
JAS (! 635) VAN EMPORIO ARMANI; DIADEEM (PRIJS OP AANVRAAG) VAN CHANEL
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‘Mode heeft mijn hart gestolen’
MODEFREAK, ACTRICE, GEEN ONVERDIENSTELIJKE ZANGERES EN BOVENDIEN 
ZAKENVROUW VOOR HET GOEDE DOEL. CAROLIEN SPOOR !24" LIJKT ALLES 
TE KUNNEN EN DAN OOK NOG TEGELIJK. ZE SPEELT IN DE NIEUWE TV#SERIE 
LIEVE LIZA EN BINNENKORT IN DE VERFILMING VAN HANNA BERVOETS’  
ROMAN LIEVE CÉLINE. MAAR EERST IS ER DE FASHIONBASH.

ACTRICE

CAROLIEN 
SPOOR

Tekst Martine Bruynooge   Fotogra!e Allard Honigh
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Het grote publiek kent je van Goede Tijden, Slechte Tijden. 
Hoe is het om daar na al die jaren nog mee geassocieerd 
te worden?
‘In de twee jaar dat ik fulltime in de soap speelde, werd ik vaak 
herkend als mijn karakter Florien. Dat vond ik wel grappig. In-
middels is het alweer vijf jaar geleden dat ik uit de serie ben 
gestapt en ik merk dat ik nu niet meer als Florien word gezien. 
Wel als mezelf. Ook leuk.’

Wat ben je na je de soap gaan doen?
‘De toneelschool! Dat wilde ik al heel lang. Het was mijn groot-
ste droom. Toen ik aan Goede Tijden begon, zat ik in het exa-
menjaar van het gymnasium. Ik was zeventien toen ik werd 
gevraagd auditie te doen en ik dacht: ja, graag! Het zou een 
gigantisch druk jaar worden op school, maar ik wilde toch die 
acteerervaring opdoen. Dat is altijd het doel geweest van Goede 
Tijden; ik heb nooit overwogen om na de middelbare school toch 
niet te gaan studeren alleen omdat het zo leuk was op de set. En 
combineren was geen optie, want de toneelschool was helemaal 
in Maastricht.’

Hoe vonden ze het daar dat je een soapie was?
‘Ik begon in een jaar dat er meer studenten begonnen die al wat 
ervaring hadden. Mattijs van de Sande Bakhuizen, Géza Weisz, 
Manuel Broekman. Er werd zeker niet op me neergekeken. 
Vroeger was het misschien not done om in een soap te spelen, 
maar nu bese!en steeds meer acteurs dat het heus ook voordelen 
heeft. Je doet namelijk ongeloo"ijk veel ervaring op.’

En het verdient ook lekker, schijnt.
‘Geld is voor mij nooit een drijfveer geweest en dat is het nu 
ook niet. Dat wil niet zeggen dat het niet heel #jn is om een vast 
maandsalaris te hebben. Die zekerheid is heel prettig en tegelij-
kertijd een zeldzaamheid in ons beroep.’

Je behoort tot een succesvolle lichting uit Maastricht. 
Heb je er vrienden voor het leven gemaakt?
‘Het was een intensieve en geweldige tijd. In het eerste jaar viel 
er een handvol mensen af. Ze vonden het te zwaar, werden weg-
gestuurd of ze dachten: “Laat maar, niets voor mij dat acteren.” 
Tussen de mensen die overbleven is een hechte band ontstaan. Je 
maakt heel lange dagen op school. Mensen hebben er geen idee 
van, maar het is echt hard werken. Van negen uur ’s ochtends tot 
een uur of tien in de avond was heel normaal, soms zeven dagen 
per week. Je gaat er wel aardig over je grens heen.’

En iedereen deed het natuurlijk met iedereen.
‘Haha, dat valt wel mee hoor. Ik had zelf een vriendje waar ik bij-
na ieder weekend naartoe ging. We zijn nog steeds samen, nu al 
zeven jaar. Jon (Karthaus, red.) zit ook in het vak, dus ik kon veel 
met hem delen. Bij de rest ging alles in het eerste of tweede jaar 
wel uit, ja. Ik ben waarschijnlijk de enige in de geschiedenis van 
de academie van wie de relatie de toneelschool heeft overleefd.’ 

