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Tijdens de opnamen van Down 
met Johnny leerden ze hem al 
behoorlijk goed kennen, maar 
Arvid, Nienke en Max hebben 
nog véél meer vragen voor 
Johnny de Mol. En daarbij 
nemen ze bepaald geen blad voor 
de mond. “Je vader is nu je baas. 
Durf je tegen hem in te gaan?”
TEKST FLEUR BAXMEIER // FOTOGRAFIE SANDER BOER // VISAGIE 
ANGELIQUE WOUDENBERG // STYLING NAOMI QUINN NOOR EN 
JIHANE ELL HADDAR (ASS.)

Ze zitten er een beetje zenuwachtig 
bij, Max Herrema, Arvid Herzog 
en Nienke Suurd. Voor de opna-
mes van het nieuwe seizoen van 
Down met Johnny hebben ze aardig 
wat tijd doorgebracht met hun gro-
te vriend Johnny, maar dat was 
vooral lachen en gezelligheid. Zo 

reisde Max met Johnny naar Engeland, waar de broer 
van Max werd verrast met een wedstrijd van z’n favo-
riete ploeg Tottenham Hotspur. Arvid en Nienke lok-
ten op hun beurt collega Cas naar de Jaarbeurs, waar 
hij mocht draaien met niemand minder dan Armin van 
Buuren. Fantastische dagen, maar nu is het tijd voor 
het serieuze werk: een interview afnemen. Dus Max, 
Arvid en Nienke hebben zich grondig voorbereid.  
Geprinte vragenlijstjes, pennen onder handbereik,  
bekers warme chocomel om de keel te smeren.  
Ready, set, go!

Max: Waarom vind je het leuk om programma’s te 
maken met mensen zoals wij?
Johnny: “Er wordt nog wel eens gedacht of gezegd dat 
mensen met een beperking niet veel kunnen. De reden 
dat ik ooit met dit programma ben begonnen, is dat ik 
wil laten zien dat het tegendeel waar is. Jullie kunnen 
ontzettend veel en zijn heel getalenteerd. Wat ik heel 
leuk vind, is dat jullie me altijd weten te verrassen en 
precies zeggen waar het op staat. Dat waardeer ik.”

Arvid: Werk je ook met ons omdat het goeie  
kijkcijfers oplevert?
“Dat zou je denken, haha. Maar ik heb veel moeite 
moeten doen om dit programma überhaupt op tv te 
krijgen. Mijn eigen vader vond dat ik het niet moest 
doen. Hij zei: ‘Je begeeft je op glad ijs, want je werkt 
met een kwetsbare doelgroep. Als je dat verkeerd aan-
pakt, kunnen mensen denken dat je daar misbruik van 
maakt.’ Het eerste seizoen scoorde ook niet heel goed, 

‘Zo machtig 
en rijk als 

mijn vader 
zal ik nooit 

worden’
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dus de insteek was niet per se om kijkcijfers te genere-
ren. Meer om te laten zien hoe bijzonder jullie zijn.”

Nienke: Je vader is nu je baas. Durf je tegen hem in 
te gaan? 
“Ja hoor, dat moet ook wel. Kijk, ik vind dat ik goed 
ben in wat ik doe, dus daar moet hij zich niet mee  
bemoeien. Hij wilde bijvoorbeeld dat ik in Down met 
Johnny drie personen per aflevering zou gaan volgen. 
Ik wil maximaal twee mensen volgen, omdat ik iedere 
kandidaat goed wil neerzetten en er geen hatseflats-
snel-programma van wil maken. Het moet mooi en 
rustig zijn. Dan ga ik dus tegen hem in.”

Max: Is het wel eens lastig dat iedereen je herkent?
“Nee, daar heb ik nooit zo’n last van. Mijn opa zei  
altijd: ‘Je moet je pas zorgen maken als ze je níét meer 
herkennen.’ Ik ben achter de schermen begonnen, dus 
ik heb heel goed kunnen bedenken of ik dit wel of niet 
wilde. Anoniem blijven weegt voor mij niet op tegen al 
het moois van dit vak.”

