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 VOLGENS 
VERONICA’S 
GROTE SOAP 

ENQUÊTE

Het geheimvan desoap
Elke avond stemmen miljoenen Nederlanders 
af op Goede Tijden, Slechte Tijden. En dat al 28 

(!) jaar lang. Waarom krijgen we toch geen 
genoeg van die fictieve levens? En wie mag zich 

het grootste soapkreng noemen? Dat - en meer! – 
bleek uit onze Grote Soap Enquête. 
TEKST SVEN DE LAET 

News flash: Martine Hafkamp uit 
Goede Tijden is het grootste soap-
kreng volgens ruim 70 procent van 
de deelnemers aan Veronica’s 
 Grote Soap Onderzoek. Maar liefst 

60 procent vindt Ludo & Janine uit dezelfde serie 
het beste soapkoppel (gevolgd door Lily & Holden 
uit As The World Turns, met ruim 10 procent).  
En liefst 70 procent van de ondervraagden mist 
geen  aflevering van hun favoriete soap. De meest 
onvergetelijke verhaallijn van GTST? Met stip op 
1 de dubbelrol van actrice Caroline de Bruijn: 
 Janine en Sophia. Maar ook de mysterieuze 
 verdwijning van Arnie, Bowien die van een klif 
afdondert en Mike die met een parachute te 
 pletter valt zijn momenten die in ons collectief 
GTST geheugen geworteld zijn.

ALLEMAAL EEN BEETJE LUDO
Nog steeds volgen iedere avond meer dan een 
 miljoen Nederlanders de beslommeringen van de 
Meerdijkers. Televisiecolumniste Angela de Jong 
was lange tijd een van hen. „Ik was vijftien en vond 
het fantastisch! Goede Tijden was iets compleet 
nieuws. Ik denk altijd terug aan die eerste grote 
cliffhanger. Dokter Simon was tijdens een zeil-
tochtje overboord geslagen en toen dacht Daniël 
hem plotseling toch te zien lopen. Nou, man... Dat 
was een lange zomer kan ik je vertellen. Zeker tien 

jaar lang keek ik bijna dagelijks, maar op den duur 
heb je alles wel een beetje voorbij zien komen. 
Toen ben ik de draad langzaamaan verloren.” 
Trouwe fan Mireille De Wildt-Strijbosch stapt 
nog liever in bad met Frits van Houten dan dat ze 
stopt met kijken. Op haar vierde keek ze voor het 
eerst met haar moeder mee. Inmiddels zijn we  
27 jaar verder en in al die tijd heeft ze haast geen 
 aflevering gemist. „De soap heeft een vaste rol  
in mijn leven. Wat voor andere mensen een 
 wandeling of een avondje stappen is, haal ik uit 
Goede Tijden, Slechte Tijden.” Het zijn volgens 
haar de karakters die het zo boeiend houden. 
„Zij worden onderdeel van je leven. Je weet na-
tuurlijk dat het allemaal acteurs zijn en dat het 
fictie is, maar het voelt wel alsof de familie San-
ders écht bestaat. Iedere kijker heeft wel iemand 
met wie hij zich kan vergelijken.” Dat die verzon-
nen figuren voor veel fans zelfs als vrienden of 
familie voelen, is volgens De Jong begrijpelijk. 
„Onbewust halen veel mensen daar steun uit. Als 
ze bijvoorbeeld zien hoe Janine iets oplost of dat 
een relatie toch weer goedkomt. Onderschat 
niet wat voor  functie het voor sommigen kan 
hebben. Niet  alleen  ontspanning, maar ook 
troost en hoop. Mensen hebben een basale be-
hoefte om mee te leven. Daardoor is heel die 
BN’er-cultuur  ontstaan. We willen zien wat er 
speelt in die  levens.”

Willeke Alberti, 
Edwin Rutte, Willeke 
van Ammelrooy. 
 Allemaal grote 
 namen die in de loop 
der jaren een gast
rolletje hadden in 
GTST.  Wij vroegen 
welke BN’er jullie het 
liefst een tijdje in 
Meerdijk zouden zien 
bivakkeren. Boven
aan de lijst staat 
Chantal Janzen. Nu 
heeft de Limburgse 
een cv ter grootte 
van een gemiddelde 
debuutroman, maar 
de kans lijkt klein dat 
ze ooit in De Rozen
boom te vinden is. 
Daarbij moet gezegd 
worden dat de 
 blondine ooit heel 
kort te zien was als 
goede heks Glinda in 
een speciale  Wicked
aflevering.

