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     let  the     sun shine Even voorstellen: Gaite Jansen (20), actrice met krankzinnig lange benen 
en volgens mensen die het weten kunnen de nieuwe Carice van Houten.

jurk Manoush 
bij Raak sokken h&M

rollerskates vintage
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jurk Manoush 
bij Raak
pumps Malene 
BiRgeR
zonnebril 
eigen Bezit 
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kettingen kort 
en lang accessoRiize 
handdoek MaRkt 
MalloRca

jurk Manoush 
bij Raak
pumps Malene 
BiRgeR
zonnebril 
eigen Bezit 
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top Manoush bij Raak 
short zaRa
sokken h&M
schoenen sacha 
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top h&M
riem zaRa
short lee
pumps sacha
tasje vintage
armbandjes MaRkt 
MalloRca
zonnebril Ray-Ban
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jurk see By chloé 
sandalen MaRkt 

MalloRca
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jasje en tas Rika
vestje en short  
Paul & Joe sisteR  
bij de BiJenkoRf 
sneakers nike 
zonnebril Michael 
koRs
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jurk acne 
kraagje h&M
schoenen sacha
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m
Gaite – de naam “In Overijssel, waar mijn vader vandaan komt, is 

Gait een jongensnaam. Vond hij leuk, maar mijn moeder niet. Dus 

werd het Gaite. Ik ben er nu aan gewend, maar er wordt echt alles 

maar dan ook van alles over gezegd. Of ik van de geiten ben, of van 

de vreugde, dat betekent gaîté namelijk in het Frans, maar dan vinden 

mensen een achternaam als Jansen weer raar. Enzovoort. Vroeger 

vond ik die reacties vervelend, nu kan het me niets meer schelen. 

Oud nieuws.”

Jansen – het Gezin “Mijn vader is directeur van de Landelijke 

Vereniging van Wereldwinkels. Mijn moeder was leidster bij een 

 kinderdagverblijf en is nu met mindfullness bezig en past op 

 kinderen. Ze zijn nog steeds bij elkaar en ze houden ook nog veel 

van elkaar. Daar heb ik geluk mee gehad. Ik kan met recht zeggen 

dat ik uit een liefdevol gezin kom. Mijn broer is negen jaar ouder, ik 

ben dus wel en niet met hem opgegroeid. Niet omdat het leeftijds

verschil best groot is, wel omdat hij mijn grote broer is.”

Gaite – het kind “Een onzichtbaar touwtje aan een  portemonnee 

binden en wachten tot iemand hem oppakt. Of belletje trekken, 

wachten tot de deur opengaat, roepen: ‘Oeps, vergeten weg te 

 rennen’ en dan wegrennen. Zo was ik als kind.”

school – koppen kleien “Ik heb in Driebergen op de middel

bare Vrije School gezeten en veel creatieve dingen gedaan. Een 

notenkraker van hout gemaakt, een kop gekleid, getekend. Ik kan het 

allemaal niet, maar heb het in elk geval geprobeerd. Verder vond ik 

school vrij stom met vakken als wiskunde en zo. Je moet door zo’n 

rijstebrijberg heen voor je je diploma krijgt.”

acteren – een oerdinG “Ik weet niet beter dan dat ik actrice 

wilde worden. Waarom ik dat wil, weet ik niet, het is een oerding. 

Daar kun je duizend redenen voor bedenken. Hogere kunst bladibla 

... Misschien gewoon om andere mensen gelukkig te maken met mijn 

spel. Ik hoop supergoed te worden.”

koffie – met karamel “Koffie verkeerd is het lekkerst met veel 

karamel, tot het zo zoet is dat je de bittere smaak niet meer proeft. 

Die van de Coffee Company is goed. Als ik geld heb, ga ik naar 

Starbucks.”

maastricht – de toneelacademie “Is mijn droomopleiding, 

maar heel pittig. Zo vinden leraren dat ik te veel met mijn hoofd en 

armen speel. Komt door mijn filmervaring. Voor theater moet je met 

je hele lijf spelen, dat leer ik nu door te sporten. Drie dagen achter 

elkaar doelloos springen. Mentaal is het ’t moeilijkst. Het hoofd 

denkt: ik ben moe, ik kap ermee, het lijf wil nog even door.”

schoenen – ernaast lopen “Van mijn ouders heb ik geleerd 

dat je niet naast je schoenen moet gaan lopen, ook al krijg je nog 

zulke vette rollen. Zo denk ik er zelf ook over. Want het is ook 

simpelweg geluk hebben. Er zijn honderdduizend kinderen die net 

als ik de Jeugdtheaterschool Hofplein hebben gedaan, maar via een 

vriendinnetje kreeg ik een rol in SpangaS. Doorzettingsvermogen is 

ook belangrijk. Voor alle Carry Sleefilms heb ik auditie gedaan. De 

laatste keer was raak.”

