
THE 
WAY 
WE 

WERE
In de 25 jaar dat 
ELLE bestaat, 

portretteerden en volgden 
we ACTRICES, 

zangeressen en 
danseressen van hun 
prille debuut tot de 

gevestigde NAMEN die 
ze nu zijn. Een aantal 

van hen zochten we voor 
dit nummer opnieuw op. 

Hoe kijken zij terug  
op hun CARRIÈRES  

tot dusver?

 interviews ILONKA LEENHEER,  
OSCAR KOCKEN (JANNE SCHRA)

styling THOMAS VERMEER,  
       ESTHER COPPOOLSE ( IGONE DE JONGH)

fotografie PABLO DELFOS
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ELLE
#INTERVIEWS

IGONE DE JONGH
Balletdanseres (35) 
Toen ze als vier jarige op televisie 
Alexandra Radius The Sleeping Beauty 
zag dansen, wist ze: dit is het. Ze begon 
met ballet en kon nooit meer ophou-
den. Op haar zestiende werd ze élève 
(leerling) bij Het Nationale Ballet, waar 
ze alle rangen doorliep tot ze op haar 
24ste tot eerste solist werd gepromo-
veerd. Een enorme prestatie, ELLE riep 
haar in 2003 niet voor niets uit tot 
‘talent van het jaar’. ‘Zien dat je men-
sen hebt geroerd is het mooiste com-
pliment,’ zei ze tien jaar geleden in 
ELLE’s vijftienjarig-jubileumnummer. 
‘Het is een prachtig vak, maar wel ont-
zettend solistisch.’ Zo solistisch is ze niet 
meer: ze werd vijf  jaar geleden moeder 
en danst nog altijd op hetzelfde hoge 
niveau verder. 

‘Op mijn 25ste was ik net een jaar eer-
ste solist. Ik was nog niet getrouwd, 
maar wel al met Mathieu (Gremillet, 
destijds ook danser bij Het Nationale 
Ballet, red.). Mijn moeder was ernstig 
ziek. Het was druk, er was veel stress. 
Als je net eerste solist bent, dans je veel 
rollen voor het eerst en dat is spannend. 
En ik had het gevoel dat ik een bepaalde 
rol opgedrongen had gekregen; ik was 
gebombardeerd tot boegbeeld van Het 
Nationale Ballet en moest daar zelf  
maar vorm aan geven. Met Mathieu 
werd het snel serieuzer, ik wist dat ik 
wilde trouwen, dat ik een kindje wilde. 
En met een zieke moeder denk je dan: 
gaat ze dit nog meemaken, moet ik dit 
versnellen zodat ze het nog meemaakt, 
of  is dat juist niet goed. Ze overleed 
toen ik 28 was, een moeilijke leeftijd 
om iemand te verliezen.

Ik had als jonge danseres al vrij snel de 
grotere rollen gekregen. Ik vond dat 
heel moeilijk. Het klinkt raar, maar ik 
stond liever achteraan: ik doe mijn ding 
wel en laat me maar met rust. Ik werd 
juist gepromoveerd, maar was er eigen-
lijk niet klaar voor. Wel voor de rollen, 
niet voor de aandacht. De zwaarste 
avond van mijn leven, ik vergeet het 
nooit meer, was de première van  
Carmen. Dat was een big deal, het was 
een ballet van Ted (Brandsen, directeur 
en choreograaf  bij Het Nationale  
Ballet, red.), ik was qua persoonlijkheid 
niet de uitgesproken Carmen, en ik 
kreeg ook nog de Alexandra Radius 
Prijs. Dat was een beetje veel bij elkaar. 
En ik was nog zo jong! 
Het is natuurlijk ook fijn, al die lof  en 
aandacht; ik waardeer het enorm als 
mensen de moeite nemen om na een 
voorstelling te vertellen wat ze ervan 
vonden. Maar er zitten wel twee kanten 
aan het verhaal. Ik ben door de kranten 
altijd heel kritisch beoordeeld; vooral 
de vakpers reageerde altijd heel zuur 
en het is moeilijk om dat 
niet persoonlijk te nemen. 
Ik vond het veel moeilijker 
dan bijvoorbeeld de jaloe-
zie om me heen, daar heb 
ik eigenlijk nooit veel last 
van gehad omdat ook veel 
mensen het me erg hebben 
gegund. Die zagen dat ik 
er hard voor werkte en er 
het talent voor had. Maar 
de pers, dat vind ik het 
moeilijkst. Hans van 
Manen (choreograaf, red.) 
is zelfs eens op een recen-
sent afgestapt, zo kwaad 
was hij.
Hans is een van de belang-
rijkste mannen in mijn 
leven. Ik bewonder hem 

