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Lelijk
wondje,
Daph...
ZO BEGON DE ZOMBIFICATIE
VAN DAPHNE DECKERS
Trek je zombies niet goed?
Sla dan de volgende
pagina’s over. Want het is
eh... indrukwekkend wat
er in de fotostudio met
Daphne Deckers
gebeurde vanwege de
start van seizoen zes
van haar favoriete serie
The Walking Dead op FOX.
TEKST FLEUR BAXMEIER // FOTOGRAFIE NICK VAN ORMONDT
// VISAGIE ELLES NIJKAMP // GRIME BARBARA VAN MUNSTER
EN KEVIN VAN DEN BERGH // STYLING MARIETTE DE JONG
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Schrik je ervan?
Dit is nog maar het begin!

M

ijn zoon vroeg gisteravond toen ik
thuiskwam: ‘Wat heb jij vandaag
gedaan, mam?’ Ik antwoordde dat
ik een levend lijk was geworden”,
grinnikt Daphne Deckers als ze
shiny, kwiek en vrolijk de fotostudio binnenstapt. Elk
spoor van haar eerste stappen op weg naar zombificatie
zijn verdwenen, maar de foto’s bewijzen dat ze een dag
eerder goed op dreef was: een asgrauwe huid, straaltje
bloed in haar nek, nietszeggende blik. „Ik liet mijn
zoon een paar snapshots zien, maar ik moest ze snel
weer wegdoen. Hij vond het te creepy, haha.”
Daphne is The Walking Dead-fan van het eerste uur
en vindt het ‘gewéldig’ dat ze later die dag volledig tot
zombie getransformeerd zal worden. Opmerkelijk
voor iemand die zich normaal vooral van haar inhou-

‘Wat gebeurt er
met ons als het vernis
van beschaving
verdwijnt?’
delijke kant lijkt te willen laten zien. Daphne met een
wegwuivend gebaar: „Dat zeggen mensen ook altijd
als ik vertel dat ik hardrock draai in mijn auto. Er zijn
dingen die ik nooit zal doen: uit een vliegtuig springen,
bungeejumping. Maar een goede horrorserie kan ik
heel erg waarderen. Je went ook aan die rondvliegende
darmen, hè?”
Wat trekt je aan in zombies en specifiek The
Walking Dead?
„Het gaat uiteindelijk om een soort apocalyps. De
wereld is vergaan, het virus heeft toegeslagen. Wat
gebeurt er met menselijkheid als het hele vernis van
beschaving is verdwenen? Ik denk dat het nog meer
de mensen zijn die me intrigeren dan de zombies. De
boodschap van de serie is dat je banger moet zijn voor
de mensen dan voor de zombies. Wat zij elkaar aandoen, is veel viezer dan het gedrag van de zombies.”
Het klinkt bijna alsof je jezelf meer kunt identificeren met de walkers dan met de mensen...
„Die walkers kunnen er niets aan doen, die zijn ziek!
De mensen zouden wél op een andere manier kunnen
handelen. Het is eigenlijk een heel pessimistisch beeld
wat we krijgen voorgeschoteld, haha. Ik wacht als
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trouw kijker ook echt op iets positiefs. Ik wil weleens
een vliegtuig over zien vliegen. Dat je weet dat er
ergens aan de horizon nog hoop is.”
Bekijk je de serie in je uppie of is het een gezinsactiviteit?
„Helemaal in het begin waren de kinderen er nog te
jong voor, maar inmiddels zijn ze 17 en 15 en kijken we
met z’n allen. Zij vinden dat er in het vorige seizoen te
veel werd gepraat: The Talking Dead, noemen ze het,
haha. Soms verliezen de schrijvers zich een beetje in
het filosoferen over what it means to be human.”
Hoe reageren mensen als je ze vertelt over deze
‘hobby’ van het gezin Krajicek?
„Veel mensen doen intellectueel over series. Dan zeggen ze: ‘Ik kijk graag naar Borgen en andere Zweedse
series, jij?’ Waarop ik antwoord dat ik van zombies
hou. Dat is soms wel grappig. The Walking Dead is een
fantasy. Het staat zo ver van de realiteit dat het voor
mij een heerlijke escape uit het dagelijkse leven is.”
Voel je zo’n affiniteit met zombies dat je er ook
graag eentje wilt zijn?
Lachend: „Zo ver gaat het niet, maar ik zou het heel
leuk vinden om een keer een zombie te spelen. Er is
een zombieschool waar ik graag eens naartoe zou willen, maar het lijkt me ook te gek om op de set van The
Walking Dead te kijken. Ik heb één keer in een grote
Hollywood-film mogen spelen, als Bondgirl in Tomor-

