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ZEvEN JAAr NAdAt BrAChA vAN dOEsBurgh Op hEt tONEEL 

vErLIEfd wErd Op dAAN sChuurmANs, spELEN ZE dIt NAJAAr 

wEEr sAmEN IN EEN tONEELvOOrstELLINg, King Lear. OOK Is 

hAAr dErdE KLEdINgLIJN Af. Hoe doet ze dat tocH alle-

maal, vrOEg 

JACKIE ZICh Af. ‘EEN EIGEN
SHOW ZOU 

TE GEK ZIJN’
Jij en Daan zijn aan het repeteren voor 
de Shakespeare-voorstelling King Lear. 
Is het moeilijk om jezelf te geven op 
het toneel als je man er steeds bij is? 
‘Nee hoor, dat valt reuze mee. Het gaat 
allemaal heel natuurlijk. Daan speelt 
een heel andere rol dan ik, namelijk een 
bastaardzoon, een gruwelijk personage. 
Ik speel een van de dochters van de ko-
ning. Helemaal op het einde hebben we 
een soort liefdesscène. Verder is het alles- 
behalve een romantisch stuk. Werkelijk 
alles gaat kapot in de hoop dat King Lear 
tot inzicht komt en beseft dat het in het 
leven niet draait om materialisme, maar 
om liefde.’ 

Ben je wel eens bang dat hij nog een 
keer verliefd wordt op de planken, 
maar dan op een ander? 
‘Nee, helemaal niet. Zo staan we ook he-
lemaal niet in onze relatie.’ 

Je bent behalve met repeteren druk 
met je eigen kledinglijn die vanaf sep-
tember te koop is in warenhuis Mai-
son de Bonneterie. Spannend?

‘Zeker! Het is heel erg 
leuk om te doen. Mijn 
eerste collectie had een 

jaren vijftig stijltje, de tweede een twen-
ties touch en deze heeft zachtere, ronde 
vormen, geïnspireerd op Marie Antoi-
nette. Ik heb mooie tafzijde, wol, leer- 
accenten en suède gebruikt voor de  
collectie. De stijl van deze lijn is vrouwe-
lijk en elegant, en toch stoer. Zoals jurkjes 
met zakken: simpel, maar door de stoffen 
en details heel eigen.’

Ontwerp je zelf je kleding?
‘Ja. Ik teken de ontwerpen en kijk er 
daarna samen met coupeuse Els Rozen-
boom naar. Zij heeft haar eigen atelier 
en doet producties voor allerlei merken. 
Gaandeweg heb ik geleerd hoe je een 
goede schets voor een ontwerp maakt. 
Ik teken een jurkje nu bijvoorbeeld veel 
gedetailleerder dan ik eerder deed. Bij 
deze collectie kon zij al veel sneller iets 
met mijn concepten, dat vond ik wel een 
compliment.’  

Wil je met je merk de grens over? 
‘Wie weet! Dit seizoen komen we in een 
grotere oplage uit, maar toch zijn we nog 
klein. Met zo’n beperkte oplage en dure 
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stoffen is het best lastig om 
er geld aan te verdienen, ik 
houd bijna niets over. Maar 
dat hoort erbij, een kleding-
lijn opzetten betekent nu eenmaal dat je 
de eerste jaren veel moet investeren. Toch 
moet er natuurlijk een moment komen 
dat ik er wel geld mee ga verdienen.’

Waarom ben je deze lijn begonnen? 
‘Al een paar jaar liep ik met het idee en 
tijdens een gesprek met mijn agent kwam 
er een concreet plan. Met een map vol 
tekeningen ben ik toen naar Maison de 
Bonneterie gegaan. Ze waren meteen 
heel enthousiast.’ 

Zou je je eigen show willen? 

‘Zeker! Dat zou te gek zijn. Alleen heb ik 
nu nog maar negen stuks in de collectie, 
dat zou een piepkleine show zijn. In de 
toekomst zou ik het wel cool vinden.’  

