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‘Als
ik die
stropdas
afdoe,
ben ik
Ludo niet
meer’

Erik de Vogel (56) speelt al 22 jaar Ludo
Sanders, de slechterik in Goede Tijden,
Slechte Tijden. Voor het publiek is hij Ludo
Sanders gewórden, maar hij was ook de
hoofdpiet en hij maakt een reisprogramma
met zijn vrouw Caroline. ‘Les één als je wilt
overleven in het buitenland: verdiep je in
de gebruiken en pas je daaraan aan.’

B

Ben je ergens bang voor?
‘Vroegtijdig het loodje leggen waardoor ik mijn
kinderen in de steek moet laten, dat soort angst
ken ik wel. Gezond of niet, de dood kan je
zomaar ineens bespringen. Tegelijkertijd is
angst ook een slechte raadgever en kun je er
niets mee. En om maar meteen de koe bij de
horens te vatten: uiteindelijk sterven we allemaal een keer en dat is wel een mooi gegeven
om mee om te gaan. Twee jaar geleden is mijn
moeder overleden en dus kom ik nog regelma-

tig op een begraafplaats. Het lopen langs al die
graven relativeert en geeft een ref lectie op wat
de waarde van het leven is. Je ziet namelijk precies waar je gaat eindigen. Ik loop er altijd met
een soort berustende glimlach weer vandaan.’  
Ben je daarom, naast het acteren, ook
met je reisprogramma begonnen? Juist om
alles uit dat ene leven te halen?
‘Naast het spelen was het maken van een reisprogramma al heel lang een wens van mij en
Caroline (De Bruin, zijn vrouw, red.). Ik kan me
nog goed herinneren hoe ons eerste programma Van Hier Tot Tokio tot stand is gekomen. Het
was in de tijd dat ik net bij GTST speelde en Joop
van den Ende nog in Aalsmeer zat. Bij hem kon
je nog weleens een A4’tje met een goed idee
onder de deur schuiven en als je geluk had,
werd je dan ook nog uitgenodigd voor een
minuut of tien babbelen op kantoor. Joop stond
met zijn bril op bij het raam dat A4’tje te lezen
toen we binnenkwamen, keek op en zei: “Ga
het maar maken.” Een reisprogramma waarin
wij, met Nederlandse expats in het buiten-
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ONTMOET ERIK
DE VOGEL
Waar? In café-restaurant Dauphine in
Amsterdam.
Wanneer? Zaterdag
6 januari, lunchtijd.
Verder nog wat? Erik
en Caroline zetten
zich al jarenlang in
voor de organisatie
Kidsrights. ‘Ik heb
grote bewondering
voor de mensen in
de wereld die zich
ook bekommeren
om het welzijn van
anderen. Kidsright
vecht voor de
rechten van kinderen
wereldwijd en geeft
kinderen een stem.
Jaarlijks wordt in
de Ridderzaal de
Internationale Kinder
Vredesprijs uitgereikt aan zo’n dapper
kind dat zich inzet
voor de rechten van
kinderen. Zij zijn de
jonge mensen die de
wereld in beweging
brengen, de echte
changemakers. ’

