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Pas een paar jaar geleden vond 
Benja Bruijning (31) – die nu de 
hoofdrol speelt in de romantische 
komedie Pak van m’n hart – echt 
zijn draai in het leven. Hij kwam 
samen met grote liefde Anna Drijver 
en brak door. Nu weet hij precies wat 
hij wil: mensen ontroeren, weer een 
keer de bad guy spelen, schrijven. 
En kinderen. Door Pieter Webeling 
Fotografie Eric van den Elsen 
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Ik had vroeger een paludarium, een glazen bak met een waterpartij en een landpartij. 
Daar zaten tropische kikkertjes in ter grootte van een duimnagel. De namen weet ik 
niet meer, maar er was een pijlgifkikker bij. Ik gaf ze fruitvliegjes te eten. Amfibieën 
zijn onbeholpen, onhandig. Als een kikker springt, werpt hij zichzelf gewoon naar 
voren, zonder coördinatie, zonder te weten waar hij uitkomt. Je ziet ze overal tegen-
aan botsen. Zo zoet vind ik dat. Zo kwetsbaar. 
Toen ik afstudeerde, gaf mijn moeder me een beeldje van een kikker op een strohalm. 
Ik ben er heel blij mee – ik heb ’m als afbeelding op m’n WhatsApp. Ik denk dat het 
geen toeval is dat zij dat cadeau voor me heeft bedacht. Die kikker zit niet helemaal 
ontspannen op die strohalm. Je ziet hem denken: in welke positie heb ik mezelf nu 
weer gemanoeuvreerd? Hij probeert zijn evenwicht te bewaren, redelijk stabiel, maar 
toch ook weer kwetsbaar. Het ontroert me.’