Geld – en kleren “Ik zou niet weten of ik veel of weinig heb, 

maar ik mag geloof ik niet klagen. Ik shop het liefst alleen, want 

met een vriendin erbij strand ik toch in een café. Als ik mezelf zielig 

miJn ouders 
houden noG 
steeds van 
elkaar. daar heb 
ik geluk mee 
gehad’
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top Malene BiRgeR 
bij Raak short aMeRican 
RetRo riem toMMy 
hilfigeR bij de BiJenkoRf 
pumps Malene 
BiRgeR tasje zaRa 
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vind koop ik meer, maar nooit boven de honderd euro. Of ik laat 

me  masseren en neem een duur zalmslaatje. Vroeger was ik totaal 

niet met kleding bezig, vond ik alles te duur en liep ik het liefst 

de hele dag in mijn pyjama of joggingpak. Door filmpremières en 

 uitnodigingen voor fashionshows ben ik het belangrijker en ook 

leuker gaan vinden. Nu draag ik weleens jurken van ontwerpers als 

Claes Iversen en Burberry en dof ik me voor zo’n avond echt op.” 

Beer – ziJn Geur “Hij heet Grote Beer, is wit, iets groter dan een 

baby en ligt aan het voeteneinde van mijn bed in Maastricht. Niet te 

dichtbij want hij ruikt naar stof en ik weet niet hoe je die geur eruit 

krijgt. Ik durf hem niet in de wasmachine te gooien.”

schriJven – en spelen “Ik houd van lege boekjes. Ik heb wel 

twintig opschrijfboekjes waarin slechts één of twee zinnen staan. 

Nooit raken ze vol, want ik koop altijd nieuwe. Schrijven vind ik bij 

vlagen leuk, acteren altijd.”

laarzen – en koniJnen “Laarzen draag ik onder mijn poppen

jurkjes maar ook onder een kort spijkerbroekje met een hoge taille. 

Mijn stijl is heel verschillend. Ik kan een meisjemeisje zijn in een wit

kanten jurk, maar ook stoer in een leren jasje op een donkere spijker

broek. Dan draag ik er wel weer een shirt bij met twee  konijnen erop 

die op hun achterste pootjes staan.”

onderkin – en drop “Als ik mijn gezicht naar beneden houd, heb 

ik een giga onderkin. Die mag er van mij wel af. Over vijftig jaar zit 

daar een enorme kwab. Verder ben ik tevreden. Ik eet alles wat los 

en vast zit, ik krijg alleen wel buikpijn als ik ongezond eet, bijvoor

beeld drop of chips. Als ik vrolijk ben eet ik veel, als ik gestrest ben 

minder.”

rode loper – enG “Doodeng en zenuwslopend vond ik het 

die eerste keren om over de rode loper te lopen. Ik voelde me zo 

 bekeken. Het is nog steeds niet iets waar ik heel erg naar uitkijk, 

maar het gaat beter. Ik ervaar het soms zelfs als een adrenalinekick 

van een paar meter.”

Johnny – mooie man “Johnny Depp in zijn jonge jaren, dat was 

een mooie kerel. Supermannelijk, zelfs met een armbandje en een 

hoedje.”

linGerie – of niet “Ik ben niet zo van de setjes. Je ziet ze toch niet. 

Zelfs onder avondkleding trek ik gewoon mijn hipster van de Hema 

aan. Maar ik ben gek op pumps. Die moeten zo hoog mogelijk zijn. 

Ik houd niet van half werk.”

Bali – op ziJn italiaans “Ik heb veel met mijn ouders gereisd 

en vorig jaar ben ik voor het eerst met een vriendin naar Indonesië 

geweest. Kwamen we op Bali weer andere vrienden tegen en zijn we 

met z’n zevenen op scooters door het land gecrost. De jongens reden, 

wij meiden achterop, de klassieke Italiaanse opstelling.”

linda. – de fotoshoot “Was heel vet. Het was op Mallorca en ik 

dacht dat het daar bloedheet zou zijn, maar in de schaduw was het 

best koud. Maar leuk, al die kleren in felle kleuren.”  

BekiJk de Backstagevideo oP lindaMagazine.nl

cv Gaite Jansen GeBoren Rotterdam, 25 december 1991 

studeert aan de Toneelacademie Maastricht tv In Therapie films 

Lover or Loser, Schemer, Sonny Boy Gouden kalf-nominatie voor 

beste actrice in 2011 voor 170 Hz.
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l)z‘zelfs onder 
een avondJurk 
draag ik gewoon 
mijn hipster 
van de hema’ 
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shirt lee 
vestje zaRa
rokje see By chloé 
bij de BiJenkoRf
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