‘Ik zie aan de reacties
van de anderen in de
studio dat ik er héél
nasty uitzie’
ror Never Dies, en die set was niet normaal, zo groot.”
Aan de andere kant van de ruimte hebben de visagiste
en grimeur inmiddels allerhande attributen klaargelegd om van Daphne een volledige zombie te maken:
een gezichtsprothese van siliconen, een nekbeet, een
rottende neus, een afgescheurd gebit. „Te vies voor
woorden”, lacht Daphne die zichtbaar zin heeft in
haar metamorfose. „Meestal is iedereen de hele dag
bezig om me zo mooi mogelijk te maken, terwijl nu
het omgekeerde gebeurt. Ik ben nog nooit zo verbouwd en ik ben héél benieuwd naar het resultaat.”

WAT IS ’T
SUCCES
VAN THE
WALKING
DEAD?

Een strip over een
postapocalyptische
wereld waarin een
politieagent ontwaakt
uit een coma en
belandt in een wereld
waarin bijna alle
mensen door een
virus in vleesetende
zombies zijn veranderd. Dat was het
verhaal van de strip
die Robert Kirkman in
2003 bedacht en die
de basis vormt voor
de retepopulaire The
Walking Dead-reeks
op tv. Het geheim van
het succes zit ’m niet
zo zeer in de strijd
met de zombies,
maar vooral in de
strijd die de over
gebleven mensen
onderling leveren.
Hoe ver ga je om jezelf en je geliefden
te beschermen?
De combinatie van
spanning en actie, de
hoge kwaliteit en de
diepgang in de verhalen houdt kijkers al
vijf seizoenen aan de
buis gekluisterd.
Seizoen 6 gaat op
12 oktober om 22 uur
van start bij FOX,
24 uur na de Amerikaanse première.
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B... b... ben jij dat, Daphne?
NOG
MEER
GRIEZELS
Voor een slechte
nachtrust adviseren
we om naast The
Walking Dead ook
deze zombiefilms
tot je te nemen.
• Night of the
Living Dead (1968)
De film waarmee het
genre zombiefilm
werd geboren.
Zwart-wit, ouderwets, maar daardoor
niet minder scary.
• The Serpent and
the Rainbow (2008)
Redelijk subtiele
zombiefilm waarin
de hoofdpersoon
een middel vindt
waarmee je tijdelijk
zombie kunt worden.
• Resident Evil
(2002) Een virus
ontsnapt uit een
geheim lab en iedereen die ermee in
aanraking komt,
wordt een zombie.
Klinkt cliché, is toch
heel spannend.
• Re-Animator
(1985) Kun je dode
hersenen reanimeren? Dat is de hamvraag in deze bloederige, maar ook
grappige zombiefilm
vol onthoofdingen.
• 28 Days Later
(2002) Een groep
Londenaren
ontsnapt aan een
kwaadaardig virus,
maar komt daarna in
een zo mogelijk nog
grotere hel terecht.
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Terwijl de styliste een nieuwe jurk voorziet van verf,
gruis en afgescheurde mouwen, moet Daphne drie uur
lang doodstil zitten om alle ‘wonden’ te laten inkleuren.
„Ik kan nog praten en probeer luchtig te doen, maar ik
zie aan de reacties van de anderen in de studio dat ik
er héél nasty uitzie”, zegt ze aan het einde van het
proces. Haar gezicht is vervormd door de prothesen
en haar ogen zijn hol en leeg, maar meest in het oog
springend is het gebied waar ooit Daphnes mond zat:
uitgescheurd, bebloed, smérig.
Kun je even voordoen hoe je loopt als zombie?
„Ik heb in m’n leven nog nooit alcohol gedronken,
maar dat schijn je te moeten doen voor een echt
zombieloopje. Net als gisteren heb ik vooral de neiging om de hele tijd gekke bekken te trekken, haha.”
Ben jij in het dagelijkse leven een koelbloedig type
of val je al flauw als je met de kaasschaaf over je
vingers raspt?
„Tijdens de eerste foto liep er een straaltje bloed uit
mijn oor naar beneden op mijn witte jurkje. Daar

