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Violiste Hester (31) en saxofonist
Floris (32) van der Vlugt zaten van
meet af aan op wat toen nog Jeugd-
theaterschool Zuid-Holland heette.
Hun vader, de acteur Bram van der
Vlugt uit deMeije, was bij de oprich-
ting begin jaren ’90 benaderd om in
het bestuur te komen zitten. Hester:
,,Hij dacht: hé, dat is leuk, zo’n
school. Hup alle kinderen erop.’’
De hele zaterdag waren ze bezig

met toneel, zang en dans. Elke week.
,,Ja, veel,’’ beaamt Floris. ,,Maar heel
leerzaam,’’ voegt Hester toe. Floris:
,,Met de theaterproducties speelden
we in alle steden van Zuid-Holland
en in De Krakeling in Amsterdam.’’

VOORSPRONG
Het gaf ze een voorsprong op ande-
ren toen ze op het Amsterdamse
conservatorium kwamen en zelf gin-
gen optreden. Hester: ,,Je wordt al
op jonge leeftijd bewust gemaakt
van je lichaam. De meeste vormen
van houterigheid die in je puberteit
naar voren komen, leer je af. Dan
weet je hoe je met je lengte ommoet
gaan of wat je met je vrouwelijkheid
aanmoet. Je kijkt voortdurend in de
spiegel. En niets is raar.’’

Floris: ,,Door de dingen die je
samen doet, raak je je verlegenheid
kwijt. En je went eraan op het po-
dium te staan en dat andere mensen
naar je kijken.’’
Dus niet even aan je hoofd krab-

ben of ongeïnteresseerd kijken als je
niet aan de beurt bent. ,,Want dan
doorbreek je de magie. Ik merk nog
steeds dat mensen in een orkest niet
beseffen dat ze zichtbaar zijn,’’ zegt
Hester. ,,Het is lastig als je niets

doet, maar je moet je focussen op
datgene wat gebeurt,’’ adviseert haar
broer.
Naast elkaar hebben broer en zus

een oefenruimte in een oude depen-
dance van het conservatorium in
Amsterdam. Beiden werken zelf-

standig. Hester: ,,Ik speel bij ver-
schillende Nederlandse orkesten,
vooral het Rotterdams Philharmo-
nisch, Het Gelders Orkest en het Re-
sidentie Orkest. Mijn focus ligt op
klassiek, maar lichte muziek speel ik
ook. Jaarlijks bijvoorbeeld met Guus
Meeuwis in Groots met een Zachte G
in het Philips Stadion. Dat is één
groot feest.’’

BIJZONDER
Floris heeft sinds een klein jaar het
septet Windkracht 7, met de bijzon-
dere bezetting van hoorn, basklari-
net, flügelhorn, sopraansaxofoon, gi-
taar, bas en drums. Hij schrijft er
zelf de muziek voor. Met succes
stonden ze op North Sea Jazz. ,,Su-
pergaaf,’’ vindt hij. ,,In oktober gaan
we een cd opnemen. Verder speel ik
in allerlei bands, zoals de Felix
Schlarmann Group en Wicked Jazz
Sounds.’’
Met zijn vader, Bram van der

Vlugt, is hij nu de theatervoorstel-
ling Met andere Oogen aan het ont-
wikkelen, waarin ook zus Hester en

als vierde persoon bassist Lucas
Dols een rol spelen.
,,We hebben nooit eerder samen

iets gemaakt. Het is heel bijzonder
iets met mijn vader te doen. Het
wordt een verhaal uit zijn persoon-
lijke leven.’’

Vrijdag 13 september geeft het
Jeugdtheaterhuis gratis lessen
in het Ashram College in Al-
phen en zaterdag 14
september in de
Goudse Schouwburg tij-
dens Gouda Gastvrij.
ww.jeugdtheaterhuis.nl

GROENEHART • Heel, heel misschien
word je wel een beroemde ster, op-
pert het Jeugdtheaterhuis op zijn
website. Hoewel het daar niet in eer-
ste instantie om gaat, schoppen
sommige leerlingen het behoorlijk
ver als professional. Vandaag en
morgen zijn er open lessen In Alphen
en Gouda.