land als onze gids, op ontdekkingstocht gingen
in de lokale cultuur. Joop gaf ons een eigen kantoor met een fax en een telefoon, en vanuit
daar zijn we de hele wereld gaan bellen. Van
Japan tot Nieuw-Zeeland en van Thailand tot
Hongkong.’  
Als toenmalig GTST-broekie op Van
den Ende afstappen, was daar moed voor
nodig?
‘Het is ook wel een ontzagwekkende man, maar
tegelijkertijd heel benaderbaar in de studiogangen waar hij regelmatig liep. Hij moedigde ons
gedrag juist aan en kon heel slecht tegen
jaknikkers. Hij prees je bij succes, maar gaf je
ook de wind van voren als iets helemaal in de
soep liep. Er was echt een heel andere dynamiek toen hij nog aan het hoofd stond. We hebben toen veel geleerd en inmiddels is alweer
het derde seizoen van onze opvolger Romancing
the Globe van start gegaan. Zes zondagmiddagen
lang op RTL4.’
Waar gaan jullie dit keer naartoe?
‘We trappen af met Brits-Columbia, een bestemming in Canada die al heel lang op ons verlanglijstje stond. Een fantastische reis met ook nog
eens een nieuw camerateam met drones en
onderwatercamera’s die alles prachtig vastleggen. Als je van dolfijnen houdt, kun je hier je
vingers bij af likken. Het enige nadeel is dat we
telkens vrij weinig tijd hebben om daadwerkelijk te draaien vanwege het strakke regime van
GTST. We moeten het tussendoor doen, een
keer of vijf per jaar, steeds zes dagen. Echter, the
devil is in the detail dus een goede voorbereiding
is het halve werk.’
Marco Borsato vertelde onlangs op
deze plek dat hij overal herkend wordt,
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zelfs in Afghanistan. Dat moet jij met een
iconische rol als Ludo Sanders ook hebben.
‘Dat is wel heel gek, ja. We hebben ooit opnames gemaakt in Zuid-Afrika, waar we op de
Tafelberg genoten van een champagneontbijt
bij zonsopkomst. Helemaal te gek, maar zelfs
daar doken er ineens mensen op die riepen:
“Heeeey, Ludo!” Het overkwam mij en Caroline
laatst ook weer tijdens het filmen op Sri Lanka.
Redelijk bizar. Mensen lijken te schrikken dat
ze je tegenkomen, misschien omdat ze het daar
juist niet verwachten. Aan de ene kant kun je
dan denken: mens, laat me met rust. Aan de
andere kant is het ook wel weer heel aandoenlijk. Dat Nederland eigenlijk maar een klein
dorp is en mensen zo blij kunnen reageren als
ze een landgenoot ergens anders ter wereld
tegenkomen. In eigen land laat men je sneller
met rust, en als ze me al eens aanspreken is het
meestal met de openingszin: “Je vindt het vast
heel vervelend, maar ik doe het toch maar...”
Ach, je leert ermee leven, en een fotootje is
natuurlijk zo gemaakt.’  
Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat je het soms vervelend lijkt te
vinden om als Ludo aangesproken te worden, zoals in het inmiddels bekende tvfragment met Filemon Wesselink.
‘Lang geleden, maar ja: daar had hij me gewoon
tuk. Midden in het theater sprak hij alle (oud-)
GTST-acteurs en -actrices bewust met hun rolnaam aan om te zien hoe ze zouden reageren.
Ik moet eigenlijk niet lullen ook, want het
heeft allemaal te maken met het feit dat ik al
22 jaar elke werkdag de huiskamers binnenkom als Ludo. Maar ik ben acteur, neutraal, en
een medium om die man te zijn. Als ik die
stropdas afdoe dan ben ik die rol niet meer. In
het begin had ik daar nog veel meer moeite
mee, dat niet iedereen dat onderscheid even
gemakkelijk kon maken. In die tijd liep in de
Jordaan, waar ik toen woonde, een keer een
jongen met mij op om een babbeltje te maken
en net voordat we weer uit elkaar gingen zei hij
in plat Amsterdams: “Jezus Ludo, je bent veel
aardiger als in het echt!” In het echt… Wat is
dan het echt? Jongeren vinden het vooral tof
om mij tegen te komen, volwassenen lijken
soms wat meer op hun hoede. Zo van: mij krijg
je niet. Maar tussen mij en die zakenman uit
Meerdijk zit toch echt een wereld van verschil.’  
Je hebt zelfs je rol als hoofdpiet bij de
jaarlijkse intocht van Sinterklaas moeten
opgeven, omdat men bleef zien dat jij het
was…