enorm, als mens en als choreograaf, 
omdat hij zo’n ongelofelijke levenslust 
heeft. Als je hem in de studio bezig ziet, 
dan geloof  je gewoon niet dat hij 82 is; 
hij danst nog mee, en als wij op tournee 
gaan dan zit hij met ons tot diep in de 
nacht te borrelen. Ik heb zo veel van 
hem geleerd. Het harde werken en de 
discipline, maar ook: het leven is kort 
en we moeten er allemaal heel erg van 
genieten. En dat kan ik gelukkig, tegen-
woordig. Op mijn dertigste werd ik 
moeder en dat heeft me veel rust gege-
ven, want ik wilde mijn hele leven al 
moeder worden, het móést eruit.  
En daardoor geniet ik nog meer van 
mijn werk. 
Ik ben nu ook bezig met het coachen 
van jonge dansers en ik denk dat in de 
toekomst de balans waarschijnlijk steeds 
meer zal doorslaan naar lesgeven. In 
principe loopt het contract van een 
danser tot je 38ste, en daarna bekijken 
ze het per seizoen: wil je nog, kun je 
nog. Ik ben nu 35 en het mooie van 
deze leeftijd is dat dit eigenlijk het hoog-
tepunt is. Ik dans bijna geen enkele rol 
meer voor het eerst, dus die grote druk 
is er niet meer, en fysiek en mentaal ben 
ik op mijn sterkst. Dus ik denk dat ik 
dit nog wel een paar goede jaren vol-
hou. Ik zal zeker verbonden blijven aan 
Het Nationale Ballet, mijn hart en ziel 
liggen daar. Ik heb er zo veel meege-
maakt, het is een stukje van thuis 
geworden. Een leven zonder dans kan 
ik me niet voorstellen.’ 
Igone is de komende maanden onder meer te
zien in ‘Het Zwanenmeer’ en ‘Cinderella’

’IK WAS 
ER EIGEN-
LIJK NIET 
KLAAR 
VOOR. 

WEL VOOR 
DE ROLLEN, 

NIET 
VOOR DE 

AANDACHT’
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#INTERVIEWS

KIM VAN KOOTEN
Actrice en schrijfster (40)
Ze werd op haar twintigste door Robert 
Jan Westdijk bij de bushalte ontdekt 
voor zijn film Zusje en schreef  een jaar 
later het filmscript voor Theo van 
Goghs Blind Date. Maar ze stond op 
haar zestiende al in ELLE, waarin ze 
toen heel wijs verklaarde: ‘Ik wil trots 
kunnen zijn op wat ik doe.’ Kims cv is 
inmiddels te lang om op te noemen, 
van speelfilms (Phileine zegt sorry, Het 
Diner) tot televisieseries (Evelien, In  
therapie). En daarbij heeft ze ons als  
scenarioschrijfster Neerlands beste feel-
goodfilm gegeven: Alles is liefde. Kim is 
getrouwd met acteur Jacob Derwig en 
heeft twee kinderen, Roman (10) en 
Kee (6).

‘Op mijn 25ste woonde ik samen, met 
mijn ex, maar ik was helemaal niet met 
kinderen bezig of  zo, alles was op werk 
gericht. Een belangrijke periode; ik 
werkte voor het eerst als actrice met 
Theo van Gogh, die me erg dierbaar 
was, en ik ontmoette Dana Nechushtan 
(regisseuse en scenarioschrijfster, red). 
Ik maakte met haar De belager, en dat 
was een soort masterclass acteren voor 
mij, met Pierre Bokma en Johanna ter 
Steege. Fantastisch. Ik heb met Dana 
toevallig net weer een televisieserie 
gedaan, Hollands Hoop.
Ik was er op mijn twintigste zomaar 
ingerold met Zusje; ik was een kuiken. 
Iedereen vond opeens wat van me, 
voordat ik zelf  iets van mezelf  vond. 
Mensen die zeiden: wat ben jij leuk, 
zonder dat ze me kenden; fijn om te 
horen, maar ook raar. Maar ook vrou-
wen, vooral oudere vrouwen, die heel 
jaloers en naar deden. Je persoonlijk-
heid is nog niet af  op je twintigste, ik 

