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Seks,         
Stijn Fransen (25), Gaby Blaaser (29) en Barbara 
Sloesen (27) zijn de laatste vrouwelijke aanwinsten 
in GTST.  Wij vroegen naar hun ervaringen. En ja, 
natuurlijk ook naar de vermeende drugsperikelen.

a d’r maar aan staan. Als jonkie je entree 
maken in Nederlands langstlopende 
soap, waarin Jette van der Meij en  
Caroline de Bruijn al decennia de scep-
ter zwaaien. De actrices Stijn, Gaby en 

Barbara flikten het als de manipulatieve Sam, de  
engelachtige Sacha en de eigenzinnige Anna. „Het 
schept een band dat we alle drie vrij nieuw zijn,” zegt 
Barbara, die binnenkort met Stijn te zien zal zijn in de 
film Rokjesdag. Stijn speelde op haar beurt net als 
Gaby in de serie SpangaS. Reden genoeg om juist 
deze dames aan de tand te voelen over de ins en outs 
van Meerdijk.

Hoe gaat het er op de set aan toe? 
Gaby: „GTST is een geoliede machine. Het is bijzon-
der om te zien hoe hard iedereen werkt en hoe fijn de 
sfeer op de set is. Het kan gebeuren dat je achterloopt. 
Dan wordt er van iedereen opperste concentratie 
verwacht.” 
Stijn: „Het verbaasde mij dat het niet stressvol is. We 

SAM VS. 
STIJN
Vers overgevlogen uit 
Canada ▶ „Ik ben zelfs 
nooit in Canada geweest.” 
Is een topsporter in spe 
▶ „Ik heb op hoog niveau 
geturnd en dans nu 
fanatiek.”
Gescheiden ouders ▶ 
„Heb ik ook, maar ze gaan 
goed met elkaar om.”
Een manipulatief karak-
ter ▶ „Dat is soms best 
heftig om te spelen, want 
dat heb ik helemaal niet.”
Hippe kleding ▶ „Sam 
draagt wat ik zelf ook vaak 
draag, zoals de hoedjes.”
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STIJN:

‘ Als ik vijf minuten te 
laat ben, bel ik al in 
paniek naar de set’
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draaien vijf afleveringen per week, maar iedereen is 
heel relaxed. Dat komt doordat we allemaal precies 
weten wat onze taken zijn.”
Barbara: „Het is belangrijk dat je hard werkt en je 
verantwoordelijkheden neemt, maar er is ook volop 
ruimte voor humor. Ik vind het heerlijk om tussen de 
opnames door schunnige grappen te maken. Een  
beetje ontlading.”

Moederen de ouderen over de jongeren? 
Gaby: „Ik hou niet van mensen die zich bij het minste 
of geringste ziek melden, dus ik was gewoon aan het 
werk toen ik laatst keelontsteking had. Wilbert 
(Gieske, red.) was heel bezorgd. Hij doet me denken 
aan mijn vader. Jette is ook heel lief en betrokken.”
Barbara: „Jette is de moeder van de toko. Als je nieuw 
bent, is zij de eerste die je met open armen ontvangt 
en zegt dat je altijd bij haar mag aankloppen.”
Stijn: „Vandaag had ik thuis een probleem met de  
radiator en zoiets kaart ik dan wel aan bij Joep  
(Sertons, red). Dat is een man en die hebben daar  
verstand van.”

Jette van der Meij zit het langst in GTST. Heeft 
de oude garde bepaalde privileges, zoals eigen 
kleedkamers en badjassen met hun naam erop?
Barbara, lachend: „En een bubbelbad en champagne, 
haha. Jette heeft wel haar eigen kleedkamer.”
Stijn: „Ik deelde eerst de kleedkamer met Gaby en 
Marly (van der Velden, red.), maar ik zat zo ongeveer 
in de wasbak omdat het zo klein was. Daarna mocht ik 
bij Robin (Martens, red.) en Pip (Pellens, red.).”
Gaby: „Badjassen zijn sowieso niet mijn ding. Ze 
hangen ook niet standaard in je kleedkamer; daar 
moet je om vragen, mocht je die willen.”