‘Ja, en ik was toch echt zo zwart als roet. Hoewel ik door de discussie van de laatste jaren nu
ook vind dat het zo niet meer kan, zag ik het
destijds echt als een erebaantje. Ik werd gebeld
door Aart Staartjes die vroeg of ik dat wilde
doen. In een van de steden waar we aankwamen, hing er echter een spandoek met daarop
de tekst: “Ludo, doe nog eens een kameel na”,
iets wat te maken had met een scène waarin ik
dat beest had geïmiteerd. Zie je het voor je? Ik
live op televisie, zwart geschminkt naast Sinterklaas en de burgemeester op het podium, en
mensen in het publiek die de naam Ludo Sanders scanderen. Ik ben er daarom maar mee
gestopt want ik wilde het sprookje niet stukmaken.’  
Zelfs je eigen kinderen herkenden je
op televisie.
‘“Kijk papa, dat ben jij toch?” vroeg mijn dochter van 5 me toen ze me met mijn zwarte kop
op televisie voorbij zag komen. Ik viel dus
zwaar door de mand, maar kon ook niet zeggen
dat ze het verkeerd zag. Daarop heb ik maar
verzonnen dat ik, op geheim verzoek van Sinterklaas, eenmalig was ingevallen voor de echte
hoofdpiet omdat hij dat jaar ziek was. En dat ik
als enige met donkere schmink op mijn gezicht
voor Piet kon doorgaan omdat ik immers acteur
ben. Mijn dochter maar ook mijn zoon slikten
het voor zoete koek. Ze vonden het maar wat
spannend dat ze een geheimpje moesten bewaren en in de kledingkast van hun vader een pietenpak hadden hangen.’
Vind je het belangrijk om samen met
je vrouw te kunnen werken?
‘Dat is essentieel. Maar met een druk leven en
een gezin is het ook heel belangrijk om zo nu
en dan ook echt tijd voor elkaar te hebben. Dat
laatste noemen wij een dag met een hekje
erom. Echt even onbereikbaar zijn voor de buitenwereld. Daaruit is ook ons reisprogramma
ontstaan. Als je aan mensen vraagt: wat is het
leukste dat je het afgelopen jaar samen gedaan
hebt, dan begint iedereen altijd over dat weekend Parijs of dat weekje Milaan. Het heeft altijd
met reizen te maken. Letterlijk je horizon verleggen en je eigen dagelijkse patroon even te
laten voor wat het is, zorgt ervoor dat je ook
weer met frisse ogen naar elkaar kijkt. Dat is
de magie van samen op stap gaan. Relatieproblemen ontstaan onder andere omdat je geen
tijd meer voor elkaar maakt. Allemaal begrijpelijk, want het leven is razend druk, maar
vaak zit de broodnodige lucht al in die twee
uurtjes dat je wel even de knop samen omzet.
Wij hopen dat Romancing the Globe anderen

