
3 LA   WINTER '13 / '14

interview

Thuis in Almere
Joost woont al negentien jaar in Almere. Met veel 
plezier. ‘Rijd ik de Hollandse Brug over, dan ben 
ik steeds weer blij thuis te zijn. Ik hou ook van 
Amsterdam. Maar ik heb niet meer het geduld 
voor die stad. Zit je wéér achter een verhuiswagen 
vast, middenop de gracht. Wat ik leuk vind aan 
onze stad? Dat ik zó met de hond het bos inloop, 
maar ook net zo gauw in het centrum ben. Almere 
is alles tegelijkertijd: een dorp en een stad. In 
zekere zin lijkt Almere op mij. Ik ben al evenmin 
een eenduidig geheel.’
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Drieëntwintig jaar geleden leerde Nederland Joost Buitenweg kennen. De 
acteur speelde Rien Hoogendoorn, de allereerste bad guy in de allereerste 
Hollandse soap: Goede Tijden Slechte Tijden. Joost is nog maar zelden op tv. 
Hij heeft nu zijn eigen productiebedrijf en geeft acteerlessen. ‘Ik leef mijn 
leven uit volle overtuiging. Ik vreet het op met huid en haar!’

interview

over zijn eega. ‘ook met de rest van het team 
voel ik me verbonden, hoor. We zetten vrijwel 
alleen maar vrienden in voor onze producties 
en daardoor voelt het als één grote familie. Mijn 
oudste zoon olivier loopt trouwens stage bij ons, 
als cameraman.’ Pixelthis maakt voornamelijk 
bedrijfsfilms, reclames en beeldregistraties van 
evenementen. ‘Leuk om te merken is, dat ik 
steeds meer opdrachtgevers uit Almere krijg. 
Ik onderneem hier nu al dertien jaar en heb de 
markt zien groeien en veranderen. Nog steeds 
moet je voor de grote budgetten in Amsterdam 
zijn. Maar het bedrijfsleven in Almere toont zich 
steeds actiever en serieuzer.’ Als voorbeelden 
van zijn werk in Almere noemt hij een promofilm 
voor The Boathouse, een commercial over 
Almere Poort en een beeldregistratie van het 
jaarlijkse Parkhuysgala, de fundraiser waarbij (ex-)
borstkankerpatiënten op de catwalk stralen. ‘Die 
laatste opdracht was een vorm van sponsoring. Ik 
vind dat je best iets voor anderen mag doen, als je 
het zelf goed hebt. Daarom ben ik ook lid van de 
Almeerse Rotary New Town. Met z’n allen maken 
we meer mogelijk.’

‘i
k heb eigenlijk nooit geweten wat ik wilde 
worden,’ zegt Joost Buitenweg. We zitten 
bij Van der Valk. op z’n gemak drinkt hij 
zijn muntthee. Hij kijkt me aan met een 

charmante glimlach, en heft zijn handen. ‘en nóg 
weet ik het niet! Daarom ging ik destijds ook 
acteren. Je hoeft dan niet te kiezen, je kunt 
honderd mensen in één leven zijn. Je wórdt een 
beetje wie je speelt. Ik vind het ook heerlijk om 
mensen te bestuderen. Hoe doet iemand, wat 
beweegt die persoon? Vaak snap ik mijn karakter 
pas wanneer ik klaar ben met spelen. Nee, met de 
rollen van Rien en Lex (in samsam, red.) had ik 
dat uiteindelijk niet meer. Wel met karakters die ik 
in theaterstukken en films heb gespeeld.’

Twintig jaar getrouwd
Mist hij het acteren niet? ‘stiekem wel,’ biecht 
hij op. ‘Maar aan de andere kant doe ik nu veel 
ándere leuke dingen. In mijn productiehuis 
Pixelthis kan ik mijn creativiteit kwijt. Ik werk 
samen met mijn vrouw Anouk. We zijn twintig 
jaar getrouwd en nog steeds heel gelukkig 
samen.’ Hij glimlacht opnieuw, spreekt warm 

