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ALLES IS

Sinds vorige week is de film ‘Alles is 
familie’ te zien, met Benja Bruijning (29) 
in de hoofdrol. Hij speelt de meer dan 
knappe Charlie, die graag wegloopt als 
het moeilijk wordt. In tegenstelling tot 
Benja zelf die qua acteren, vriendin Anna 
Drijver én de familie heel lekker gaat. 

BENJA

TEKST BRITT STUBBE | FOTO’S JANEY VAN IERLAND PERSOONLIJK
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De film ‘Alles is familie’ is net in première 
gegaan en na afloop worden de aanwezige 
acteurs overvallen door cameraploegen en 
journalisten. Ons interview wordt om de vijf 
minuten onderbroken door iemand die Benja 
Bruijning complimenten komt maken over de 
film. Hij speelt de sterren van de hemel in de 
tweede film van de makers van ‘Alles is liefde’ 
als jongste zoon Charlie die geen baan kan 
vasthouden en niet weet wat hij nou verlangt 
van het leven. En dat te midden van een chi-
que familie die de schijn ophoudt tot het echt 
niet meer gaat. 
Is alles familie?

“Familie is zeker belangrijk. Het is niet zo dat 
ik de deur platloop bij mijn ouders. Maar we 
weten dat we van elkaar houden, ook als we 
niet bij elkaar zijn. Familie is een band die 
niet uit te vlakken is, je bent genetisch met 
elkaar verbonden. Al merk ik dat niet altijd.  
Ik lijk totaal niet op mijn zus bijvoorbeeld. 
Anna (Drijver, red.) vindt van wel. Mijn zus 
heeft dezelfde kleur ogen en haar, daar houdt 
het volgens mij echt wel op. Anna zegt dat we 
ook qua karakter overeenkomsten hebben. Ik 
zie vooral de verschillen. En mijn zus is een 
vrouw natuurlijk, dat is altijd anders.”  
Heb je leuke ouders?

Lachend: “Dat vraag ik mezelf af in de film. 
Het is een vraag die ertoe doet. Ik ben blij met 
mijn ouders. Ik ben zeer liefhebbend opgevoed.  
Ik heb geen problemen gekend in mijn jeugd.”
Helemaal geen problemen?

“Nou, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 
achttien was, dat was wel heel jammer. Maar 

ik ben blij dat ik een goede band heb met 
allebei en dat ik ben opgevoed in een liefheb-
bende omgeving. Laatst was er bij ‘Pauw & 
Witteman’ een vrouw die zei dat twee vrou-
wen niet samen een kind op konden voeden, 
want een kind had ook een vader nodig. 
(Mariska de Haas, hoofdredacteur Katholiek 
Nieuwsblad, red.) Dat vond ik zo’n tenen-
krommende onzin. Het enige waar het echt 
over gaat is liefde, veiligheid en vertrouwen.  
Ik voelde me als kind altijd zeer welkom thuis. 
Dat hoop ik, als het zover komt, ook te kun-
nen bieden aan mijn eigen kinderen.”
Maar je dacht toch weleens: als ik jullie nu heel 

even in kon ruilen.

“Natuurlijk vond ik mijn ouders weleens totaal 
incapabel. Ik kreeg het minste zakgeld van 
iedereen. We hadden nooit cola in huis. Daar 
was ik toen niet echt blij mee. Maar het heeft 
er wel voor gezorgd dat ik nu extra geniet van 
dingen die ik kan kopen en als ik cola drink 
denk ik: COLA! Man, wat een traktatie.”
Het VPRO-gezin.

“Inderdaad. De VPRO was onze omroep. Als 
ik vroeger even naar ‘Telekids’ zapte, en mijn 
ouders kwamen binnen, voelde ik al dat dit 
toch echt niet de bedoeling was. Dat was 
slechte, schreeuwerige tv. Een feit. Ik begreep 
de slogan ‘VPRO, de kleinste omroep van 
Nederland’ ook nooit. Hoe kon dat? Iedereen 
die ik kende, had de VPRO-gids.”
Je had niet door dat je in een wereld leefde die de 

uitzondering was. 

Lachend: “En ook meteen een paria. Ja, we 
woonden in Amsterdam-Zuid, in een wereld 

met mensen uit de kunst- en cultuurhoek.  
Ik kende geen andere wereld. En nee, daar 
heb ik geen trauma aan overgehouden.”

Vertrouwen is belangrijk in een gezin, zeg je.  

Hoe was dat bij jullie thuis?

“Ik denk dat je vooral een gebrek aan vertrou-
wen voelt en dat heb ik dus nooit ervaren. Ik 
had geen geheimen voor mijn ouders. Alles 
was altijd bespreekbaar. En dat was fijn. Mijn 
moeder is psychotherapeut en ik dacht wel-
eens: ik ga niet overal en altijd alles met je 
bespreken. Als mijn moeder vroeg: ‘Was het 
leuk op school?’ wilde ik ook weleens gewoon 
‘nee’ kunnen antwoorden zonder dat ze pre-
cies wilde weten wat er dan gebeurde en hoe 
ik me toen voelde. Al zou ik dat zelf waar-
schijnlijk ook willen weten als ik kinderen zou 
hebben. Dat wil iedere liefhebbende ouder.”
Zei je vaak ‘nee’ als je moeder vroeg of het leuk 

was op school?