I. KUNST 
‘Jarenlang heb ik in de absolute zekerheid verkeerd dat ik een onooglijk figuurtje 
was. Als ik met mijn vriend Bram de hond ging uitlaten, stonden we voor de spiegel 
in de hal. Even kijken. Allebei puisten en graatmager, we hádden daar toch pret over. 
We lachten elkaar echt uit: de een was nog lelijker dan de ander. Raar misschien, 
maar ik werd daar niet onzeker van. Hij ook niet. Het is zoals het is. Dit ben ik. Dat 
heb ik heel sterk. 
Ik werd gepest. Of gepest… Ik werd niet van m’n fiets getrokken en geslagen. Maar 
ik hoorde nergens bij. Ik was een sulletje, een kwetsbaar, klein jongetje met een hoge 
stem – pas op m’n zestiende kreeg ik de baard in mijn keel. Kinderen zijn roofdieren, 
ze ruiken angst. Ik was totaal niet opgewassen tegen de bullebakken. Ik weet nog dat 
ik een tijdje twee verschillende kleuren sokken droeg, waarom weet ik niet. Een 
 kleinigheid, maar dan vráág je natuurlijk om vervelende grapjes. En dat ik vegetariër 
was, net als mijn zus, hielp ook niet. Een enkele keer moest ik huilen. 
Op een dag moest ik voor de klas auditie doen voor een toneelstukje van Annie M.G. 
Schmidt. Ik was negen. “Wie wil het musje zijn?” vroeg de juf. Ik stak mijn vinger op, 
iets wat ik tot op de dag van vandaag niet begrijp; ik stond liever niet in de aandacht. 
Ik speelde het musje, en de kinderen begonnen heel hard te lachen. Een oermoment 
voor de acteur Benja Bruijning, zou je zeggen, maar ik dacht dat ik werd uitgelachen. 
De juf zei: “Benja krijgt de rol.” Ze vonden het grappig! Later, voor de musical in 
groep 8, was ik zo stom níét kenbaar te maken dat ik graag de hoofdrol van Tom 
 Tippelaar zou spelen. Ik kreeg de rol toch. Yes, dacht ik, o fijn. Ik vond het leuk, 
maar het is niet dat ik het “heerlijk” vond om “te ontsnappen aan de werkelijkheid” 
of zoiets. Maar ik had er succes mee. Ik kón iets. Kennelijk. 
Ik ben opgegroeid in het chique Amsterdam Oud-Zuid. Daar woonden we volgens 
mij per ongeluk – we leefden een beetje boven onze stand. Merkkleding hadden mijn 
zus en ik niet, en we gingen ook niet om de haverklap naar de opera. Kunst speelde 
wel een rol bij ons thuis. Mijn vader was pianoleraar. Hij was altijd aan het zingen, 
deuntjes, melodietjes, improvisaties. Hij is zorgzaam, toegewijd, maar ook stront-
eigenwijs. Ik voetbalde. Dan riep hij langs de lijn dat ik als linksbuiten meer op de 
rand van buitenspel moest spelen. Maar mijn vader is zeer slechtziend: met zijn rech-
teroog ziet hij niks, met zijn linkeroog misschien tien procent. Hij kijkt als het ware   
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acteur Benja Bruijning (1983) groeit met zijn 
 ouders en zus op in amsterdam Oud-zuid en 
studeert na het gymnasium in 2008 af aan 
de toneelschool en kleinkunst academie. al 
op zijn 15e speelt hij in Dichter op de Zeedijk 
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door een kokertje. En toch commentaar, hè. Dat is dus mijn vader.  
Mijn moeder is psychotherapeute. Als ik vroeger thuiskwam uit school, vroeg 
ze: “Hoe was het?” Soms zei ik: “Mwah”. Voor haar was dat niet het einde van 
het gesprek, maar het begin. Vermoeiend vond ik dat. Want veel dagen zíjn nu 
eenmaal mwah. Praten is belangrijk, en ze neemt meestal geen blad voor de 
mond. Ik moest een keer zingen op de Toneelschool, dat ging best aardig, maar 
mijn moeder zei: “Dit is niet je grootste talent, hè?” Niet om te kwetsen, dat 
was gewoon haar mening. Hoe dan ook, ik lijk wel op mijn moeder, denk ik. 
Tegenwoordig ben ik zelf het type dat eindeloos analyseert en uitdenkt hoe 
dingen zitten – tot vervelens toe voor mijn omgeving.
Ik wilde van vioolles af. Dat mocht van mijn ouders, als ik maar iets cultureels 
bleef doen. Ik ging toen naar de Amsterdamse Jeugdtejaterschool. Via hen 
kwam ik in beeld bij een castingbureau dat op zoek was naar kandidaten voor 
de hoofdrol in de film Dichter op de Zeedijk. Dat verhaal gaat over Constant 
Wegman, een gevoelig gymnasiumjongetje dat in de jaren zestig opgroeit in de 
rauwe wereld van hoeren, dronkenlappen en zeelieden op de Zeedijk. Hij 
vlucht in de poëzie om zich staande te houden. Zijn moeder belandt in het 
 gekkenhuis en gaat dood. Voor de auditie moest ik spelen dat ik haar spullen 
kreeg. Ik was onbevangen, zonder enige verwachting. Het was prettig dat mijn 
manier van acteren vrij klein en teruggetrokken is, dat werkt heel goed voor de 
camera. Na die scène keek ik naar de tafel met mannetjes erachter. Allemaal 
 lachende gezichten. “Heel mooi,” zeiden ze. “We willen graag dat je 
 terugkomt.” Ik begreep daar niets van. Ik zou mezelf nooit casten, dat vond ik 
een absurde gedachte. Uiteindelijk was de rol voor mij. Per draaidag kreeg  
ik 200 gulden, een vermogen. Ik vond het best leuk, maar het was nog steeds 
niet echt tot me doorgedrongen dat je van acteren ook je beroep kon maken.’

II. LIeFDe 
‘Conflicten hoorden bij ons gezin. Altijd discussie, onenigheden, stemverhef-
fing, schreeuwen soms. Het is gezond om ruzie te maken, zeiden mijn ouders, 
want dan kun je dingen uitspreken voordat plotseling de bom barst. Maar ja, 
het is ook geen feest als er elke dag wel een paar kleine bommetjes barsten. 
Mijn vader en moeder konden over van alles ruzie krijgen. Ik heb menigmaal 
boven aan de trap gestaan om te horen of de woordenstrijd niet al te zeer uit de 
hand liep. Fysiek geweld was er nooit. Wel: de spanning. Ook met vakanties. 
Op weg naar Frankrijk zat mijn moeder achter het stuur, want mijn vader heeft 
geen rijbewijs. Hij had commentaar op hoe zij reed, terwijl zij hem verweet de 
route niet goed aan te geven. En als hij dan met zijn hoofd naar de kaart ging 
om met zijn loep op te zoeken of we nou Lyon of Milaan moesten volgen, werd 
mijn moeder panisch omdat hij haar zicht in de zijspiegel ontnam. Dan waren 
mijn zus en ik alweer aan het sussen om die twee uit elkaar te houden. “Nee 
mam, papa bedoelt het niet zo. Nee pap, dat zegt mama niet…”