Bad guy Buitenweg is best wel lief, maar… 

Ik vreet het 
leven op met 
huId en haar!
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Vermoorden…
Het leeuwendeel van zijn maatschappelijk betrok-
ken ondernemerschap gaat echter naar het 
Diabetesfonds en de Nederlandse Vereniging voor 
Diabetici. ‘onze zoons olivier (17) en stijn (13) 
hebben allebei diabetes type 1. Heel erg vind ik 
dat. De jongens moeten elke dag meerdere malen 
insuline spuiten, en opletten bij alles wat ze eten.’ 
Het valt hem zwaar. Af en toe maakt de machte-
loosheid over hun gezondheid hem zelfs radeloos. 
‘Vorig jaar waren we op vakantie in Duitsland en 
kreeg olivier een hypo. Hij zat trillend tegen de 
muur van het campingcafé en moest suiker heb-
ben. Het ging helemaal verkeerd. Maar omdat we 
zwemkleren droegen, weigerde de barman ons 
een reep of een glas cola te verkopen.’ De wan-
hoop van die dag flikkert heel even in zijn ogen. 
‘Het licht ging écht uit bij mij. Mijn kind lag op de 
vloer buiten bewustzijn te raken en die man deed 
niets! Ik kreeg een waas voor mijn ogen. Ik heb 
hem over de bar getrokken en een klap gegeven. 
Ik had hem kunnen vermoorden op dat moment…’ 
Hij kijkt naar buiten en zucht. ‘Ik schrok van 
mezelf. Die kant had ik dus ook. Weet je, als mens 
ben je alles in één. Hoewel de meeste mensen 
denken dat het niet op hen van toepassing is, kun-
nen omstandigheden niet alleen het beste, maar 
ook het slechtste in je naar boven halen.’

Nutteloos
‘eigenlijk is de mens in het algemeen ronduit 
dom,’ gaat hij verder. ‘Ik bedoel, we blijven met 
z’n allen alsmaar dezelfde fouten maken. Woede, 
oorlog, politieke spelletjes… Hier zitten we dan, 
met z’n allen op een zandkorrel in het heelal. eén 
grote farce! Al duizenden jaren stoten we ons 
steeds opnieuw aan dezelfde steen. op de lange 
termijn maakt het eigenlijk geen donder uit wat 
we doen…’ Het is een standpunt dat het leven 
relatief, maar tegelijkertijd ook nutteloos maakt. 

‘Ik ben bang dat ik die visie via mijn genen heb 
doorgegeven aan mijn jongste zoon stijn. Al 
heel jong was hij boos dat we hem op de wereld 
hadden gezet. Want als je toch doodgaat, wat 
heeft het dan allemaal voor zin? Het maakte vooral 
Anouk, maar ook mij radeloos. ‘Ja, we gaan dood, 
maar nu nog niet,’ probeerde ik hem uit te leggen. 
een mannetje van vijf! Je wilt uiteraard nooit 
liegen tegen je kind, maar op zo’n moment is de 
waarheid loodzwaar.’

Eeuwig leven
Zoon olivier lijkt op een heel andere manier op 
zijn vader. ‘Hij acht zichzelf net zo onsterfelijk als 
ik op zijn leeftijd. Nog steeds luidt mijn motto: 
Droom alsof je het eeuwige leven hebt, leef alsof 
het je laatste dag is. Dat is ook olivier ten voeten 
uit. Bij diabetes type 1 is het écht belangrijk om 
nauwgezet te spuiten en goed voor je lijf te zorgen. 
Maar de puber in hem wil zich daar niet zo precies 
mee bezighouden. Die houding herken ik. Rond 
m’n twintigste leefde ik behoorlijk roekeloos. 
Drank, drugs, nachten doorhalen… en dan na 
een shoarma - en drankwalm en glimlach! - ’s 
morgens weer op de set verschijnen. Nu ik wat 
ouder ben, zie ik dat er ook een volgende ochtend 
komt. Hard gaan brengt je ver, maar uiteindelijk 
heb je maar één lichaam en één leven.’

Niks in te brengen
Hij probeert zijn zoons mee te geven dat ze 
zichzelf moeten blijven ontwikkelen. Altijd. op 
alle mogelijke manieren: blijf nieuwsgierig en 
creatief, houd het spannend voor jezelf! ‘Het 
ziet er misschien heel stabiel uit: twintig jaar 
getrouwd, labrador, stationwagon, appelboom in 
de achtertuin. Maar alles is steeds in verandering. 
ook zakelijk. Pixelthis maakt nu heel andere 
producties dan vijf jaar geleden. Voortdurend 
zoek ik nieuwe uitdagingen. De mensen om mij 

interview

Ik ben gaan acteren, omdat 
ik dan honderd levens in één 
leven kon proppen
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Waar is Joost 
in Almere?
•	 op tal van 

evenementen.  
De cameracrew van 
Pixelthis registreerde 
bijvoorbeeld het Wk 
sushi Maken, de Miss 
Flevoland verkiezing 
en het netwerkevent 
Business & Bitterballen