CHANTAL 
BLIJFT 

SLAPEN... IN 
MEERDIJK?

1. De comeback van Martine Hafkamp (Inge 
Ipenburg) in GTST. 2. GTST-scène uit 1996. 
3. Een van dé cliffhangers: Bowien  (Tanja 
Jess) hangt aan een klif. 4. Roel Fooy en 
Dominique van Vliet in ONM in 1995.  
5. Pittige Tijden met de nep-Frits van Houten. 
6. GTST’s Ludo & Janine (in het echt een  
ongetrouwd stel) trouwen. 7. De echte Frits, 
 alias Casper van Bohemen. 8. Martha Byrne 
(Lily Snyder) en Jon Hensley (Holden Snyder).
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Zeg eerlijk: wie had 
er als tiener nou 
geen poster van  
die hete hunk of 
 lekkere chick boven 
zijn of haar bed? 
Een beetje soap 
heeft toch wel  
een paar knappe 
 koppen die de 
 hoofden van 
 onschuldige pubers 
op hol brengen. De 
meest sexy soapies 
volgens jullie? Bij 
de dames: de nog 
altijd prachtige 
 Katja Schuurman. 
Voor de knapste 
kindjes kan haar 
personage Jessica 
het beste aanklop
pen bij collega Jan 
Kooijman. Jammer 
dat zijn personage 
Danny pas zo’n tien 
jaar later ten tonele 
verscheen.

THE BITCH IS BACK
Dat een karakter niet per se van het kaliber Moeder 
Teresa hoeft te zijn om geliefd worden, bewijst 
überbitch Martine Hafkamp. Toen Inge Ipenburg 
vorig jaar besloot een tijdelijke comeback te ma-
ken, wisten de fans niet waar ze het zoeken moes-
ten. „Als ik voorbijliep, kregen mensen haast de 
neiging om te gaan  applaudisseren. Zó blij waren ze 
dat ze Martine weer konden zien.” De populariteit 
van Hafkamp kwam ook in ons onderzoek duidelijk 
naar voren, waarin de aartsrivale van Ludo Sanders 
werd  verkozen tot hét soapkreng. Best een eer voor 
Ipenburg. „Ondanks haar karakter ben ik nog nooit 
lullig aangesproken. Ze is ‘the one you love to hate’. 
Ik denk dat ze deels zo populair is, omdat ze maar 
weinig te zien is. Veel mensen denken dat ik een 
jaar of twintig in GTST heb gezeten, terwijl dat 
 eigenlijk maar een kwart daarvan is.” 

we  gemiddeld maar drie dagen voor het script  
van een aflevering. Het is een heel andere tak van 
sport.”

AFSCHEID DOET PIJN
Een belangrijke reden dat mensen blijven kijken, 
zit volgens Gottschalk in de actualiteit. „We  
kijken wat er speelt in de maatschappij. Toen 
 Rover vorig jaar in zichzelf sneed, barstte het  
los. Hij is een populair personage, voelt bijna als 
een broertje en doet dan zoiets verschrikkelijks.  
Voor veel kijkers is dat een angstige situatie die 
dicht bij de werkelijkheid komt. Ik werd zelfs 

 opgetrommeld om bij RTL Boulevard uitleg te 
 geven. Het is heel belangrijk dat we zo’n situatie 
zorgvuldig vertellen. Aan de andere kant is voor 
ons een verhaallijn wel geslaagd als het zo veel 
losmaakt.”

ACTRICE INGE IPENBURG

‘Mensen waren zó 
blij dat ze Martine 
weer konden zien’

CREATIVE PRODUCER ROHAN GOTTSCHALK:

‘Ik moest zelfs 
op tv uitleg 
geven over een 

heftige scène’  

TV-COLUMNISTE ANGELA DE JONG

‘Een soap geeft ontspanning, 
maar óók troost en hoop’ 

HET OOG 
WIL OOK 

WAT

De band tussen fans en hun geliefde personages 
lijkt dus mooi, maar is best lastig in een serie waar 
regelmatig iemand het loodje legt. Dat zijn voor 
die hard-fans als De Wildt-Strijbosch moeilijke 
momenten. „Vaak is het een keuze van de acteur 
zelf. Dat moet je dan accepteren. Je gunt ze het 
 allerbeste, ook al is het voor ons een tijdje 
 verschrikkelijk balen. Het ergste is als Ludo en 
Janine ermee zouden stoppen. Ik snap dat zij 
 ouder worden en het op een gegeven moment 
 ophoudt, maar zij zijn echt het gezicht van de 
soap.” Van alle personages die ons in de loop der 
jaren zijn ontvallen, wordt good old meneer 
Harmsen (tot 2006 gespeeld door Wik Jongsma, 
die in 2008 overleed) overigens het meest gemist. 