JANNY ESKES

Rechts Broer en zus Flo-
ris en Hester van der
Vlugt in de studio van
Floris in Amsterdam Am-
sterdam. Ze hebben al-
letwee op de jeugdthaterschool
gezeten en zijn nu profs op artis-
tiek gebied. Floris in de jazzwe-
reld op saxofoon en Hester in de
orkesten. FOTOMARLIESWESSELS

Hester van der Vlugt

‘Je kijkt
voortdurend
in de spiegel,
niets is raar’

In korte tijd viel alles op zijn plaats in het
leven van Maaike Ouboter. De 21-jarige Goudse
singer-songwriter studeerde een half jaar in
Australië, gooide hoge ogen in het tv-pro-
gramma De beste singer-songwriter van Neder-
land en veroverde Nederland en Belgiëmet
haar lied Dat ik je mis. Ze mocht het zelfs op
de begrafenis van prins Friso zingen.
Ze weet nu zeker dat ze door wil als singer-
songwriter. Haar studie Media en Cultuur in
Amsterdam, waar ze nu woont, maakt ze wel
af. ,,Ik moet nog één vak, stoppen is zonde.’’
,,Ik had het gevoel dat ik iets moest gaan stu-
deren, dat ik het zingen er alleen naast kon
doen,’’ legt ze uit. ,,Ik dacht dat ik niet goed ge-
noeg zou zijn. Terwijl mijn familie dat hele-
maal niet vond. Die zagen mij het liefst zingen.
Ik kon het ook emotioneel niet aan. Maar in
Australië was alles anders. Met studenten uit
allerlei landen hing er een internationale sfeer.
We hebben er veel muziek gemaakt. Toen bleek
dat mensen die mij niet persoonlijk kenden
mijn werk ook mooi vonden.’’
Was haar tijd op het Jeugdtheaterhuis door-
slaggevend voor Maaikes keus? ,,Achteraf denk
ik van wel. Het was niet direct de aanleiding,

maar bepaalde wel voor een deel hoe ik
ben en hoe ik teksten schrijf. Het was
zo’n fijne en veilige omgeving. Je leert
dat je je mag uiten en wat je wilt ver-
tellen. Daardoor kreeg je bijzondere
gesprekken. Je kon er alles zeggen
over hoe je je op school of thuis
voelde. En als je het niet durfde,
kon je het in de vorm van to-
neel doen.’’
Haar beste vriendinnen heeft
ze er leren kennen. Maaike
verloor haar ouders al jong
en woonde twee jaar bij een
van die vriendinnen
thuis.
Dat ze nu een be-
kende persoon-
lijkheid is, reali-
seert ze zich nog
niet erg, zegt ze.
,,Ik ben nog
precies de-
zelfde. Net
zoals er na een
verjaardag

niets verandert.’’ Ze gaat een ple-
zierig jaar tegemoet. ,,In sep-
tember en oktober toeren we
met de zes finalisten van De
beste singer-songwriter van
Nederland rond. En ik zit
ook in het voorprogramma
van Janne Schra. Daarna ga
ik veel schrijven. In januari
doe ik een solotoer in intieme
zaaltjes in een aantal Neder-
landse steden en België. Ik
treed nog niet op in grote
theaters. Ik laat me niet haas-

ten, ik doe gewoon
mijn ding.’’