•	 In Almere Poort. Vanuit 
RJB studio geeft 
Joost elk weekend 
acteerlessen aan 
zowel beginners als 
gevorderden

•	 In de Rotary Almere 
New Town
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heen krijgen de ruimte. Nooit zal ik tegen een 
cameraman zeggen: ‘Zó moet je het filmen en 
niet anders.’ Ik laat mij graag verrassen, en dat 
gebeurt alleen als je je mensen creatieve vrijheid 
geeft.’ Toch is Joost de makkelijkste niet, weet hij. 
‘In een bedrijf moet íemand de koers uitzetten en 
toevallig ben ik dat. Als er op een bepaald moment 
dingen moeten gebeuren, dan kan ik behoorlijk 
stellig zijn: Jij doet nu dit, en jij dat. Zelfs Anouk 
kan ik op die manier aanspreken.’ Hij grijnst. ‘om 
eerlijk te zijn is die grote mond tegenover haar pure 
compensatiedrang, hoor. Thuis heb ik niets in te 
brengen. er heeft maar één de broek aan bij ons…’

Masker
Voor zichzelf is hij evenmin makkelijk. Hij is een 
perfectionist in hart en nieren en vraagt zich 
voortdurend af of hij het allemaal wel goed doet. 
‘Vooral met het oog op de jongens. Geef ik hen 
wel genoeg tijd, aandacht, mogelijkheden?’ ook 
zijn BN’er-schap valt hem niet licht. ‘Ik ging ooit 
acteren omdat ik van dat vak hield, niet omdat ik 
zo nodig beroemd moest worden.’ In zijn Rien-tijd 
kon hij niet over straat zonder dat mensen hem 
uitscholden. Nog onbekend met het concept 
soap was Nederland niet in staat om de acteur los 
te zien van zijn karakter. ook zijn tien samsam-
jaren waren heftig. ‘Ik heb mezelf een masker 
aangemeten. een overlevingsstrategie waar ik 
inmiddels mee ben vergroeid. kom ik een café 
binnen, dan heb ik ogenblikkelijk de grootste bek. 
Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar daarmee 
leid je de aandacht het snelst af. Ga ik stilletjes 
in een hoekje zitten, dan vragen mensen zich 
al gauw af: Is ’t hem nou wel, of is ’t hem niet? 
Nadrukkelijk aanwezig zijn en harde grappen 
maken: dát zijn de beste bliksemafleiders.’ Lastig? 
Hij haalt zijn schouders op. ‘Die houding is mij 
inmiddels zo eigen, dat ik mij een leven zonder dat 
masker niet eens meer kan voorstellen. Gelukkig 
lukt het me wél steeds beter om het gauw weer 
af te zetten. Maar die eerste drempel moet ik dus 
nog steeds even nemen.’

Uitdaging
Hij noemt zichzelf een tevreden mens. ‘Ik heb een 
warm gezin en het leukste vak van de wereld. Ik 
durf mezelf recht aan te kijken in de spiegel. Dat 
vind ik heel belangrijk: dat je jezelf niet verloochent. 
Natuurlijk wrikt er wel eens wat. Maar over de hele 
linie is mijn leven in balans. Het is een beetje als 
de tragikomedie waar ik zo van houd: een lach en 
een traan. Je hebt ze allebei nodig.’ Zijn grootste 

ambitie? Hij wil graag nog eens een speelfilm 
maken. ‘We hebben ooit een James Bond-achtige 
productie gedaan voor een groot accountantskan-
toor. Compleet met stuntmannen die van het dak 
sprongen, speedboat-achtervolgingen en body-
hits. spectaculair! We hebben er zelfs een deel van 
het Amsterdamse Docklands voor afgezet…een 
echte uitdaging om te organiseren! Je hebt wapen-
vergunningen nodig, en je moet allerlei partijen 
op de hoogte stellen. Veelomvattend.’ Het project 
smaakte naar meer. Het mag dan ook duidelijk 
zijn, Joost Buitenweg is er nog lang niet klaar mee. 
‘De zin van het leven is de zin ín het leven,’ besluit 
hij. ‘Ik leef mijn leven uit volle overtuiging. Ik vreet 
het zelfs op met huid en haar!’

Ik kreeg een waas voor 
mijn ogen, heb die man 
over de bar gerukt en 
hem een klap gegeven


