentje die hij vroeger altijd 
tegen me zei. Maak er wat van. En 
niet dat je nu alles kapot moet lachen, 
maar als je met goede grappen het le-
ven dragelijker kunt maken, waarom 
zou je het dan niet doen?’
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ophalen. Op een middag, alweer drie jaar gele-
den, zaten we nog even in de tuin en toen vroeg 
zij: zou je geen boek willen schrijven? Dat zou 
ik wel willen, zei ik, maar ik heb geen verhaal. 
En zij zei: “Ik heb wel een verhaal maar ik wor-
stel met het schrijven.” Hm, dacht ik eerst nog, 
want dat zeggen veel mensen tegen mij. Daar 
ben ik zo allergisch voor. Maar zij leek me niet 
iemand die dat zomaar zegt. En toen ze me het 
uiteindelijk vertelde, dacht ik: ja, als ik ooit een 
boek ga schrijven, dan wordt het dit. Het is zo’n 
mooi verhaal. Het gaat me erg aan het hart, het 
is maatschappelijk, gruwelijk, maar tegelijker-
tijd ook zo grappig. Het komt weer neer op wat 
ik blijkbaar het fijnste vind om te doen: een rele-
vant verhaal vertellen, over liefde of relaties tus-
sen familieleden, en dat dan met humor.’
 Toch is een boek schrijven anders dan een 
scenario schrijven. ‘Ik vind het tot nu toe leuker,’ 
zegt Van Kooten, ‘omdat het nieuw is. Er gaat 
een wereld voor me open. Het is wel moeilijk, 
ook omdat het een pittig verhaal is. En ik moet 
me het verhaal van iemand anders eigen maken 
zonder dat ik mezelf tekortdoe. Maar het gaat 
wonderwel. Het grootste probleem is tot nu toe 
geweest dat ik het steeds heb moeten stilleggen, 
omdat ik tussendoor acteerklussen kreeg.’

Blote billen
Een van die acteerklussen was de tv-serie Hol-
lands Hoop, over Fokke Augustinus (gespeeld 
door Marcel Hensema), een forensisch psychi-
ater met een burn-out, die het boerenbedrijf van 
zijn vader erft en daar een carrière als drugshan-
delaar begint. Van Kooten speelt zijn vrouw. De 
vergelijking met Breaking Bad ligt voor de hand. 
‘Ja, het is absoluut zoiets,’ zegt Van Kooten. ‘En 
ik vond Breaking Bad ook fantastisch, maar ik 
heb er weinig om gelachen. Dat is bij Hollands 
Hoop wel het geval. Het is Coen Brothers-achti-
ge humor, black comedy. Dat is in Nederland nog 
nooit op deze manier gedaan.’
 Ze vond het geweldig om te doen, het was 
zo’n project waarbij alles klopte. ‘Dat klinkt nu 
als een verkooppraatje, maar dat is het niet. Ik 
vind het altijd moeilijk om interviews te geven 
over projecten waar ik niet trots op ben. Dus dat 
doe ik eigenlijk ook niet, dan zorg ik dat ik eron-
deruit kom. Maar nu ben ik zo blij en trots.’ Niet 
in de laatste plaats vanwege de crew. ‘Ik merk 
de laatste jaren dat ik op mijn best ben als ik 
werk met mensen bij wie ik me totaal op mijn 
gemak voel. Andere acteurs hebben dit minder, 
die krijgen trucs mee van de toneelschool om dit 
te doen. Als ik moet werken met iemand die 

‘Mijn vader en 
ik lijken erg 

op elkaar. Hij 
is iemand die 
ook overal de 

grap van in 
kan zien’

Jurk prada 
Jeans g-star 
Sneakers adidas 
Oorbellen 
wouters & hendrix

Aan het werk

Ik kijk mijn zoon.
Hij slaapt, ik schrik

En zie: daar ligt mijn vader.
Ik vraag hen wie ik wezen wil

en of ik die al nader.
Zij zwijgen dat ik verder moet.

ik kus zijn halsslagader:
Barbara, klopt zij, Barbara.