“Dat viel wel mee geloof ik. Al werd ik best 
vaak gepest, ik was klein en dun. Toch tastte 
het mijn zelfvertrouwen niet echt aan. Gek 
genoeg had ik altijd een rotsvast vertrouwen 
in mezelf en in het leven. Misschien komt dat 
door het vertrouwen dat ik thuis kreeg, dat 
zal ongetwijfeld een belangrijke rol hebben 
gespeeld. Het was natuurlijk anders geweest  
als ik een vader had gehad die dronken thuis-
kwam. Bij ons thuis was het zacht en rustig.  
Ik werd er gewaardeerd.”
Toch opvallend dat het pesten je zelfvertrouwen 

niet heeft aangetast. Je hoort altijd dat het een 

impact heeft op de rest van het leven.

“Ik heb wel altijd vrienden gehad, ook toen  
ik gepest werd. Dat scheelt alles denk ik. Ik 
haalde mijn vertrouwen uit mijn familie en 
vrienden. En ik kan heel goed relativeren, als 
kind dacht ik al: het komt goed. Ik zag eens 
een documentaire waarin belangrijke mensen, 
als grote kunstenaars en regisseurs, zeiden dat 
ze vroeger erg gepest waren. Nou, dat was voor 
mij het bewijs dat mijn tijd nog wel kwam.”
Een acteur die heel erg kan relativeren. Een unicum.

“Ja, misschien. Het valt mij ook op dat ik daar 
anders in ben dan de meeste mensen die ik 
ken. Ik heb ook niet zo veel last van planken-
koorts. Zenuwen druk ik vrij makkelijk de kop 
in. Natuurlijk ben ik wel een beetje gespan-

‘IK BEN UITZONDERLIJK  
                      GOED IN 

UITVOEREN’
NIKS

PERSOONLIJK



16  VIVA VIVA  17  

‹ nen. Maar dan denk ik: waar ben ik dan bang 
voor? Dat het mis gaat? Die kans is heel klein. 
Ik heb weken gerepeteerd, weet precies wat 
ik moet doen en de praktijk wijst uit dat een 
acteur zelden of nooit zijn tekst kwijt is. En als 
er iets misgaat, is dat wel weer op te lossen. 
Bij veel acteurs is de angst te groot om te 
relativeren. Kennelijk.”

Je hebt zelf het stuk ‘Niet zo bedoeld’ geschreven 

en gespeeld met vrienden en je vriendin Anna 

Drijver. Toen je de eerste keer in je eigen stuk 

speelde, voelde je toen ook geen faalangst? 

“Het was wel extra spannend. Maar ik vond 
het vooral ongelofelijk en waanzinnig dat er 
mensen naar ons kwamen kijken. Naar mijn 
stuk. Dus daar genoot ik van. Natuurlijk was 
ik zenuwachtig voor de recensies. Maar zolang 
er niet zou staan: ‘Wat een infantiel stuk, kan 
deze auteur zijn muil houden’ vond ik het wel 
best. Dat dacht ik van tevoren. Maar toen er 
in de Volkskrant, naast drie sterren, stond dat 
het een prettig stuk was, aardig gevat en met 
vlotte dialogen, toen was ik weer teleurgesteld 
dat het geen vijf sterren waren en het niet als 
briljant meesterwerk was opgemerkt.”
In ‘Alles is familie’ is Charlie bang om te falen, 

daarom maakt hij nooit echt een keuze.

“Ja, ik kan me zijn angst wel goed voorstellen. 
Daarom ben ik ook zo blij dat ik dat niet heb. 
Ik heb dat wel een paar jaar gehad, rond mijn 
zeventiende, dat ik niet wist wat ik nou pre-
cies moest met mijn leven. Op mijn vijftiende 
speelde ik in de film ‘Dichter op de Zeedijk’. 
Daar was ik voor gevraagd. Ik weet nog dat ik 
dacht: ze zijn gek dat ze mij willen, maar hé, 
ik wil het wel doen hoor. Lekker een maand 
vrij van school. Maar kijk me er niet op aan 
als het achteraf niet bevalt hè? Op mijn zeven-
tiende kwam ik van school. Ik wist niet echt 
wat ik wilde, ik deed drie jaar lang redelijk wat 
audities, maar kreeg niets. Ik werd ook nog 
twee keer afgewezen voor de toneelschool.”
Toch wel redenen om onzeker te worden.