Arvid: Hoop je dat je zoon later ook bekend wordt?
“Ik ben dit werk niet gaan doen om bekend te worden, 
maar omdat ik het leuk vind. Bekendheid is maar rela-
tief, het stelt niet zo veel voor. Voor mijn zoon hoop ik 
dat hij gaat doen wat hij leuk vindt. Misschien is dat 
iets op tv, misschien blijft hij liever lekker onder de  
radar.”

Nienke giechelend: Je zoon heet Johnny, net als jij 
en je vader. Kon je niets originelers bedenken? 
“Creatieve armoede, haha. Nee joh. Mijn opa heette 
ook Johnny. En zijn vader ook. Dat is dus een beetje 
traditie.”

Arvid: Hoe bevalt het vaderschap?
“Heel goed. Ik denk dat ik vader ben geworden in de 
goede periode van mijn leven. Tien jaar geleden was ik 
er nog niet klaar voor geweest, omdat ik te veel bezig 
was met andere dingen. Wat voor dingen? Nou, ik was 
niet bezig met het maken van een kind. Of nou ja, dat 
was ik wel, maar niet om er een kind van te krijgen, als 
je begrijpt wat ik bedoel (gelach van alle kanten). Maar 
misschien nog wel belangrijker is dat ik toen nog niet 
de vrouw van mijn leven was tegengekomen. Ik ben 
heel blij dat ik met deze vrouw een kindje heb gekre-
gen, want zij is het gewoon. Met al die andere vrouwen 
ben ik ook niet meer samen.”

 ‘Mijn vrouw heeft de 
broek aan, ik heb 
thuis niks te zeggen’ALLE WENSEN 

VERZAMELEN
Down met Johnny 
verloopt ook dit 
seizoen volgens 
het bekende  
recept, namelijk 
Johnny de Mol die 
op pad gaat met 
mensen met een 
beperking. Nieuw 
is dat degene met 
de beperking geen 
wens doet voor 
zichzelf, maar voor 
een ander: zijn of 
haar beste vriend, 
broer, opa, bege-
leider. Het feit dat 
zij iemand anders 
willen bedanken of 
verrassen, geeft 
het programma 
nog meer impact. 
Ook leuk: zien hoe 
de mensen met 
een beperking  
omgaan met het 
bewaren van een 
geheim.

WIE IS WIE?
ARVID (22) heeft het Syndroom van  
Sotos, klompvoeten en een hersenbe-
schadiging. Hij is al zeven jaar bevriend 
met Nienke, met wie hij in een restau-
rant in Harderwijk werkt.

NIENKE (23) heeft een verstandelijke  
beperking, ADHD en neurofibromatose. 
Samen met Arvid verraste ze hun collega 
Cas op een sessie dj’en met de grote held 
van Cas: Armin van Buuren.

MAX (20) heeft het Syndroom van Down 
en stuurde een wens in voor zijn broer, 
die vorig jaar te maken kreeg met zinloos 
geweld. Johnny nam ze mee naar een 
voetbalwedstrijd in Londen. 
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Nienke: Wat heeft je vrouw Anouk dat al je  
bekende exen niet hadden? 
“Alles. Wat precies? Dat is lullig tegenover mijn exen. 
Ik ben gewoon heel blij met Anouk. We hebben ontzet-
tend veel lol, maar ze is ook een pittige tante. Zij heeft 
de broek aan, kan ik je melden. Ik heb thuis niks te  
zeggen.”

Nienke, schalks: Dus jij moet thuis in een rokje 
rondlopen?
“Ja, dat vindt ze wel leuk, hoor. Anouk houdt van 
verkleedpartijen, haha. Zonder gekheid: ze is vooral 
een fantastische moeder. Dat zag ik al toen ik net met 
haar ging. Ze had al een dochtertje van destijds 3 jaar. 
Hoe ze dat in haar eentje heeft gedaan en aangepakt, 
dat is zo knap. Ze is een vrouw met het hart op de 
goede plek.” 

Arvid: Heb je nog contact met al je exen? 
“Niet met alle 536, nee, haha, maar wel met een aantal. 
Op een enkeling na kan ik al mijn exen recht in de ogen 
kijken en met sommigen heb ik een goede band.”

