
NIEUWE BUREN   
SEIZOEN 4 IS TE ZIEN 
OP VIDEOLAND. 

Nederlandse dramase-
rie waarin twee echt-
paren op zoek zijn naar 
geluk, maar hun leven 
zien veranderen in een 
ware nachtmerrie. 

SARAH Boek De alchemist, Paulo Coelho  Krant Online  Magazine Op 
vakantie: LINDA.meiden Stad en Land Sidney en Argentinië  Onheb-
belijkheid Te veel twijfelen  KAY  Boek Sapiens, Yuval Noah Harari  
Krant Online  Magazine Geen  Stad en Land  Amsterdam en Argentinië  
Onhebbelijkheid Chaotisch

Sarah Het eerste seizoen van Nieuwe 
buren hadden we al gezien. Heel mysteri-
eus. Toen we dit nieuwe seizoen de rollen 
van Kik en Sophie kregen, hebben we de 
rest afgekeken.
Kay Wat ik heel vet vind aan Nieuwe 
buren, is dat het gedurfd is. Soms op het 
absurde af. Als kijker pik je het.
Sarah Zo’n serie kennen we in Nederland 
verder niet. Tv-kijken doen we bewust en 
meestal zoeken we iets uit op Videoland, 
Netflix of de NPO-app.
Kay De tv staat bij ons in de logeerkamer. 
Als we willen kijken, zetten we de tv in de 
woonkamer. Erna gaat-ie terug.
Sarah Dat doen we om te voorkomen dat 
we de tv automatisch aanzetten als we 
thuiskomen. Als we kijken, trekken we 
altijd iets makkelijks aan, en maken we 
lekkere hapjes. Iets zoets mag ook niet 
ontbreken: ik ben een zoetekauw.
Kay Of we bestellen iets als we een hele 
avond bingewatchen zoals laatst met The 
Handmaid’s Tale op Videoland.
Sarah Een fantastische serie waarin reli-
gie een grote rol speelt. La Casa de Papel 
op Netflix hebben we ook in één keer uit-
gekeken. Over bankovervallers, spannend 
en grappig tegelijk. 
Kay We zijn nu aan Our Planet begonnen, 
waarbij je niet hoeft te bingewatchen en 
makkelijk een losse aflevering kunt kijken.
Sarah Het is zo mooi gefilmd, maar er zit 
een enorme boodschap achter. Binnen 50 
jaar is 60 procent van de dieren uitgestor-
ven. Die serie drukt je met de neus op de 
feiten.  
Kay Een keiharde boodschap. Aan de 
serie zit een educatief platform vast. 
Online kun je zien waarom je – ook in 
je eentje – wel het verschil kunt maken, 
en zuinig moet zijn op de aarde. Atten-
borough heeft ook zo’n chille stem. Vroe-
ger zette ik weleens een serie van hem aan 

om in slaap te komen. 
Sarah We zijn ook fan van Floortje naar 
het einde van de wereld. Floortje doet dit 
zo goed. Ik ben jaloers op haar met al die 
bijzondere plekken die ze bezoekt.
Kay Misschien zijn we wel eerder jaloers 
op de mensen die ze bezoekt. De manier 
waarop die leven. Het leven hier is zo 
druk.
Sarah ‘Wat doen we hier?’ Die vraag stel-
len we altijd hardop als we een aflevering 
zien.
Kay Reizen heb ik van Sarah geleerd.
Sarah Mijn ouders backpackten met mij 
als baby al. Zo zijn ze de hele wereld over-
gegaan. Ik heb diezelfde reislust; Kay heb 
ik erin meegetrokken. Dit jaar gaan we 
een maand naar Japan. 
Kay Geen georganiseerde reizen. In verre 
landen trekken we er zelf op uit, en huren 
meestal een jeep. We gaan echt op avon-
tuur.
Sarah Aan Netflixen doen we dan in prin-
cipe niet.
Kay Als Ajaxfan kijk ik ook niet stiekem 
op mijn telefoon naar voetbal.
Sarah Thuis wel hoor! Kan ik hem niet 
vinden en zit hij op zijn telefoontje naar 
een wedstrijd te kijken. Ik heb er niks mee.
Kay Speelt Ajax dan kijk ik het liefst met 
vrienden thuis of zorg dat ik de beste plek 
in de kroeg heb.
Sarah Kay houdt weer niet van realityse-
ries. Love Island op Videoland, een soort 
Big Brother, is af en toe heerlijk. Soms is 
het fijn om mijn hoofd te legen en kun je 
me niet gelukkiger maken.

Acteurskoppel Sarah Chronis (Amsterdam, 1986) en Kay Greidanus 
 (Den Haag, 1991) hebben zes jaar een relatie en wonen bijna drie jaar  

samen in Amsterdam.
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