‘Ik heb 2,7 procent
neanderthaler in me,
dus ik ben voor 2,7
procent agressief’
kreeg ik echt een wegtrekker van: oh my god, er drupt
bloed uit mijn hoofd! Een soort mindfuck. Nu ziet
het er nog veel erger uit, enorm over the top en
outrageous, maar het voelt niet raar.”
Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan in naam
der zombies?
„Soms zitten we voor de tv te eten als we naar The
Walking Dead kijken en dan heeft niemand honger
meer. Het smaakt allemaal een beetje weeïg, ken je
dat? Maar toch stug door blijven kijken, haha. En de
volgende keer tijdens het avondeten gewoon wéér
The Walking Dead aanzetten.”
Herken je weleens karaktertrekjes van jezelf in de
walkers?
„Ik ben gelukkig niet heel vaak in omstandigheden
waarin ik agressief moet zijn, maar ik heb net mijn
hele DNA laten napluizen in zo’n onderzoek van
National Geographic. Ik bleek 2,7 procent neanderthaler in me te hebben, dus ik ben voor 2,7 procent
agressief. Misschien is dat mijn overeenkomst met de
walkers?”

Geloof je dat er in het echie meer bestaat dan
l outer levende of dode mensen?
“Eigenlijk niet, maar ik vind het romantisch en
spannend om erover te filosoferen. Ken je die hondenfluitjes die wij niet kunnen horen omdat het geluid te

‘Nu ik mezelf met
een rottende bakkes
heb gezien, denk ik:
niet zeuren, het kan
altijd erger’
hoog is? Als er zulke fluitjes bestaan, zijn er vast nog
veel meer dingen die wij niet kunnen horen, zien of
voelen. Wie garandeert mij dat er op deze lege stoel
naast mij niet iemand zit? Ik vind het leuk om daarover na te denken, maar ik ben te praktisch en nuchter
om er écht in te geloven.”
Je zombielook gaat er zo weer af. Is het een
ervaring die je andere mensen aanraadt?
„Ik vond het fantastisch om de zombificatie compleet
te maken, maar ik ben ook heel blij als mijn eigen
gezicht er straks weer onderuitkomt. Soms kan ik
mekkeren over een rimpeltje hier of een walletje daar,
maar nu ik mezelf met een rottende, bloederige
bakkes heb gezien, denk ik: niet zeuren, het kan altijd
erger. In die zin is zo’n zombificatie voor iedereen een
opsteker, haha.”
TV ❘ The Walking Dead ❘ maandag ❘ FOX

ZO WORD JE
ZELF EEN ZOMBIE
1

Beslis wat voor zombie je wilt zijn. Een
zustertje? Een zakenman? Een patiënt?
Scheur je kleding in stukken, maak kreukels
en gooi er flink wat nepbloed overheen.
Gebruik vloeibare latex, tissues, huidlijm en
theatermake-up voor je zombielook. Kijk
op YouTube voor de beste zombie make-up
tutorials.
Let op je houding! Zombies lopen niet, ze
strompelen, slepen en wankelen recht op
hun doel af. Struikel af en toe voor een creepy
effect.
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Hoe word je een walker? Zo dus

De grimeurs die ook de typetjes in De tv kantine doen, stonden te popelen om hun
tanden in Daphne Deckers te zetten. Want hoe vaak mag je nou zombies maken?

▲ Zo herkennen we de voormalige Bond-girl nog.

▲ Een lekker maskertje voor een frisse zombie-teint.

▲ Volgende stap: föhn erop en even bijsponzen.

▲ Kun je nog lachen, Daphne? Dan zit ’t goed.

▲ En nu ’t gebit, het handelsmerk van elke zombie.

▲ Daar kan onze tandarts een puntje aan zuigen.

▲ Dat plakt goed! Wel stil blijven zitten hè?

▲ Nu de details: rottend tandvlees en schrammen.

▲ De ogen moeten nog een tikkie dieper liggen.

▲ Kan die scheur nog wat groter?

▲ De laatste duistere en bloederige details.

▲ Het haar uit de staart en klaar is walker Daphne!

WIN KAARTEN

VOOR THE WALKING DEAD LAUNCHING PARTY!

▲ Rick (Andrew Lincoln)

en Morgan (Lennie James)
uit The Walking Dead.
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Wil jij als allereerste in
Nederland de eerste
aflevering van het nieuwe
seizoen van The Walking

Dead zien? Dat kan! Wij
geven exclusieve kaarten
weg voor The Walking
Dead Launching Party op

maandag 12 oktober vanaf
14.00 uur op een geheime
locatie in Amsterdam.
Je maakt kans op twee

tickets als je je aanmeldt
melden via bladredactie@
veronicapublishing.nl
o.v.v. The Walking Dead.