Max: Is Anouk wel eens jaloers dat zo veel vrou-
wen jou leuk vinden?
“Nee, gelukkig niet. Zij zat vroeger zelf in een bandje, 
Kus. Ze komt dus ook uit het vak en kent het klappen 
van de zweep. Sowieso is ze een sterke persoonlijkheid 
vol zelfvertrouwen, dus ze is niet zo snel jaloers. Ik 
geef daar ook geen aanleiding toe, dat is ook belang-
rijk.” 

Max: Wat is het domste dat je als vader hebt  
gedaan?
“Vanmorgen lag kleine Johnny even gezellig met mij 
in bed. Ik voelde dat zijn luier helemaal vol plas zat, 
dus ik dacht: die doe ik lekker uit. Moet jij raden wat 
er gebeurde toen ik die luier afdeed en hem boven me 
hield... Hij pieste récht in mijn gezicht. En hij hield 
maar niet op! En denk je dat hij daarbij aan het lachen 
was? Ja, kleine Johnny moest er zelf heel hard om  
lachen. Zo heb ik nog wel een paar blunders.”

Nienke: Ben je minder gaan werken sinds je 
vader bent?
“Ik hou er wel rekening mee. Van Waar Is de Mol? 
maakten we voorheen bijvoorbeeld acht afleveringen 
per jaar, waarvoor ik elke keer een volle week op reis 
was. Dat heb ik teruggeschroefd naar zes afleveringen. 

Ik ben ook minder vaak weg met vrienden, omdat ik na 
m’n werk toch het liefst en zo veel mogelijk thuis ben. 
Zeker in zo’n eerste jaar kan een vrouw de hulp van 
haar man goed gebruiken. Dat vind ik ook harstikke 
leuk om te doen.”

Max: Wie doet het meeste in het huishouden?
“Anouk. Zij heeft ervoor gekozen om minder te gaan 
werken toen ons kindje werd geboren. Ik heb een fan-
tastische schoonmoeder die ook vaak bij ons in huis is, 
veel doet en ontzettend actief is met de kindjes. Maar 
ik ruim zelf natuurlijk ook wel eens wat op en doe af 
en toe de vaat. En ik moet soms als ik naar de wc ben  
geweest zelf de pot een beetje schoonmaken.”

Nienke: Ben je goed in poepluiers verschonen of 
laat je dat aan Anouk over?
“Ik weet nog dat mijn nichtje van anderhalf twee jaar 
terug wel eens bleef slapen. Als ik haar luier moest 
verschonen, ging ik bijna over mijn nek. Maar bij mijn  
eigen kind vind ik het helemaal niet erg. Ik heb van  
tevoren veel geoefend op de pop van Kiki, mijn bonus-
dochter. En ik moet zeggen dat ik er ondertussen heel 
goed in ben geworden.” 

Max: Wat zijn je dromen voor de toekomst?
“Dat is natuurlijk heel cliché, maar ik hoop dat ieder-
een gezond blijft. Dat zou fijn zijn. Verder vind ik dat 
het wel lekker gaat zo. We gaan het zien, wat de toe-
komst verder brengt.”

Nienke: Wil je later net zo rijk en machtig worden 
als je vader?
“Zo machtig zal ik nooit worden en zo rijk ook niet. 
Daar ben ik ook niet mee bezig. Mijn focus ligt op wat 
ik doe en wat ik leuk vind. Ik vind het leuk met mijn  
gezin, ik vind mijn werk leuk en ik vind het belangrijk 
om op te komen voor de kwetsbare medemens. Ieder-
een die in de mogelijkheid is om een steentje bij te dra-
gen aan een betere wereld en dat nalaat, vind ik een 
pannenkoek.” ■

TV ❘  Down met Johnny ❘ SBS6 ❘ maandag 

‘Ik maak soms 
zelf de wc-pot een 
beetje schoon’

Johnny’s favorieten 
SERIE “Game of Thrones.” AUTO “Ik rij in een Kia 
Stinger. Dat is een waanzinnige auto.” ETEN 
“Pizza.” LAND “Portugal. Lekker weer, lieve 
mensen, lekker eten.” PRETPARK “De Efteling! 
De Python vond ik als achtjarig jongetje al te 
gek.” APP “WhatsApp en een sportapp.”
UITJE “Naar het voetbal met vrienden. Real  
Madrid-Ajax met André Hazes bijvoorbeeld.” 
FILM “Patch Adams met Robin Williams.” M
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