(Zijn mond geurt nog naar tandpasta)

Aan het werk dus, aan het werk!
De slagen der stomheid

zien te verslaan
Door kakelend op mijn handen te staan.

kees van kooten, 
uit: veertig, amsterdam 1982
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mij niet ligt, sla ik dicht. Als ik het leuk heb met 
iemand, als ik me veilig voel, dan ga ik open en 
durf ik mijn ijdelheid opzij te zetten.’ 
 Een van de fijne crewleden van Hollands 
Hoop was cameraman Bert Pot. ‘Die ken ik nog 
van Zusje,’ vertelt ze. ‘Het was zo grappig om 
elkaar twintig jaar later weer te zien. Dat ont-
roerde me zwaar, en hem ook. Er was een scène 
waar ik me van tevoren nogal druk over maakte. 
Mijn billen moesten in beeld. Ik moest in een 
slaapshirtje iets pakken in de keuken en dan een 
beetje flirten met mijn man, Marcel. Die moest 
achter me zitten en zien dat ik geen onderbroek 
aan had. Ik heb alles geprobeerd om daar on-
deruit te komen, maar dacht op een gegeven 
moment ook: oké, niet zo flauw doen, we gaan 
ervoor. Bert zat achter Marcel, zelfde point of 
view, ik draaide me om en ik zag hem breeduit 
grijnzend knikken. “Ik ken die billen al twintig 
jaar,” zei hij. Ze schaterlacht. ‘Zo lief.’

Zelfvertrouwen terug
Hollands Hoop kwam op het goede moment. ‘Het 
was wel even geleden dat ik trots was op een rol 
die ik had gespeeld’ bekent ze. ‘Ik had het wel 
leuk met de acteerklussen die ik deed, maar 
voelde me niet altijd op mijn gemak. Bij Hollands 
Hoop kreeg ik het plezier in spelen weer terug, en 
kon ik stappen maken. Ik heb geen toneelacade-
mie gedaan, dus ik moet het zelf allemaal maar 
zo’n beetje uitvinden. En ik doe ook geen theater, 
dus ik speel met een beetje geluk een paar keer 
per jaar. Acteurs die op het toneel staan, zijn bij-
na dagelijks met het vak bezig. Ik moet elke keer 
opnieuw die schaamte overwinnen, of opnieuw 
uitvogelen hoe ik het ook weer deed. Bij Hollands 
Hoop had ik Dana Nechushtan als regisseur, die 
is te gek. Die neemt alleen maar genoegen met 
het allerbeste. Soms kwam ze na een take naar 
me toe en zei: “Ik geloof er geen flikker van wat 
je deed.” En dan moest het opnieuw. Ze is heel 
direct, maar ik kreeg daardoor juist het zelfver-
trouwen in spelen terug.’
 Dat zelfvertrouwen kwam goed van pas. 
Want direct na de opnames van Hollands Hoop 
kwam Onder het hart, een speelfilm waarbij ook 
alles klopte, maar waarbij ze ook met de billen 
bloot moest. Figuurlijk dan. Van Kooten speelt 
in dit hartverscheurende liefdesdrama een vrouw 
die op haar 37ste halsoverkop verliefd wordt op 
een gescheiden man van 47, met twee dochters en 
een ex, die er absoluut niet op zitten te wachten 

