
Acteur Benja Bruijning kennen we van 
romantische komedies als Alles is Liefde, maar 

speelt nu in het heftige toneelstuk Monsters. Hier 
biecht hij zijn heimelijke genoegens op.  

‘KiKKers 
zijn 

geweldige 
beesten’

KiKKers ‘Vroeger had ik een 
paludarium, een aquarium voor 
kikkers. Daar moesten dan 
fruitvliegjes en maden in. Kikkers 
springen heel aandoenlijk, ik vind 
het geweldige beesten. Ze kunnen 
niet mikken, maar werpen zich 
naar voren en moeten maar zien 
waar ze terechtkomen.’ 

sneller ‘In de auto neem ik om 
sneller te zijn graag stiekem de 
vluchtstrook in een bocht. Hoort 
niet, maar het is wel lekker, dat 
gevoel dat je opschiet. Onzin 
natuurlijk, want in tijd scheelt het 
niets.’ 

leKKer tOCH!
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spelletjes ‘Ik heb een groep 
vrienden met wie ik steeds een 
ander suf spel doe. Klaverjassen 
en boerenbridge bijvoorbeeld, en 
nu spelen we Magic, een spel met 
monsters op kaarten. Dat spel 
gaat vóór alles. Ik kan rustig van 
een feestje weggaan omdat we 
gaan spelen. Verschrikkelijk, maar 
ook heel leuk.’ 

spOrtnieuws ‘Ik kan me echt 
verliezen in wielrennen, voetbal 
en tennis. De apps Nu Sport, 
VI en Ajax showtime check ik 
wel honderd keer per dag, heel 
dwangmatig. Tijdens wedstrijden 
zit ik soms ook echt te 
klappertanden van de spanning.’ 

disney CHannel ‘Die slechte, 
nagesynchroniseerde series, 
belabberd gespeeld door 
Amerikaanse tieners, zijn niet 
om aan te zien. Toch heeft 
Disney Channel een vreemde 
aantrekkingskracht op me. Ik 
denk dat het geruststellend werkt; 
zó slecht zal wat ik doe nooit 
worden.’

bediening ‘Als ik in een café zit, 
móét ik kijken naar de bediening. 
Ik werkte vroeger in de horeca, en 
kan me kapot ergeren aan mensen 
die er een potje van maken. Te 
grote schuimkragen, serveren met 
de vingers boven aan het glas: ik 
gruwel ervan.’ 

Tot 8 maart speelt Benja in het 
theaterstuk Monsters. Lees er meer 
over in Uit & Thuis op pagina 81. 


