buis & haard

DOO R I N G R I D S PE LT B EELD E R I K S M ITS

Maike Meijer
& Marc Braun
Actrice en scenarioschrijfster Maike Meijer (1967, Nijmegen) woont met Marc
Braun (1964, Amstelveen), ex-tv-regisseur omgeschoold tot onderwijsassistent,
hun twee zonen Thor (19) en Mo (14) en hun goudvis (12) in Amsterdam.
Marc Maike kijkt nu de herhalingen van
Toren C in haar eentje terug. Doet ze net
alsof ze per ongeluk langs Toren C zapt.
Ze giert dan 40 minuten lang van het
lachen.
Maike Goh, wat een leuk programma is
het toch, denk ik elke keer weer.
Marc Meesterlijk zoals ze die typetjes
neerzetten.
Maike De eerste drie afleveringen van
dit zevende seizoen zijn al gemonteerd.
Het is een feest om die nieuwe personages en gastacteurs te zien.
Marc Soms overhoor ik Maike met haar
teksten en weet ik al dat het leuk gaat
worden. Knap dat ze elk seizoen weer
met iets verrassends komen.
Maike De eerste uitzending kijken we
met alle acteurs en crew in de kroeg.
Bier en lekkere hapjes erbij; daarna
lekker dansen. We maken er een groot
feest van. De overige afleveringen kijken
we meestal met de jongens thuis.
Marc Heel gezellig, want we hebben
de laatste jaren niet echt meer van die
gezamenlijke tv-avondjes. De behoefte
om uren voor de buis te hangen, is er
niet meer. Ook omdat ik naast mijn
werk studeer. Als Maike of de jongens
tv of Netflix kijken, kom ik er wel even
bijstaan.
Maike Soms staat hij wel drie kwartier
lang achter ons.
Marc Dan heb ik het gevoel dat ik weg
kan lopen en nog iets nuttigs kan gaan
doen. Bij Politie op je hielen ‘sta’ ik helemaal uit. Ben ik toch weer hooked.
Maike Voor Dienders zetten we de tv
speciaal aan. Een goed bedachte documentairereeks over de Rotterdamse
politie. Je ziet jongeren in opleiding en
kijkt mee door het oog van de politie.
Marc Voor dat programma ga ik wel zitten. Met Mo kijk ik soms naar helden6
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films of series. Maike en Thor lopen dan
geïrriteerd weg. Een voorbeeld?
Maike Spiderman toch…
Marc Nee juist niet. Die films met die
man in die snelle auto’s; Hoe heet-ie
ook alweer? Fast and Furious, ja.
Maike Ik heb een zwak voor realityseries
als Verslaafd. Uit zelfbehoud zet ik de tv
niet aan, anders wil ik alle afleveringen
zien.
Marc Ik word heel blij van Sex Education op Netflix.
Maike Jaaa, ik kan niet wachten op
het vervolg. Hoewel ik eigenlijk geen
zitvlees heb voor het kijken van een
hele serie. Thor kijkt voor zijn studie
regie aan de HKU de hele dag films en
documentaires. Soms haak ik aan. Tof
om zo’n klassieker als The Deerhunter
opnieuw te zien. Comedyseries zet ik
vooral aan om te zien hoe anderen het
doen. Mijn held is Ricky Gervais: alles
wat hij maakt, is goed. Of Girls van
Lena Dunham. Maar ook De Dikke en
de Dunne, Green Wing en de nieuwe
serie Fleabag over relaties en seks, zijn
leuk.
Marc Bingewatchen is ons nooit gelukt.
Maike Jawel, met Homeland.
Marc Op het eind werd ik gek van die
vrouw, Carrie Mathison gespeeld door
Claire Danes. Bij het vijfde seizoen zijn
we afgehaakt.
Maike Die stem, vreselijk.
Marc Zo hysterisch ook met die grote
ogen van haar.
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Seizoen 7 van het
satirisch sketchprogramma, met Maike
Meijer en Margôt Ros.

MAIKE Boek Chief Ouwe Dibbes, Sander de Kramer Krant de Volks-

krant Tijdschrift Côté Sud Land en stad New York, Italië Onhebbelijkheid Rusteloos MARC Boek Wetenschappelijke boeken Krant Het
Parool Tijdschrift Geen Land en stad Parijs, Italië Onhebbelijkheid
Ongedisciplineerd
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