raakte in een depressie, die getriggerd 
werd door een xtc-pil. Echt zo stom, de 
enige keer in mijn leven dat ik dat 
gedaan heb en ik ben er meteen twee 
jaar ziek van geweest. 
Ik had nooit gedacht: ik word actrice. 
Ik wilde schrijven, en opeens was ik 
actrice omdat mensen zeiden dat ik dat 
was. Ik nam het enorm serieus: moet 
ik naar de toneelschool, of  raak ik dan 
juist kwijt wat mij bijzonder maakt, en 
moet ik maar hopen dat ik de goede 
mensen tegenkom? Daar heb ik sinds-
dien de projecten op uitgezocht: men-
sen die ik bewonder. Toen Theo mij op 
mijn 21ste vroeg, dacht ik meteen: dat 
is iemand die mij iets kan leren, om 
meer schijt aan de dingen te hebben. 
Hij vroeg ook niet: “Wil je voor mij 
proberen een script te schrijven?” Hij 
zei: “Jij gaat voor mij een script schrij-
ven.” Toen ik vroeg waarom, zei hij: 
“Omdat je het kan!”
Het heeft tot mijn 39ste geduurd voor 
ik durfde te zeggen: Ik kan echt spelen. 
Ik kon wel trots zijn op dingen, maar 

dacht toch vaak: het is toe-
val, of  het komt doordat 
het script zo goed is, of  
doordat de regisseur me er 
doorheen getrokken heeft. 
En als je dan ook nog  
met Jacob Derwig samen-
woont… Voor 99,99 pro-
cent is dat het leukste wat 
er is, maar als ik naar hem 
kijk op toneel denk ik wel: 
jezus man, dát is acteren. 
Ik had lang geen plezier 
gehaald uit spelen. Wel uit 
schrijven, tenminste, als het 
af  is, want schrijven is 
eigenlijk helemaal niet 
leuk. Bij het spelen had ik 
lang niet het gevoel dat ik 
erin groeide, of  weer een 

stapje had gezet. Maar met Hollands 
Hoop en de film Onder het hart heb ik 
eindelijk het idee: ik heb het zelf  
gedaan. Ik had een natural high tijdens 
die hele draaiperiode; het heeft me ook 
doen groeien als persoon. 
Wat ik de afgelopen jaren ontdekt heb 
is dat ik veel meer aankan dan ik dacht. 
Ik ben een tijd vrij heftig ziek geweest 
(Kim had colitis ulcerosa, red.). Ik dacht 
vroeger altijd: als er iets ergs gebeurt, 
ben ik de eerste die omligt en in een 
hoekje gaat liggen huilen. Dat bleek 
niet zo, ik ben heel sterk. Dat vond ik 
leuk om te ontdekken, dat ik een 
enorme bikkel ben. En wat ik op mijn 
zestiende zei, dat ik trots wil kunnen 
zijn op wat ik doe, is wel het thema van 
mijn leven geworden. Ik ben trots op 
wat ik doe, maar ook hoe ik moeder 
ben en het combineer: carrière, kinde-
ren, mijn huwelijk. Ik ben ook zo trots 
op ons, we hebben het gewoon zo leuk 
met z’n vieren.
Ik ben nu gelukkiger dan toen ik 25 
was. Ik voel me zekerder, weet waar 
mijn krachten liggen. Ik werk met men-
sen die ik bewonder, niet alleen in hun 
vak, maar ook omdat het leuke mensen 
zijn, mensen van wie ik gelukkig word. 
Het klinkt zijig, maar het zijn allemaal 
mensen die lief  zijn, die iets heel goed 
kunnen zonder dat ze daar harder of  
vervelender van geworden zijn. Dat 
vind ik een prettige werkomgeving; je 
leert, en hebt de slappe lach een paar 
keer per dag.’  
Vanaf  27 september is Kim te zien in de 
tv-serie ‘Hollands Hoop’ op Ned 2, in januari 
in de film ‘Onder het hart’ en ook in de tv-serie 
‘Missie Aarde’

’IK WAS 
ER OP 
MIJN 

TWINTIGSTE 
ZOMAAR 
INGEROLD 

MET 
ZUSJE. 

IK WAS EEN 
KUIKEN’