Was het je droom om een rol te krijgen in GTST? 
Stijn: „Iedereen ziet Goede Tijden als een opstapje, 
maar het is voor mij iets waar ik gewoon heel veel 
plezier aan beleef. Mijn uiteindelijke wens is om in 
grote films te spelen, zoals Zwartboek.”
Barbara: „Na mijn afstuderen aan de Toneelacademie 
in Maastricht was het hard zoeken naar rollen. Ik 
werkte een jaar in een café toen GTST op mijn pad 
kwam. Ik dacht: ik ben knettergek als ik dit niet doe, 
want dit is mijn kans om veel te mogen spelen.”
Gaby: „Ik ben negen jaar geleden begonnen met acte-
ren en heb regelmatig gedacht: GTST, daar zou ik 
graag in willen spelen. Dit jaar is er de presentatie van 
Campinglife bij gekomen: een geweldige combinatie.”

Volgde je de serie al langer? 
Gaby: „Ik keek af en toe met mijn moeder, terwijl 
mijn vader boven sport zat te kijken.”
Barbara lachend: „Mijn moeder en ik keken het 

ook samen. Maar ik keek vooral graag naar 
Xena: Warrior Princess. Stiekem wil ik 
ooit zo’n rol spelen, liefst in Game of 
Thrones.”

 GABY 

 BARBARA 
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Stijn: „Ik was en ben onwijs fan van Disney en keek 
als kind vooral naar films. Pas toen ik op mijn acht-
tiende naar de Musical Academie ging, ben ik GTST 
gaan kijken, omdat ik het interessant vond om te zien 
hoe het er daar qua camerastandpunten en acteer-
werk aan toegaat.”

Wat is de meest ongeloofwaardige verhaallijn die 
je in al die jaren hebt gezien? 
Stijn: „Dat Ludo zes keer werd doodgeschoten en nog 
steeds leefde.”
Gaby: „Ik vind niks ongeloofwaardig. Het is juist knap 
hoe ze al die verhaallijnen steeds weer verzinnen.”
Barbara: „De verhaallijnen zijn los van elkaar best 
geloofwaardig, maar ze worden soms bizar omdat ze 
met nog 86 andere dingen worden gecombineerd. Als 
je bedenkt dat alles zich in één dorp afspeelt, dan is 
het daar alleen maar dood en verderf, haha.”

Ferry Doedens en Jimmy Geduld gebruikten 
pillen, coke en hasj toen ze in GTST zaten. Is dat 
iets wat er een beetje bij hoort?
Stijn: „Ik heb daar geen ogen en oren voor, maar ik 
doe zelf niet aan drugs.”
Gaby: „Ik ook niet. Mijn enige uitspatting is dat ik ’s 
middags een blikje Cola Zero drink met Marly.”
Barbara: „Sommige mensen zijn misschien gevoeliger 
voor drugs dan andere mensen en komen er daardoor 
mee in aanraking, maar ik zou het erg vinden als 
GTST daarmee wordt geassocieerd.”

Doordat Ferry is ontslagen, weten we hoe belang-
rijk het is om elke dag op tijd te zijn. Zijn jullie van 
nature gedisciplineerd of eerder chaotisch? 
Barbara: „In mijn hoofd is het chaotisch, maar ik ben 
altijd op tijd. En je wordt heus niet meteen over de 
knie gegooid als je een keertje te laat komt.”
Gaby: „Ik ben zo gedisciplineerd dat ik er soms gek 
van word. Ik moet heel veel van mezelf: drie keer per 
week sporten, goed op mijn eten letten. Mijn grootste 
nachtmerrie is om te laat op de set te komen. Ik zet 
elke ochtend twee wekkers.”
Stijn: „Ik ben ook wel een beetje een streber en 
perfectionistisch. Als ik in de file sta en denk dat ik 
vijf minuten te laat kom, bel ik in paniek naar de set.”

Met welke man uit Meerdijk zouden jullie een 
beschuitje willen eten?
Stijn: „Met Jack van Houten. Omdat hij zo’n char-
mante man is.”

Barbara: „Miro. Hij speelt Thijs Kramer in GTST. Hij 
heeft het hart op de juiste plaats.”
Gaby: „Jeetje. Dat weet ik eigenlijk niet. Job denk ik. 
Hij is grappig. Ik hou van grappige mannen.”