In mijn puberjaren was ik vaak bij mijn vriend 
Bram. Om huiswerk te maken. Om de beladen sfeer 
van thuis te ontlopen. Denk ik. Maar verder zijn het 
flarden, vage beelden. Ik kan mijn gevoel niet goed 
onder woorden brengen, merk ik. Mijn ouders gin-
gen uit elkaar toen ik zeventien was. Daarna hebben 
ze nog jarenlang strijd gevoerd over alimentatie en 
geld. In die periode had ik het gevoel dat zij allebei 
hun eigen belang hoger aansloegen dan het belang 
van hun kinderen. Dat is misschien logisch: mijn 
zus en ik waren min of meer volwassen. Maar ja. Ik 
kan wel zeggen dat die scheiding het verdrietigste 
moment in mijn leven is geweest. 
Ik heb een zeer gelukkige jeugd gehad. Toch. Raar, 
hè. Ik zeg het zonder enige terughoudendheid. 
 Omdat het veilig was. Omdat er werd gepraat over 
emoties en gevoelens. Ondanks de spanning en de 
ruzies heb ik nooit een seconde getwijfeld aan de 
liefde van mijn ouders. De acceptatie had ik hard 
nodig, omdat ik dat op school niet zo voelde. Ik 
vraag me nu wel af: klopt mijn gevoel wel? Of  
ben ik dingen aan het wegstoppen? Hebben de 
 conflicten tussen mijn ouders toch een wond 
 geslagen? Ik weet het niet. Zulke vragen druk ik in 
elk geval niet meteen weg. 
Wat ik wel merkte in mijn puberteit, is dat ik niet 
verliefd werd. Ik kwam maar niet bij dat gevoel. Op 
de middelbare school hadden klasgenoten al rela-
ties, nou, dat stond lichtjaren van mij af. Elke keer 
weer dacht ik bij een meisje: mja, nee, nee. Dat 
baarde me wel zorgen: komt dat nog goed? Jeetje, 
dat zál toch wel? Verliefdheid, daar durfde ik ook 
niet aan, zeg maar. Daar zat ook schaamte bij. Wie 
zou het in zijn hoofd halen om verliefd te worden 
op mij? Op mijn achttiende had ik een baantje in 
café Vertigo. Ik stond achter de bar glazen te spoe-
len en zag een meisje op het terras zitten. Blond. 
Leuk. Mooi, heel mooi. Ik kon mijn ogen niet van 
haar afhouden. Zij ging voor mij. Hannah werd 
mijn eerste vriendinnetje, zij heeft mij ontmaagd. Ik 
keek weer naar mezelf in de spiegel in het halletje en 
dacht: maar hoe leuk moet mijn persoonlijkheid 
dan wel niet zijn? Die schroom over mijn uiterlijk  
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met een dame geweest 
bij wie ik een orgasme 
heb gefaket. Beetje 
kreunen en hup, naar 
huis. Jaha, mannen 
doen dat ook’ 
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heb ik mijn hele leven gehad. Ook later, met Anna 
(Drijver, red.).’