‘Je kunt er alles zeggen’

Maaike Ou-
boter. FOTO
WILLIAM RUTTEN

Het Jeugdtheaterhuis geeft
lessen, maakt voorstellingen
en ontwikkelt bijzondere pro-
jecten. Directeur Theo Ham
ziet het als missie van het
theaterhuis om kinderen en
jongeren in een groot gedeelte
van de provincie Zuid-Hol-
land te stimuleren om theater
tot een zinvol deel van hun
leven te maken. De school
gaat onder meer langs bij ba-
sisscholen om theaterwork-
shops te geven.
Drie jaar geleden begon het
landelijke project Nieuwe
Voorraad Verse Bekken, een
theaterbroedplaats voor jong
en ambitieus talent uit heel
Nederland. De school bestaat
sinds 1991 en heeft leslocaties
in Alphen, Gorinchem, Ca-
pelle aan den IJssel, Gouda en
Leiden.

Plek voor
kinderen

eeuwige
roem

Jeugdtheaterhuis,
eerstestapopwegnaar

‘JEWENTAL
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Hij heeft zo’n beetje het hoogste
behaald wat je in Nederland als
acteur kunt bereiken, zegt Theo
Ham, directeur van het Jeugd-
theaterhuis, over zijn vroegere
pupil Vanja Rukavina, die ver-
bonden is aan Toneelgroep Am-
sterdam.
,,Ik ben het ermee eens, als het
over optredens voor de grote zaal
gaat,’’ zegt de 23-jarige acteur.
,,Maar binnen het theater kun je
veel verschillende dingen doen.
Daarom ben ik heel blij met de
positie die ik nu heb.’’
Vanja, geboren in Bosnië, maar
vanaf zijn derde in Gouda opge-
groeid, speelt ook solovoorstellin-
gen (onlangs op de Parade),
danst, gaat in de tv-serie Overspel
spelen en regisseert graag. ,,Die

afwisseling vind ik fijn.’’
Het lag niet voor de hand dat hij
acteur zou worden. ,,Eerst zat ik
op karate en voetbal, omdat ie-
dereen dat deed. Op een gegeven
moment vroeg ik aan mijn ou-

ders of ik naar het
Jeugdtheaterhuis
mocht. Ze hebben me
meteen ingeschre-
ven; ze deden er alles
aan om me van de
straat te houden. Ik
vond het geweldig. Ik
had er zoveel passie
voor dat ik het de
rest van mijn leven
wilde doen. Ik ben
met de voorstelling
Aap! De reis naar het
Westen het hele land
doorgereisd. Dan
weet je ook wat het
betekent om elke
avond voor een volle
zaal te staan. Toen
wist ik dat ik dat
echt wilde.’’
De opleiding was de

basis voor zijn keus, gelooft hij.
,,Ik denk dat ik zonder het Jeugd-
theaterhuis niet op de toneel-
school in Maastricht was aange-
nomen. Ik heb er heel veel ba-
gage opgedaan.’’

Vanja Rukavina.

‘Je doet
heel veel
bagage op’

Esmée van Kampen heeft als
kind ieder hoekje van talloze
theaters leren kennen en dat
komt haar nu goed van pas. ,,Ik
ken alle leuke plekjes van bijna
elk theater en heb er mooie her-
inneringen aan,’’ zegt de 25-ja-
rige musical-actrice.
Esmée speelt momenteel in de
musical Sister Act, waar ze de
uitbundige non Maria Patricia
verbeeldt. Eerder had ze een rol
in Hairspray. Ze was te zien in
de Nederlandse films Loft en
Lieve Céline. Veel mensen ken-
nen haar ook van de reclames
van supermarkt Plus.
Al op haar 6de ging ze naar het
Jeugdtheaterhuis. ,,Ik deed er
spel, zang en dans.’’
Maar wat de doorslag gaf voor

haar beroepskeuze, was het mee-
spelen in familievoorstellingen
door heel Nederland, zegt ze.
,,Bij het Jeugdtheaterhuis doe je
ervaring op die belangrijk is als
je hier je beroep van maakt.’’

Esmée van Kampen.
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‘Ik ken
alle leuke
plekjes’