Is er thuis een man die jaloers wordt als jullie op 
de set met iemand zoenen? 
Barbara: „Mijn vriend is lichttechnicus en maakt 
weleens grapjes: ‘Ik ga op mijn werk ook maar eens 
met iemand zoenen.’ Maar dat zou hij nooit in het 
echt doen hoor!”
Gaby: „Ik heb een keer een heftige seksscène gespeeld 
met Oscar (Aerts, red.). Dat vond mijn vriend wat 
vreemd. Hij hoeft het ook niet per se te zien als ik als 
Sacha met iemand sta te zoenen.”
Stijn: „Ik ben al een tijdje single. Geen jaloerse man 
thuis, dus. Wat voor mannen ik aantrekkelijk vind? Ik 
dans zelf vrij fanatiek en val als een blok voor mannen 
die ook goed kunnen dansen.”

BARBARA:

‘ Ik vind het heerlijk 
om schunnige  
grappen te maken’

ANNA VS. 
BARBARA
Biseksueel ▶ „Dat ben ik 
niet. Dat wil iedereen al 
maanden van me weten, 
haha.”
Dubai ▶ „Anna is daar 
opgegroeid, maar het 
trekt mij niet echt.”
Serveerster ▶ „Ik was 
best goed als serveerster, 
altijd heel vriendelijk en 
inlevend.”
Drugskoerier ▶ „Anna 
leek wel gek dat ze zo’n 
groot risico nam. Geen  
ervaring mee dus.”
Ontvoerd ▶ „De enige 
keer dat ik ben ontvoerd, 
was door mijn vriend op 
een liefdesuitje.”
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Denk je dat je rol in GTST je zal helpen in de rest 
van je carrière? Of ben je bang dat die stempel 
‘soapactrice’ je zal tegenwerken?
Stijn: „Dat laatste denk ik zeker niet. En naast GTST 
werk ik aan genoeg andere mooie projecten.” 
Gaby: „Het is jammer dat mensen soms zo minach-
tend doen over soaps. Leg maar eens uit waarom. Ik 
heb geen idee.”
Barbara: „Tuurlijk dacht ik in het begin: straks kan ik 
nooit meer iets anders dan Anna spelen. Maar ik denk 
dat je dat zelf in de hand hebt door de producties waar 
je naast GTST in speelt. Ik heb het gevoel dat ik echt 
als actrice word gezien, ook door Mannenharten 2 en 
Rokjesdag waarin ik speel.”

Bartho Braat gaat de serie na 25 jaar verlaten. 
Kun jullie je voorstellen dat je zo lang in GTST 
zult spelen?
Barbara: „Dat denk ik niet, zonder respectloos te 

willen zijn naar mensen die er al wel zo veel jaren in 
spelen, hoor. Maar ik wil ook nog andere dingen 
doen.”
Gaby: „Ik kan me dat wel voorstellen. Maar ik heb 
ook genoeg andere ambities.”
Stijn: „Hmmm, nee, waarschijnlijk niet. Ik wil ook het 
theater in en in mooie films en series spelen, zoals 
Monic Hendrickx en Sigrid ten Napel doen in Penoza. 
En ik wil naar het buitenland. Ik ga mezelf niet nu al 
vastleggen voor twintig jaar.” ■ 

TV ❘ Goede tijden, slechte tijden ❘ maandag t/m vrijdag ❘ RTL 4 M
ET
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GABY:

‘ Stiekem droom ik 
van een rol in  
Game of Thrones’

SACHA VS. 
GABY
Interieurontwerpster ▶ 
„Lijkt me een leuk beroep! 
Ik vind de stijl van Eric 
Kuster fantastisch.” 
Trotse tante ▶ „Ik heb 
geen broers en zussen, 
maar ben wel tante van de 
katten die bij m’n ouders 
wonen, haha.”
Pleaser ▶ „Sacha wil het 
iedereen naar de zin ma-
ken, dat heb ik ook wel.”
Zoekend ▶ „Dat ben ik 
ook een tijdlang geweest. 
Dat hoort bij het ouder 
worden, denk ik.”
Onenightstand ▶ „Bij 
Sacha pakte dat niet echt 
goed uit. Ik ben ook meer 
van de lange relaties.”

Nieuwsgierig 
naar wat de 
dames over 

elkaar te zeggen hebben? 
Bekijk de video op onze
app Veronica Superguide!