‘Vroegtijdig het loodje
leggen waardoor ik mijn
kinderen in de steek
moet laten, die angst ken
ik wel. De dood kan je zomaar ineens bespringen’
inspireert dat ook na te jagen. Meer pretentie
heeft het niet.’
Hoe zoek je die momenten in eigen
land op dan? Je kunt immers niet 365
dagen per jaar op reis zijn.
‘Simpelweg door gewoon bij elkaar te zijn, lekker te eten of eens samen naar een hotel te
gaan. En het hebben van een gezin is zo geweldig. Kinderen zien opgroeien, ouder zien worden en hun eigen weg te zien inslaan is fantastisch. Genieten met mijn vrouw zit ’m in iets
eenvoudigs zoals met z’n tweeën een lange
wandeling maken. We zijn gewoon graag
samen en hebben elkaar steeds van alles te vertellen. Tegelijkertijd is het bijzonder dat je, als
je zoals ons al zo lang bij elkaar bent en elkaar
door en door kent, het ook weleens een half
uur doodstil kan zijn. Niet omdat er niks te zeggen valt, maar in stilte naast elkaar de krant
zitten lezen, kan uiterst gelukzalig zijn.
Gewoon het feit dat ze er is. En als we elkaar
twee uur niet zien, moeten we drie uur bijpraten, haha.’  
Jullie hebben drie kinderen waarvan
de jongste bijna volwassen is. Het huis
wordt steeds leger…
‘Mwah, ik kijk daar als vader niet angstig naar
uit, of zo. Alle drie de kinderen zijn gezond en
kiezen stuk voor stuk hun eigen weg, dus dat
zal wel loslopen allemaal. Twee van de drie zijn
al het huis uit en als straks ook onze dochter
uitvliegt, dan zal ik echt niet in een zwart gat
vallen. Daar heb ik het gelukkig veel te druk
voor. Bovendien betekent een fysiek afscheid
uit huis niet te betekenen dat je daarmee
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‘Het Thailand van de jaren 80
was het paradijs, met al die
prachtige eilanden en kleine
dorpjes. Dat paradijs is kapot’

ook het contact met je kind verliest. Dat blijft
altijd bestaan. En we gaan nog steeds met
elkaar op vakantie, natuurlijk.’  
Zijn er landen waar je rekening moet
houden met een andere manier van leven?
‘Elk land heeft zijn eigen gebruiken die je moet
respecteren om de lokale bevolking niet te
schofferen. Dat is les één als je wilt overleven:
verdiep je in de gebruiken en pas je daaraan
aan. Als je naar Oman gaat, moet je wel weten
hoe je je moet kleden als je een moskee binnenstapt. Hetzelfde geldt voor Thailand, wat tegenwoordig voor veel toeristen het favoriete vakantieland is maar waar menig vakantieganger in
z’n blote bast rondloopt waar het eigenlijk niet
kan. Dat is in die cultuur zo’n beetje het meest
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onbeleefde dat je kunt doen. In Bangkok ben ik
toeristen tegengekomen met alleen een sportbroekje aan, zonder T-shirt, luid roepend met
een biertje in de hand en op slippers. Dat zijn al
vijf schofferingen verenigd in één persoon.
Toch houden de locals lang hun mond erover
omdat tolerantie in hun aard zit. Ze accepteren
grensoverschrijdend gedrag langer dan dat wij
dat zouden doen, tot op het punt dat het echt te
gek wordt. Maar dan vlieg je er ook uit.’   
Een ander land dat jullie aandoen is
IJsland.
‘Je bent er in een paar uur en daardoor is het
eigenlijk onze achtertuin. Er wonen maar
300.000 mensen waarvan 80 procent in de
hoofdstad. De rest van het land is dus praktisch