Heb je nog steeds contact met Géza, Manuel & co?
‘Ja. We hebben zoveel meegemaakt samen, dat heeft een bij-
zondere band opgeleverd. Het is heerlijk om ze ook in Amster-
dam te zien. Lekker op de bank hangen en een #lmpje kijken of  
samen eten.’

Hoe heben Jon en jij elkaar ontmoet?
‘Mijn zusje was helemaal gek van de serie ZOOP. Zij was elf, ik 
achttien. Via een vriendje had ik geregeld dat we een keer op de 
set mochten kijken. En daar zag ik Jon, die toen in de serie speel-
de. Het was niet boemsmak liefde op het eerste gezicht, maar 
het was wel meteen heel leuk. Op de première van Het Schnitzel-
paradijs zagen we elkaar weer. We hebben gedanst en nee, niet 
eens gezoend, maar wel  
telefoonnummers uitgewis-
seld en een lunchafspraak 
gemaakt.’

Een lunchafspraak?
‘Ja! Keurig hè? Het zou 
mijn eerste vriendje zijn, dus ik wilde voorzichtig zijn. Een 
maand of vier later was het aan en helemaal geweldig. Jon is 
een heel lieve en zorgzame jongen, waar ik nu, zeven jaar later, 
nog steeds verliefd op ben. Hij is gewoon zo attent, een echte 
gentleman. Ik ben bijvoorbeeld toetjesverslaafd en dan koopt hij 
precies mijn lievelingstoetje als ik daar stiekem naar verlang. Of 
ik vind ineens een Kinder Bueno op mijn kussen, mijn favoriete 
chocolade. En, het belangrijkste, ik kan bij hem altijd helemaal 
mezelf zijn.’

Jullie zijn al zo lang samen. Is dat niet extra moeilijk als 
het je eerste vriendje is?
‘Helemaal niet. Al die mensen die zeggen dat je eerst een beetje 
rond moet kijken voordat je echt de ware kunt herkennen – ik 
vind het zo’n onzin. Wij zijn heel gelukkig samen. Ik zie een 
mooie toekomst, met kindjes en alles erop en eraan. Wat heeft 
het voor zin om te verlangen naar exen die ik nooit heb gehad?’

Wonen jullie samen?
‘Nee, nog steeds niet. Eerst omdat het geogra#sch onmogelijk 
was en nu omdat het moeilijk is om een leuk huis voor ons twee-
tjes te vinden. Ik woon in de Jordaan op een mooi plekje en hij 
woont ook heel #jn in Amsterdam, maar onze huizen zijn te 
klein voor ons samen. Mijn kledingkast zou er nog niet eens in 
passen. We zijn wel ongeveer iedere nacht samen, hoor.’

Jullie hebben een soort nomadenbestaan.
‘Haha, ja, ik ben een soort zwerver. Toen ik nog ieder week-
end vijf uur in de trein zat, tussen Amsterdam en Maastricht, 
vond ik dat heen en weer reizen echt vreselijk. Zit je daar weer 
als pakezel in zo’n zweterige trein; verschrikkelijk. Vergeleken 
daarmee is het peanuts om met een klein tasje door Amsterdam 
te #etsen.’

‘Ik verloofd?
Eerst een ring
en op z’n knieën!’



ALLE KLEDING (PRIJZEN OP AANVRAAG) VAN MARNI



JURK (! 1.230), SCHOENEN (! 805), KETTING (! 199) EN RING (! 129) VAN MICHAEL KORS; HOED (! 99,95) VAN UGG AUSTRALIA



JUMPSUIT (! 372,50), JAS (! 591,50), SCHOENEN (! 385) EN HOED (! 259) VAN DIESEL BLACK GOLD
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Er gaan geruchten dat jullie verloofd zijn.
‘Dat zou ik wel willen, maar nee, het is niet waar. Eerst een ring en op z’n knieën!’