Zijn je eerste collecties een beetje 
lekker verkocht?
‘Ze hebben het heel goed gedaan, ja. Daar 
ben ik best trots op. Sommige items wa-
ren zelfs al vrij snel uitverkocht. Wat er 
hard gaat? Jurkjes die blouseachtig zijn. 
Vrouwen voelen zich daar blijkbaar pret-
tiger in dan in strakke jurkjes.’

Jou staat waarschijnlijk alles goed. 
Hoe blijf je zo in shape?
‘Ik hoef er niet zoveel voor te doen. 
Vooral als ik gestrest ben vliegen de kilo’s 
eraf. Daan verbaast zich er wel eens over 
hoeveel ik kan eten. En nee, dat zijn niet 
zozeer heel magere producten, maar ik 
vind het wel lekker om gezond te eten. 
Vijf dagen achter elkaar patat eten zal ik 
niet doen. En ik sport graag, want dan 
voel ik me fit.’

Ben je blij met hoe je eruitziet? 
‘Dat vind ik raar om van mezelf te zeg-
gen. Ik vind: als je je goed voelt, straal je 
dat ook uit. Maar soms kijk ik liever niet 
in de spiegel, dan is het zo’n dag dat ik 
mezelf niet hoef te zien. Zeker als ik moe 
ben, denk ik: laat maar even.’

Vindt Daan je weleens té dun? 
‘Nee, hij vindt mij niet te dun. Maar hij 
vindt het ook niet erg als ik aankom, dat 
kan hij wel mooi vinden. Dat vind ik zelf 
soms ook.’

We zien je niet vaak 
in mannenbladen, 
in tegenstelling tot sommige andere 
actrices. Ben je preuts?
‘Nee, maar ik heb nog nooit ja gezegd te-
gen shoots in mannenbladen waar je quasi 
sexy in de lens moet kijken met je vinger 
in je mond. Ik heb niet zo de behoefte om 
in mijn onderbroek op de foto te gaan. 
Dan kan ik net zo goed in de Playboy 
gaan staan.’

Hoe ziet Daan jou het liefst?
‘In jurkjes! Vooral als ze vrouwelijk en so-
phisticated zijn. Wat ik ontwerp vindt hij 
mooi, hij heeft nog nooit iets afgekeurd. 
Ik laat wel eens ontwerpen zien en dan 
denkt hij mee, maar soms zegt hij dat ik 
het beter aan een ander kan vragen, haha.’

Je staat bekend als een milieubewust 
mens en vegeta-
riër. Ben je dat 
ook?
‘Ik ben een soort 
nepvegetariër. Ik 
eet wel vis en kip, 
maar sinds mijn 
vijftiende geen 
rood vlees en var-
ken. Het komt een 
beetje door mijn 
moeder. Zij wilde 
vegetarisch eten, 
en ik ging daarin 
mee. Voor die tijd 
ging ik wel naar 
McDonald’s voor 
een hamburger.’

Vind je het niet 
irritant dat Daan 
wel vlees eet? 
‘Nee hoor. Ik koop 
gewoon vlees voor 
hem, dat vind ik 
niet erg. Soms vind 
ik het er zelfs best 
lekker uitzien. Zo-
als biefstuk. Als 
Daan dat eet, zeg 
ik wel eens: ik wil-
de dat ik vlees at. 

Dat slaat echt nergens op, want waarom 
eet ik het dan niet?’

Hij schijnt ook graag in een benzine-
slurpende auto te rijden.
‘Ja die hadden we. Maar inmiddels is de 
ergste onzuinige auto de deur uit. We 
hebben nu een BMW, die ik heel mooi 
vind. Vraag me niet welk type, want ik 
ben erg slecht met auto’s. Ik ga ook heel 
vaak bij de verkeerde auto staan. Daan 
lacht me dan altijd heel hard uit.’ 

Is je kledinglijn wel duurzaam? 
‘Voor mijn lijn heb ik niet gewerkt met 
ecologische stoffen. Dat is ook niet de op-
zet van de kledinglijn. Wel wordt alles op 
een verantwoorde manier gemaakt. De 
productie vindt bijvoorbeeld in Europa 
plaats onder goede omstandigheden.’