III. KUNST (2) 
‘In de film The Usual Suspects zit Kevin Spacey in 
een politiekantoor en vertelt over de gevreesde 
 Keyser Söze. Hij is duidelijk doodsbang. Een 
 seconde nadat hij is uitgesproken, valt een deur 
hard achter hem dicht. Hij schrikt daarvan op een 
manier die mij als kijker ook doet schrikken. Dat is 
zo goed gespeeld. Spacey weet exact wat er gaat 
 gebeuren, en toch maakt hij met zijn weergaloze 
 timing zijn angst voelbaar geloofwaardig. Dat is het 
goddeeltje. Dat is waar acteren kunst wordt. 
Bewust of onbewust ben ik als acteur op zoek naar 
de kwetsbaarheid in een rol. Dat kan heel simpel 
door een personage een accent of een slappe s mee 
te geven: de s spreekt Spacey uit als esf. Ik probeer 
het subtieler te doen. Wat mij vooral fascineert is: 
hoe probeert mijn personage zich staande te hou-
den in een scène? Mijn docent Bart Kiene zei altijd: 
“Het karakter wil niet huilen of geëmotioneerd zijn, 
de acteur wel. Het personage wil niet spreken, de 
acteur wel.” Dat is de discrepantie. Een personage 
wil niet kwetsbaar zijn, het overkomt hem. Hij 
 worstelt met zijn tranen. In dat gevecht met emoties 
wil ik de kwetsbaarheid en ontroering laten zien. 
Als acteur probeer ik dus zo veel mogelijk van de 
emotie af te spelen.
Een van mijn mooiste acteermomenten, als ik het 
zelf moet zeggen, zit in De Bende van Oss. Ik speel 
Jan, een wielrenner die verliefd is op Johanna. Zij is 
getrouwd met Ties, die haar terroriseert. Ik schiet 
hem neer. Heftig moment, natuurlijk. Hij zegt: 
“Wat doet ge nou, De Greef…” en valt dood neer. 
Ik vind die scène goed gelukt. Omdat ik iets bij 
 mezelf zie wat ik niet heb gespeeld. Zo lijkt het. 
 Alsof ik helemaal in dat moment zit. Jan is geen 
gangster, een moord plegen is niets voor hem. Je 
ziet bij hem de paniek, de ontreddering, de angst, 
het ongeloof, de afschuw. Ik heb dat allemaal niet 
bewust gespeeld, maar als kijker kun je het wel zien. 

Ik ren weg. Ook met dat moment was ik blij. Ik ben een denkend acteur, vooral 
gericht op tekst, maar bij dat wegrennen maakte ik een vreemde beweging.  
Zo beeldde ik de verstijving en de angst van het personage ook met mijn 
 lichaam uit.
Alles is Familie was mijn doorbraak. Dat is als het ware vanzelf gegaan, zo goed 
waren de acteurs, de regisseur en het script. Ik ben blij met de boog die mijn 
personage hierin maakt: Charlie begint als een charmante en grappige, maar 
slappe vaatdoek, en op het einde ziet hij het licht en gaat voor de liefde. Op zijn 
woonboot is er een all is lost-moment als Winnie, gespeeld door Carice van 
Houten, erachter komt dat ze is opgelicht. Haar zaaddonor is niet iemand uit 
Massachusetts, maar dat ben ik. “Wat dachten jullie nou?” vraagt ze  vertwijfeld. 
“Ik weet het niet,” zeg ik dan. De intonatie van dat zinnetje trof mij. Omdat het 
net weer méér is dan ik heb gespeeld, begrijp je? Door het personage heen 
moet een acteur iets van zichzelf laten zien. Dát fascineert. Dát ontroert. 
Ik ben in de bloei van m’n leven, waarschijnlijk. Als acteur word ik veel 
 gevraagd. Ik speel dit najaar in de nieuwe film Pak van m’n Hart, over twee 
broers van een kledingverhuurbedrijf van onder meer sinterklaaspakken. Ik 
ben de flierefluiter die alleen maar achter de wijven aan zit, maar later grijp ik 
het leven bij de lurven en ga ik achter Chantal Janzen aan. Ik heb geaarzeld om 
weer mee te doen in een romantische komedie. Hoe leuk ik dat format ook 
vind: ik wil daar niet aan vastzitten. Maar ja, ik speel graag in films, zeker met 
zo’n fijne cast – Fedja van Huêt, Halina Reijn, Chantal. Maar ik zou ook heel 
graag weer de bad guy willen zijn. Ik heb al talloze verkrachtingen op m’n naam 
staan, van De Grot tot Keyzer en De Boer. Charmant met een gevaarlijk randje, 
dat vind ik leuk. 
Ooit wil ik nog wel Joran van der Sloot spelen. Fascinerend toch,  hoe hij na die 
moorden op Natalee Holloway en dat meisje uit Peru stupiditeit afwisselt met 
ijdelheid, kwaadaardigheid en boerenslimheid? Laatst had hij de gevangenis-
directeur bedreigd. Als gevangene! Dat is toch meesterlijk? Als ik in deze rol 
de kwetsbaarheid moet zoeken, dan is het in zijn onzekerheid en trots, in zijn 
zucht naar aandacht. Het lijkt me een mooie uitdaging om van deze vreselijke 
kerel een samenhangend figuur te maken, als dat mogelijk is. Maar goed, 
 voorlopig zit ik in het laatje knappe mannen. Bizar. In het echte leven kijkt 
 niemand naar mij. Maar ik heb foto’s van mezelf gezien waardoor ik het wel 
begrijp. Het is het kader, hè. Een kader doet mij veel goed.’