leeg. Voor mensen uit het drukke Nederland
echt een verademing. Geologisch gezien is het
ook het jongste land. De Noord-Amerikaanse en
Euraziatische plaat komen er samen, waardoor
er van noord naar zuid een grote scheur loopt
die nog steeds beweegt. Dat idee, en het lopen
over gestolde lava, ziet eruit alsof God met een
ploeg door de klei is gegaan. Er zijn ook niet
voor niks opnames voor Game of Thrones
gemaakt. Je hebt echt het idee alsof je op een
andere planeet bent en dat geeft een enorm
oergevoel.’
  Kom je ook weleens in gevaarlijke
situaties terecht?
‘Gecontroleerd gevaar, laat ik het zo noemen.
Caroline en ik hebben eens in het bos in een
blokhutje overnacht, waar we ’s ochtends werden gewekt door het gehuil van wolven. Een
handjevol liep er rond ons hutje, als we toen
naar buiten waren gestapt, waren we vast aan
f larden gescheurd. Gelukkig zaten we veilig
binnen. Dat was in Zweden, waar we ook doelbewust op zoek gingen naar wilde beren. Ieder
ander zou er misschien juist hard voor wegrennen, maar wij wilden er absoluut een aantal
spotten. Er daar bleken we dus heel veel moeite
voor te moeten doen. Deze dieren zijn namelijk
verschrikkelijk schuw en vallen alleen mensen
aan als de jonkies in gevaar zijn. Of wanneer ze
bijvoorbeeld een hond tegenkomen die in
paniek naar zijn baasje rent en daarmee de beer
regelrecht naar hem toe leidt. In de bossen
zaten we weer in een houten hutje en na uren
wachten kwamen er eindelijk twee bruine
beren langs sjokken. Ook voor deze nieuwe
serie zijn we in Brits-Columbia weer op zoek
gegaan naar beren, ditmaal grizzly’s. Dat is
andere koek. Daar moet je wel degelijk heel erg
voor oppassen. Die lopen niet weg, kunnen je
aanvallen en dan ben je er geweest. Maar het
ging goed en het was fascinerend om die dieren
bezig te zien met het vangen van zalmen uit de
rivier.’
Waar gaan jullie in deze zes afleveringen heen?
‘Brits-Columbia, Thailand, IJsland, New York,
Sri Lanka en Parijs. De tweede af levering is
Thailand, waar ik lang geleden als backpacker
al eens ben geweest. Het Thailand van toen, de
jaren 80, was het paradijs met al die prachtige
eilanden en kleine dorpjes. Je kon er echt onder
de Thai zijn. Langzamerhand is het er veel toeristischer geworden. In die paradijzen waar je
eerst tien minuten door kokosplantages moest
rijden om bij de zee te komen, staan nu steden
met hoge gebouwen. Dat paradijs is kapot. Nu

gaan we samen op zoek naar plekken die nog
voelen als het Thailand van toen, en in de lijn
van het ecotoerisme ook toekomstbestendig
zijn. En we komen niet bedrogen uit. Wat duurder dan gebruikelijk, maar wel locaties waar
men belooft dat het er over dertig jaar nog
steeds zo uit zal zien als nu het geval is.’
Wat is het mooiste dat je met het reisprogramma hebt meegemaakt?
‘Ik heb ooit eens contacten in Parijs aangeboord
om in en rond het Louvre te mogen filmen.
Daar moest een officiële aanvraag voor gedaan
worden omdat er zes miljoen bezoekers per jaar
komen en veel internationale cameraploegen
daar wel iets zouden willen opnemen. Tot mijn
stomme verbazing werd ons plan direct goedgekeurd. Ik denk dat ze ons programma sympathiek vonden. Op een woensdag hebben we daar
vervolgens als een kind in een snoepwinkel
door het museum gelopen. Ik heb er voor een
wand met Rembrandts gestaan, helemaal
alleen. Dat gaf me een overweldigend gevoel.
Caroline en ik hebben in een compleet lege zaal
samen een dansje gedaan voor de Mona Lisa,
een van de mooiste momenten uit mijn leven.
In New York doen we nu trouwens een nog veel
leuker dansje, bovenop het Rockefeller Center.’
Wat zou je, met alle ervaring die je
zakelijk en privé hebt opgedaan, tegen je
dertig jaar jongere ik willen zeggen?
‘Dat ik eerder met alles had moeten beginnen.
Caroline eerder ontmoeten en het reisprogramma eerder maken. Tegelijkertijd had ik dan alle
geluk dat ik nu heb ook voor een deel misgelopen. Je moet niet morrelen aan het verleden.
Wat je je wel kunt voornemen is zorgen dat je
voldoende geniet van het moment waarin je
leeft. Ik heb daar dikwijls moeite mee omdat ik
niet snel tevreden ben. Het is bij mij nooit helemaal af en het kan altijd beter. Uiteindelijk
komt het toch altijd wel goed, maar dat moet ik
mezelf altijd blijven inprenten.’ ✖

NIEUWE REVU —

55