Daan is inmiddels veertig, jij bent 
dertig. Hoe vaak wordt er gevraagd 
of jullie kinderen willen?
‘Best vaak. We vinden kinderen zeker 
leuk, maar in de toekomst. Hoeveel kind-
jes ik wil weet ik niet, het is heel bijzonder 
áls het gebeurt. Ik vind het moeilijk om 
me er een voorstelling bij te maken, maar 
het lijkt me heel speciaal. Een wonder.’

Viel je altijd al op oudere mannen?
‘Nee, niet altijd. Ik heb een aantal vriend-
jes gehad, de een was van mijn eigen leef-
tijd, de ander negen jaar ouder. Maar het 
voelt trouwens niet alsof Daan ouder is.’ 

Je hebt het behalve met je collectie 
druk met repeteren voor het toneel-
stuk en nog twee films. Ben je onder-
tussen niet overwerkt? 

‘Ach, je gaat weleens te ver en soms is het 
janken geblazen, maar als ik zorg dat ik 
goed slaap en af en toe een dag vrij heb, 
dan komt het goed. Ik word er steeds be-
ter in om een dip aan te zien komen. Als 
het lukt, neem ik op tijd gas terug.’

Je komt heel beheerst over. Ben je een 
control freak?
‘Ik probeer alles zo goed mogelijk te doen. 

‘vErdIENEN aaN EEN 
cOllEcTIE IS laSTIG. IK HOU 

bIJNa NIETS OvEr’
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Bij mijn kledinglijn heb ik in mijn hoofd 
hoe het moet en als het dan anders gaat 
met een stof, dan moet het weer opnieuw. 
Dat kan heel vermoeiend zijn. Dingen 
loslaten vind ik lastig en ik blijf lang na-
denken over iets wat me dwarszit. Een in-
terview dat niet goed is gelopen bijvoor-
beeld, daar kan ik een week mee zitten. 
Daar ga ik mee slapen en sta ik mee op.’

Hoe ontspan je dan? 

‘Met yoga! En over een paar weken gaan 
we op vakantie naar Frankrijk. Lekker 
met de auto toeren, naar mijn ouders die 
daar een huisje hebben. Heerlijk vind ik 

dat. Ik houd ont-
zettend van goed 
eten met een lek-
ker flesje wijn er-

bij, dus dat gaan we heel veel doen.’ 

Welke eigenschap van jezelf zou je 
graag kwijt zijn?
‘Ik kan heel ongeduldig zijn als ik moe 
ben. En een rare eigenschap van mij is dat 
ik soms opeens, op dat moment en geen 
seconde later, móet eten. Dat komt dan op 
een moment dat het helemaal niet handig 
is: omdat het nog te vroeg is, of omdat we 
nog boodschappen moeten doen.’

Heb je qua werk ambities om naar 
het buitenland te gaan? 
‘In oktober komt de film The Domino 

Effect van Paula van der Oest uit. Daar-
voor heb ik in Engeland gedraaid met een 
bijna geheel Engelse crew. Ik zou het wel 
leuk vinden om vaker in het buitenland 
te gaan werken. Een wereldberoemde ster 
worden lijkt mij wel heel moeilijk, omdat 
je privé dan geen leven hebt. Daan zou 
ook niet tegen die bekendheid kunnen, 
denk ik. We houden wel veel van reizen. 
Als we een deel van het jaar in New York, 
een deel in Frankrijk en een deel in Ne-
derland zouden kunnen wonen, nou, daar 
teken ik voor.’

Tot slot: als je moet kiezen tussen 
acteren of ontwerpen, wat zou je 
dan doen? 
‘Acteren is mijn eerste liefde. Maar het is 
allebei zo leuk! Ik hoop echt dat ik het 
eeuwig kan blijven combineren.’ 

‘ IK bEN NIET OvErWErKT, 

JaNKEN GEblaZEN’
maar SOmS IS HET 