IV. LIeFDe (2) 
‘In het eerste jaar van de Toneelschool zat Anna bij mij in de klas. We raakten 
bevriend. Ik vond haar angstaanjagend mooi, maar voelde mij toch niet tot 
haar aangetrokken. Niet verliefd, dus. Niet eens een fantasietje. Vermoedelijk 
uit zelfbescherming: she’s out of my league. We gingen steeds vaker koffiedrin-
ken, maar bij mij ging er geen belletje rinkelen. Vrienden zeiden: “Anna is  

‘Verliefdheid, daar durfde ik niet aan. Wie zou het 
in zijn hoofd halen verliefd te worden op mij?’
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verliefd op jou.” Dat geloofde ik niet. Maar uiteindelijk kon ik de signalen niet 
langer ontkennen. Ze gaf me een cadeau voor mijn verjaardag, ik bedankte 
haar en we stonden te dicht bij elkaar. Spanning. We zoenden. Voor het eerst.  
Ik raakte in de war. Ineens hadden we iets. Wat nu? Wat is dit? Anna doorzag 
de situatie en zei algauw: “Het is voorbij.” Toen waren we weer vrienden. Dat 
klopte niet helemaal, maar ja, daarvóór klopte het ook niet helemaal! Kun je 
het nog volgen? Anna kreeg een relatie met een ander. Oké, dacht ik, fijn, dan 
zijn we af van dat gedoe. Het ging niet zo best met mij. Na de Toneelschool 
kreeg ik anderhalf jaar lang geen rol. Ik werkte in een kroegje in Amsterdam, 
waar Anna vaak langskwam. Ze had voor haar vriendje een verrassing georga-
niseerd: een reis naar Nice. Dat ging niet door. “Wil jij niet mee?” vroeg ze, half 
voor de grap. Ze is met een vriendin gegaan, maar de vraag bleef bij mij  hangen. 
Met Anna op een hotelkamer in Nice, alleen…? Niet per se onprettig. 
Ik ben traag. Extreem traag. In alles. Ik was gewoon niet verliefd, daar kon ik 
weinig aan doen, dat gaat over stofjes en dingetjes. Ik ging als “chaperonne” 
met haar mee naar de opening van Film by the Sea in 2011. Dat was het keer-
punt. Ik heb mijn nieuwe intenties onder ogen gezien en kenbaar gemaakt. 
Toen twijfelde zij, maar ze is vrij snel overstag gegaan. Ik ben nu heel gelukkig 
met haar. Ze is natuurlijk knap, leuk, intelligent… Sorry voor de clichés. Nou 
ja, ik kan in stilte van haar genieten Als ze geconcentreerd is, staat haar hoofd 
scheef. Dan krijgt ze een fronsje. Als ze de krant leest en ze heeft net lekker 
honing in haar koffie gedaan, dan lepelt ze zonder na te denken het schuim van 
haar cappuccino.
Anna heeft een moeilijke periode doorgemaakt. Alles is dan zwart, alle demo-
nen van onzekerheid komen los. Dat is geen wiskundige formule die je even 
oplost. Ik probeer haar dan zo veel mogelijk vertrouwen en ruimte te geven. 
Voor mij was het natuurlijk ook niet leuk, als je geliefde zo kwetsbaar en ver-
drietig is. Het gaat met ups en downs. Als Anna een terugval had, was het voor 
mij niet altijd makkelijk om met haar stemming mee te gaan. Misschien is het 
een voordeel dat ik de zoon van een psychotherapeute ben. Ik schrik niet van 
haar verdriet. Ik wil graag praten. Maar ja, ik geloof wel dat ik dwingend kan 
zijn in de wijze waarop ik met oplossingen aankom – die voor míj werken, en 
niet noodzakelijkerwijs voor haar. Dat zijn die klassieke man-vrouwdingen, hè. 
Eigenlijk wil zij alleen maar horen: “Ik begrijp hoe je je voelt.” 
Ik wil kinderen. Ooit. Of laat ik het anders zeggen: ik zou het heel treurig en 
verdrietig vinden als ik nooit vader zou worden. Anna en ik hebben daar nog 
geen besluit over genomen. Het is eng, omdat je weet dat alles zal veranderen. 
Op dit moment weet ik niet of ik het commitment heb om alles opzij te zetten 
voor een kind. Als acteur ben je per definitie niet zo geschikt, omdat het vak zo 
self-absorbing is. Tegelijkertijd denk ik: wat een gelul. Als het zover is, zal ik 
geen seconde twijfelen aan mijn toewijding! Over dit soort dingen moet ik 
 nadenken. Dat gaat bij mij dus heel traag.’