Het schijnt dat jouw kledingkast enorm is.
‘Het is geen kleintje inderdaad. Drie meter lang en helemaal afgeladen. Ik ben nu een-
maal helemaal gek op mode, dus dan krijg je dat.’

Ben je het type van de keurige stapeltjes of…
‘Een chaoot? Nee hoor, het is heel overzichtelijk ingedeeld. Topjes bij elkaar, rokken, 
jurkjes – alles geordend. En de zomerkleding ligt bovenin opgeborgen totdat de zon 
weer gaat schijnen.’

Wat zijn je favoriete merken?
‘Designers Remix, By Malene Birger, Ready to Fish; ik hou van uitgesproken, van 
bijzondere items. Maar ik merk dat mijn stijl verandert en dat ik minimalistische ont-
werpen ook begin te waarderen. Voorheen was ik heel uitgesproken in mijn kleding, 
mocht het lekker extreem. Nu zoek ik meer balans. Maar van een mooi jasje met 
enorme puntschouders bijvoorbeeld kan ik nog steeds heel blij worden.’

Geef je er veel geld aan uit kleding, aan dure ontwerpers?
‘Een paar honderd euro per maand, denk ik. Eens in de twee maanden ga ik naar 
Maastricht. De eigenaresse van Stijl, een leuke kledingzaak, kent me goed en legt een 
paar dingen klaar als ik kom. Ze weet precies wat ik mooi vind, heel handig. Voorheen 
kocht ik ook veel Zara en H&M, nu steeds minder.’

Dit jaar organiseer je voor de tweede keer 
de FashionBash waarbij BN’ers hun kleding 
verkopen voor het goede doel. Vertel.
‘Dat idee is ontstaan door die uitpuilende kleding-
kast van mij en mijn vriendinnen. Op een avond 
zat ik met Carice, Halina en nog wat mensen te 
eten en toen hadden we het over al die kleding en 
hoe zonde het was om het zomaar weg te gooien 
als je het niet meer droeg. Toen kwam ik op het 
idee om een bash te organiseren, waarbij we onze 
mooiste stukken zouden verkopen voor charity.’

Behalve Carice en Halina deed er nog een hele roedel BN’ers mee. Hoe heb 
je dat geregeld?
‘Veel van hen ken ik persoonlijk. Kim van Kooten, Hadewych Minis, Barry Atsma; ze  
waren eigenlijk meteen allemaal enthousiast. Het leverde twaalfduizend euro op voor  
verschillende goede doelen. Het was zo’n succes dat ik dacht: dat doen we nog een keer.’

En was er dit jaar weer zo’n royaal overschot in de walk-in closets van bekend 
Nederland?
‘Sommigen gaven aan een jaartje over te slaan, zoals Carice en Halina. Tijdens de bash 
verkopen we niet zomaar een H&M’etje ofzo, het gaat wel om bijzondere stukken van 
bijvoorbeeld Chanel of Hugo Boss. Daarvan hebben de meeste mensen niet binnen een 
jaar alweer een overschot. Maar er zijn heel veel anderen die meedoen, zoals Robert 
de Hoog, Sanne Vogel en Mark van Eeuwen. ShopVIP is dit jaar hoofdsponsor en hun 
eigen topmerken zullen ook te koop zijn tijdens de veiling, waarvan de gehele omzet 
naar het goede doel gaat. Dat is echt te gek.’

B E K E N D  V A N

Carolien Spoor 

(24) maakte als 

ukkie van zes haar 

acteerdebuut op 

het witte doek in 

de film Antonia. Ze 

werd bekend door 

haar rol als Florien 

Fischer in Goede 

Tijden, Slechte 

Tijden. Vervolgens 

speelde ze in films 

als Happy End, 

Loft, Bloedbroe-

ders en Van God 

Los. En in het 

experimentele 

project van Paul 

Verhoeven, The 

Entertainment 

Experience. Hierbij 

werden twee films 

gemaakt: één 

geschreven en 

gefilmd door het 

publiek en één 

geschreven door 

het publiek, maar 

gemaakt door Paul 

Verhoeven: Steek-

spel. Ook richtte 

Carolien samen 

met vijf vriendin-

nen Toneelgroep 

Bouillabaisse op.