“Ja, zeker de tweede keer, toen werd ik al in  
de eerste ronde afgewezen. Kreeg ik een brief 
met allemaal eufemismen die neerkwamen 
op: je moet echt iets kunnen, dus sodemieter 
op, laat ons met rust. En ik had in de krant 
gelezen dat ik hartstikke goed was. Dus ik 

dacht: hallo, dit is wel geleuter hè? Ik werd 
er nauwelijks onzeker van. Ik dacht: volgens 
mij ben ik best goed, dus het komt wel goed. 
Toch was er geen reden om dat aan te nemen, 
geen concreet tastbaar bewijs voor dat ver-
trouwen, op een positieve recensie in NRC 
voor ‘Dichter op de Zeedijk’ na.” 
Wilde je het wel graag genoeg? 

“Nee, in het begin wist ik nog steeds niet of  
ik het nou echt wel zo graag wilde. En ik ben 
uitzonderlijk goed in niks uitvoeren, dus toen 
er even niks kwam, vond ik dat eigenlijk niet 
zo heel erg. Ik wist ook niet wat ik dan anders 
moest studeren. Biologie en psychologie, dat 
zou ik zo kunnen gaan studeren, man, de 
evolutie, daar kan ik uren over praten. Maar  
ik dacht ook: dan moet ik me de rest van mijn 
leven focussen op een deelgebied. Daar kon ik 
me dan weer niks bij voorstellen.”
Wat deed je in die drie jaar dan?

“Niet veel. Ik hing veel op de bank en zag  
heel wat tv voorbijkomen. Ik zat een beetje te 
wachten tot er iets zou komen. Mijn moeder 
werd er op een gegeven moment wel gek van, 
dat ik maar thuis was en niks deed. Ik had ook 
wel in de gaten dat het niet zo door kon gaan, 
maar ik was negentien en had nog steeds geen 
haast. Er zijn zat mensen die hun mavo-diplo-
ma dan pas halen. En ik had nog maar een 
paar jaar de baard in de keel. Ik was overal 
heel laat bij. Ook met meisjes enzo.”

Wanneer wist je uiteindelijk wat je wilde?

“Toen ik de tweede keer was afgewezen bij de 
toneelschool was ik wel op mijn pik getrapt. 
Toen dacht ik: als ik drie keer ben afgewezen 

dan ben ik niet goed genoeg, dan moet ik 
maar iets anders gaan doen. Maar ja, ik wist 
bij god niet wat. Reden genoeg om te denken: 
dan moet ik er toch maar voor zorgen dat ik 
word aangenomen. Anders ben ik het bokje  
en moet ik toch studeren. Maar vooral de 
gedachte dat ik dan niet meer zou gaan acte-
ren, gaf de doorslag. Dus pas toen het op 
scherp kwam te staan, wist ik: ik wil acteren. 
Ik wil het echt.”
Wat is er zo leuk aan?

“Moeilijk uit te leggen. Maar het heeft denk  
ik ook wel te maken met waardering krijgen. 
Toen ik schooltoneel deed, vonden mensen 
me goed. Dat is fijn. Ik weet niet waarom ik  
er ooit mee begonnen ben, maar dat ik ermee 
door ben gegaan, is ook omdat ik het kan. 
Wat je goed kunt, is leuk om te doen. En het 
is waanzinnig om mensen te kunnen ontroe-
ren. Vreugde of verdriet los kunnen maken.”
In ‘Alles is familie’ zitten ook scènes waarin je 

ontroert. Hoe kijk je daar zelf naar?

“Als ik de film in het geheel zie en dus meege-
sleept word in het verhaal, wanneer ik niet 
alleen op mezelf zit te letten en denk: wat lijk 
ik toch op een potlood met mijn lange dunne 
lijf, dan kan ik wel eens geraakt worden door 
mijn eigen personage. Ik was bij de tweede 
keer kijken naar ‘Alles is familie’, toen ik niet 
meer op elk detail zat te letten, ontroerd door 
een emotionele scène die ik met Thijs Römer 
speel. Dat is wel gek hoor, ontroerd raken 
terwijl je naar jezelf zit te kijken.” Lachend: 
“Het voelt ook wel een beetje fout. Maar ja, 
beter dan dat je denkt: god, wat is dit onge-
loofwaardig zeg.” •

‘ DAT IS WEL GEK HOOR, 

RAKEN ALS JE NAAR  
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WOH, WIE ÍS DIE MAN? 
Benja Bruijning brak door op zijn vijftiende, 

met een hoofdrol in de tv-film ‘Dichter op 

de Zeedijk’, naar het boek van Kees van 

Beijnum. In 2008 studeerde Benja af aan 

de toneelschool in Amsterdam. Hij speelde 

in de film ‘De bende van Oss’, in toneel-

stukken zoals ‘Trojaanse vrouwen’ en 

‘Midzomernachtsdroom’ en in tv-series als 

‘Flikken Maastricht’ en ‘A.D.A.M en E.V.A.’ 

Ook schreef hij zijn eigen lunchvoorstelling 

‘Niet zo bedoeld, een portret van zijn genera-

tie.’ Hij speelde daarin samen met zijn vrien-

din Anna Drijver met wie hij samenwoont. 

Tot eind december speelt hij in het toneel-

stuk ‘Rain man’, te zien door heel Nederland.  