V. DooD 
‘Eén keer dacht ik dat ik doodging. Vijf jaar gele-
den. Na een hoestaanval kreeg ik geen lucht meer. 
Ik kon echt niet meer inademen. Ik zag zwarte vlek-
ken, werd duizelig. Ik dacht: godverdomme, het zal 
toch niet zo zijn dat ik nu in m’n eentje…? Ik vond 
het een gruwelijk idee. Rochelend en met piepende 
adem heb ik me naar mijn balkon gesleept. Ik ben 
heel, heel hard gaan hoesten. Trillend en zwetend 
kreeg ik weer een beetje lucht. Ben ik bang voor de 
dood? Nee. Ik ben nuchter genoeg om te weten dat 
de dood definitief afgelopen-uit is. Maar ik kreeg 
toen wel een héél onrustig gevoel bij de gedachte 
dat het einde nabij was. Ik houd van het leven. Ik 
ben nog lang niet klaar.
Wat wil ik nog? Schrijven. Een toneelstuk, een film-
script – ik ben ermee bezig. Daar kan en wil ik nog 
niet veel over zeggen, maar ik wil mensen raken, 
mensen laten lachen of laten huilen. Ook als acteur. 
Ik zou best in het rijtje Hamlet-acteurs willen staan, 
maar het is geen brandende ambitie. Het is evenmin 
zo dat ik liever vandaag dan morgen in het vliegtuig 
naar Los Angeles stap omdat de wereld mij moet 
ontdekken. 
De ijdelheid van het beroemd willen zijn vind ik 
niet prettig. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. In 
de laatste jaren heb ik mijn draai gevonden. Ik heb 
een talent ontwikkeld en ben doorgebroken in mijn 
vak. Ik heb mijn grote liefde gevonden. Allemaal 
wel laat, maar goed. 
Ik bevind mij nu in een hoogconjunctuur. Ik voel 
me heel gelukkig. Toch vraag ik me weleens af: 
 hebben de conflicten tussen mijn ouders nou meer 
impact gehad dan ik altijd heb gedacht? Liggen 
daar nog onverwerkte dingen? Waarom ben ik zo 
traag? Waarom ben ik zo gefascineerd door het 
kwetsbare, door de mens die zich staande probeert 
te houden of de kikker die zich vastklampt aan een 
rietstengel? Stel dat ik in therapie ga, wat komt er 
dan boven? Tegelijkertijd ben ik daar heel nuchter 
in: ik merk het dan wel. Het is zoals het is.  
Dit ben ik.’ 

‘Heb ik wel het commitment voor een kind? 
Gelul, denk ik tegelijkertijd. Als het zover is, zal 
ik geen seconde twijfelen aan mijn toewijding’

Benja

pak tOmmy hilFiGer

Overhemd tOmmy hilFiGer

Stropdas viNtaGe 

Schoenen vaN BOmmel 

Evelyn

Jas aSOS

Schoenen kareN milleN
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