HOUDBAARHEIDSDATUM
Inmiddels loopt seizoen 28 alweer bijna op zijn 
eind en er is behoorlijk wat gebeurd rondom 
GTST: parodieshow Pittige Tijden („Wat een... 
toestand!”), live-events en een heuse spin-off 
(Nieuwe Tijden). De tijd van onbezorgdheid lijkt 
dus nog wel een poosje voorbij. Hoe lang de soap 
volgens  Gottschalk nog door kan gaan? „Forever, 
zou ik bijna zeggen. Zolang mensen verhalen wil-
len  horen, blijven wij bestaan. Of dat net zoals nu 
op tv is, zal de toekomst leren.”  
Dat komt goed uit voor fangirl Mireille. Het einde 
van Goede Tijden, Slechte Tijden zou voor haar 
een absoluut rampscenario zijn. „Poe, daar wil ik 
niet aan denken. Ik ga er niet dood aan, maar ik 
zou er wel heel verdrietig van worden. Ik 
denk trouwens niet dat het ooit stopt. 
GTST is  onverwoestbaar!” ■

TV ❘ Goede Tijden, Slechte Tijden ❘ 
maandag t/m vrijdag ❘ RTL 4 

 TURBULENTE LEVENS
Volgens Ipenburg is het goed dat de soap aansluit 
bij wat er in ons land speelt. „De soap werd aange-
kocht als Australische serie. Die jongelui daar  
reden met de auto naar school en dronken alleen 
whiskey. Niet heel Hollands. De schrijvers hebben 
dat heel snel aangepast aan de Nederlandse reali-
teit.”  
In principe waar, al is de gemiddelde levensloop 
van een Meerdijker nog altijd een rollercoaster 
van heb ik me jou daar. Er zijn inmiddels al zo veel 
huwelijken stukgelopen dat driekwart van het 
dorp teert op alimentatie. Neem alleen al Ludo en 
Janine. Verkozen tot beste soapkoppel, maar een 
gemiddeld knipperlicht heeft nog moeite met hun 
relatiestatus. Creative producer Rohan Gottschalk 
is al achttien jaar betrokken bij het bedenken van 
de verhaallijnen. Hij weet als geen ander hoe 
 lastig het is voor een soap om de kijker te blijven 
verrassen. „Aan een normale dramaserie zit een 
kop en een staart. In Goede Tijden zitten veel 
meer verhaallijnen en telkens wanneer er eentje 
stopt, moet er alweer een nieuwe zijn begonnen. 
Het gevaar is dat je gekke dingen gaat vertellen 
die echt te ver gezocht zijn. Daarnaast hebben 

▼ Bettina Berger en
Yvonne Valkenburg
in Onderweg Naar 
Morgen in 1995.

▲ Carlo en Irene
 waren in Pittige 
Tijden De TV 
Kantine ver vooruit.

GTST-FAN MIREILLE 

‘Het voelt 
alsof de familie 
Sanders echt bestaat’  

COMEBACK ONM
GTST mag anno 2018 weinig concurrentie hebben, er zijn in het 
verleden natuurlijk meer soaps op de buis geweest. Onze lezers 
zien Onderweg naar Morgen het liefst terugkeren. De dagelijkse 
serie die zich afspeelde rondom een ziekenhuis draaide dertien 
seizoenen mee. Toch kon ONM volgens De Jong niet tippen aan 
Goede Tijden. „Zeker in de beginjaren was het een leuke serie, 
maar ze waren altijd wel duidelijk tweede.” Een comeback lijkt 
de tvcolumniste geen slim plan. „Ik weet niet of er behoefte is 
aan nog een Nederlandse soap. Gooi liever As The World Turns 
in de herhaling. Toen die serie stopte, heb ik een partij gehuild.” 

Je vindt de 
belangrijkste 
uitkomsten uit 

onze Grote Soap 
Enquête op 
pagina 27!

▲ GTSTicoon meneer 
Harmsen wordt gemist.