F A S H I O N

Carolien organi-

seert sinds vorig 

jaar de Fashion-

Bash, een veiling 

waar BN’ers hun 

designerkleding 

aanbieden voor 

het goede doel. 

Onder meer Ferry 

Doedens, Marly 

van der Velden, 

Mark van Eeuwen 

en Jeni!er Ho!-

man doen mee.

‘Een hoofdrol is 
te gek, maar het 
is onrealistisch 
te denken dat je 
carrière enkel uit 
hoofdrollen bestaat’



JAS (! 12.900), ROK (! 830), SHIRT (! 790) EN SCHOENEN (! 3.950) VAN SALVATORE FERRAGAMO; ZONNEBRIL (! 274,95) VAN FENDI



SHIRT (! 1.100), BROEK (! 980) EN HAKKEN (! 950) VAN LOUIS VUITTON; ARMBAND (! 600) VAN CÉLINE;  
RING (! 960) VAN TIFFANY & CO.
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Volgens mij ben je nog steeds 24/7 bezig. Waar ben je 
op het moment druk mee?
‘We zijn net klaar met de opnames van Lieve Céline, een serie 
die vanaf december bij de VARA te zien is. Het was heerlijk om 
samen te werken met Jean van de Velde, die ook All Stars heeft 
gemaakt. Hij is zo’n komische regisseur. Voor mijn rol moest ik 
met een enorm Limburgs accent praten, dat ging niet zomaar. 
Hadewych Minis heeft, heel lief, alle teksten voor mij met een 
zwaar overdreven Limburgs accent ingesproken. Daardoor is 
het toch aardig gelukt. Hoop ik tenminste, haha.’

Je speelt geen hoofdrol in Lieve Céline. Hoe vind je dat, 
een bijrol spelen?
‘Die zijn interessant omdat ze vaak heel uitgesproken zijn en 
je die karakters dus lekker kunt uitdiepen. Natuurlijk is een 
hoofdrol te gek, maar het is vrij onrealistisch om te verwachten 
dat je carrière enkel uit 
hoofdrollen zal bestaan. 
Al was het alleen maar 
omdat sommige #lms 
een mannelijke hoofd-
rolspeler hebben. Ik ben 
er overigens niet zo mee 
bezig. Voor mij is de in-
houd van een #lm be-
langrijk, net als de rol. Daar moet ik iets bij voelen, iets mee 
kunnen. Toen ik bijvoorbeeld het script van Lieve Céline had 
gelezen, zat ik echt met een brok in mijn keel. Zo’n mooi ver-
haal is het.’

Lieve Céline is gebaseerd op het boek van Hanna Ber-
voets. Hanna is toch juist een beetje cynisch, met 
zwartkomische humor?
‘Ja. Het is ook een grappig verhaal, maar toch heel gevoelig. Ik 
speel het zusje van de hoofdrolspeelster, Esmée van Kampen. 
Samen met Loes Haverkort en Gijs Naber en nog een aantal 
anderen hadden we een heel leuk team.’

Wat is je mooiste project tot nu toe?
‘Ik vond het te gek om samen te mogen werken met Paul Ver-
hoeven voor zijn experimentele project Entertainment Experi-
ence. Hij geeft je veel vrijheid in je rol en staat open voor ideeën 
van acteurs. Dat vind ik prettig. Ik heb maar zo’n acht draai-
dagen met hem gehad, maar hij is zo inspirerend. Een man die 
je in zijn armen sluit als hij met je werkt. Hij heeft echt liefde 
voor zijn acteurs, voor mij ook, denk ik. Hij vond me in ieder 
geval komisch.’