‘Als ik het leuk 
heb met iemand, 
als ik me veilig 
voel, dan ga ik 
open, en durf 
ik mijn ijdelheid 
opzij te zetten’
vraag ik me nu wel af: hoe lang heb 
ik dan nog? Het is voor het eerst dat 
ik daar serieus aan denk. Ik zou zo 
graag zeker willen weten dat ik pas 
doodga als ik oud ben en als het ge-
noeg is geweest. Voor de kinderen 
ook. Die vragen steeds: ga jij dan op 
mijn kinderen passen later, en word 
jij dan hun oma? En dan zeg ik: ja, 
tuurlijk. Maar daar achteraan denk ik 
meteen: ik hoop het, dat ik het mee-
maak allemaal. Maar verder vind ik 
het niet erg. Ik ben gelukkiger dan 
toen ik dertig was. En ik vind mijn 
werk leuker, ik weet beter wat ik kan 
en wat ik niet kan. En ik ben ook 
vrolijker volgens mij. Minder kri-
tisch. Ook qua uiterlijk. Als ik naar 
mijn vriendinnen kijk, dan denk ik: 
we zien er nog best wel goed uit al-
lemaal. Maar’ – ze schiet weer in de 
lach – ‘eergister kwam Gaite Jansen 
bij ons eten. Die is 25 of zoiets. Toen 
ze weg was, voelden Jacob en ik ons 
oud. Toen wel. Zij heeft geen kin-
deren en zat lekker te kijken op haar 
WhatsApp-groepje waar ze nu weer 
heen ging om nog wat te drinken of 
uit te gaan. Die energie, dat is zo leuk. 
Zo wordt het nooit meer, dat gevoel 
van: het maakt niet uit waar ik heen 
ga, ik ga gewoon kijken waar het leuk 
is. Als ik met jonge mensen omga, 
voel ik ineens wel dat verschil. Dat 
was een paar jaar geleden nog niet zo, 
toen voelde ik me nog een van hen. 
Nu kijk ik van een afstand naar ze en 
zie ik ook de twijfel en de existentiële 
paniek die bij die leeftijd hoort. Dat 
je denkt: wie ben ik? Je bent nog niet 
af, maar dat komt wel. Dat weet je 
alleen nog niet, het voelt eng en al-
leen. Als ik dat zie, dan denk ik: o ja, 
dat hoef ik gelukkig niet meer door 
te maken. De dingen die ertoe doen, 
die heb ik nu.’ —

‘Ik moet elke 
keer opnieuw 
die schaamte 
overwinnen, 
of opnieuw 
uitvogelen 
hoe ik het ook 
weer deed’

Kim: 
Denim trenchcoat 
stella mccartney 
Ring aurélie bidermann  
Kee: 
Jurk gray label
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philippe vogelenzang / 
manja otten
Styling saskia van langevelde 
Haar en make-up 
suzanne verberk / 
ncl representation voor 
m.a.c cosmetics

dat hij zich stort in een nieuwe liefde. 
Ze doen het toch, en dan slaat het 
noodlot onverbiddelijk toe. ‘Ik had 
het script gelezen en vond het super-
mooi. Ik wist meteen: dit wil ik graag 
doen. Maar ik dacht ook: dit wordt 
echt naar. Emotioneel moest er wel 
iets uit de kast worden getrokken. En 
dat heb ik tot nu toe nog niet zo vaak 
gedaan. Maar dat was tegelijkertijd 
wat het interessant voor mij maakte. 
Dat wil ik graag als acteur, proberen 
of ik het zware drama ook kan. Het 
script was er nooit eerder voor langs-
gekomen, maar dit was zo goed ge-
schreven. Maar als ik Hollands Hoop 
niet ervoor had gedaan, dan had ik 
deze rol nooit zo goed kunnen spelen.’

Menselijk geklooi
Onder het hart is opvallend sober voor 
een film met Van Kooten. Er zit ze-
ker humor in, maar ook veel dialogen 
en weinig muziek. ‘De film heeft iets 
rauws wat mij aanspreekt,’ zegt ze. 
‘Het gaat over echte mensen. Wat ik 
ook mooi vind: het gaat over je grote 
liefde ontmoeten op latere leeftijd. 
Over een vrouw van bijna veertig die 
nog geen kinderen heeft en geen man, 
en toch niet zuur is, niet boos – het 
is oké. Maar dan komt ze hem toch 
tegen en het vergt moed je dan nog te 
verliezen in een grote liefde. Als je ou-
der wordt, lijkt alles kwetsbaarder en 
enger te worden volgens mij.’
 Het is iets wat ze zich nu pas re-
aliseert, nu ze zelf veertig is. ‘Ineens 

Hollands Hoop is nu te zien op NPO2. 
Onder het hart gaat 15 januari in première.

‘Ik wist 
meteen: dit 
wil ik graag 
doen. Maar 

ik dacht ook: 
dit wordt 

echt naar’
134 — vogue nederland  vogue nederland — 135