Afgelopen jaar was bomvol voor je. Wanneer is 2013 
geslaagd?
‘Ik ben niet iemand van de goede voornemens, maar ik hoop 
dat ik in het nieuwe jaar in ieder geval een mooi toneel- of 
#lmproject mag doen. Verder moet er in 2013 iets meer rust 
komen, dus ik mag niet meer in honderd projecten tegelijk 
stappen van mezelf. Een dagje thuis op de bank, telefoon uit 
en even relaxen, dat mag wel iets vaker. En natuurlijk hoop 
ik dat de bash zo’n succes wordt, dat het tot iets heel groots 
zal uitgroeien!’ 

De opbrengst gaat naar GET IT DONE, de stichting van 
actrice Hanna Verboom. Waarom heb je daarvoor
gekozen? 
‘Het is een bijzonder goed doel, vind ik. Het is namelijk een 
online global community die door de inzet van social media  
ontwikkelingsprojecten in heel de wereld steunt. Als donateur 
kun je kiezen waar je geld naartoe gaat. Een project in India, 
Limburg of Afrika – er is van alles. De BN’ers van de bash kun-
nen zelf kiezen waar de opbrengst van hun kleding naartoe gaat, 
dat vond ik mooi.’

Wat ga je zelf laten veilen dit jaar?
‘Ik ben een paar maanden bezig geweest met de selectie. Kleding 
waar ik van dacht dat die weg kon deed ik in een aparte tas. Een 
tijdje later keek ik er weer naar en ging er soms toch weer wat 
terug uit de tas mijn kast in, en andersom. Zo had ik een jasje 
in de zak gedaan dat ik ooit van mijn vriendje had gekregen en 
nooit meer droeg. Ik kreeg er toch spijt van dat ik ’m weg zou 
doen. Andere dingen haalden het wel, zoals een heel mooie tas 
van Hugo Boss.’

Met de bash wil je duidelijk maken dat het zonde is 
om kleding zomaar weg te gooien. Leef je verder ook  
bewust? Doe je aan plastic scheiden, bijvoorbeeld?
‘Bij mij thuis staan er heus geen tien verschillende containers 
om al het afval te sorteren, maar ik probeer wel zoveel mogelijk 
bewust te leven. Dus biologisch en fair trade waar mogelijk. Als 
ik het kon betalen zou ik alles bij de biologische winkel kopen, 
maar zover is het nog niet.’

Je bent een bevlogen actrice, gek van mode, je kunt goed 
zingen en je bent maatschappelijk bewust. En dat op je 
24ste. Wat voor briljante opvoeding heb je gehad?
‘Haha, nou, ik heb vooral heel lieve ouders die me altijd gesti-
muleerd hebben om te doen wat ik wilde doen. Vrienden van 
mijn ouders hadden een castingbureau voor kinderen. Ik was 
heel jong toen ik op de jeugdtheaterschool belandde omdat ik 
het zo ongeloo"ijk leuk vond. Mijn vader vond het helemaal 
niks, maar mijn moeder vond het best. Ze was superlief maar 
wel beschermend, ze wilde me altijd behoeden voor teleurstel-
lingen. Ze leerde me dat als ik werd afgewezen voor een rol, het 
vast meant to be was en er later wel weer iets anders op m’n pad 
zou komen. Daar heb ik nog steeds wat aan. Bij castings denk ik 
altijd aan dat zinnetje.’

Wat deden je ouders?
‘Zij hadden een eigen antiekwinkel waar we boven woonden. 
Ik vond het geweldig om in de winkel te zijn. Het schijnt dat ik 
als kind van een jaar of vier al tafels stond te verkopen, zo leuk 
vond ik het. Ik heb een #jne jeugd gehad met een moeder die 
er altijd was en die met een theepot klaarzat als ik uit school 
kwam. Ze zijn nu retired, trouwens.’

Deed je de jeugdtheaterschool naast je gewone school?
‘Ja, vaak in het weekend. De kinderen op de jeugdtheaterschool 
waren ook mijn vriendinnetjes. De kinderen uit mijn gewone 
klas zaten allemaal op hockey, dus die waren met heel andere 
dingen bezig.’

‘Paul Verhoeven 
heeft liefde voor zijn 
acteurs. Voor mij 
ook, denk ik’
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