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De methodeKemna: ‘Ze
hebben iedereen
in hun macht’
Vijf maanden geleden onthulde Nieuwe Revu een reeks schrijnende gevallen van seksuele
intimidatie en machtsmisbruik door castingdirector Job Gosschalk. Bij Kemna Casting,
waar hij jarenlang de baas was, hopen ze dat de storm weer is gaan liggen, maar Frank
Waals bleef onderzoek doen naar het bedrijf en ontdekte hoe vriendjespolitiek en een
ongezonde machtspositie misstanden mogelijk maakten. Grote namen uit de film-, tv- en
theaterwereld én Kemna-insiders doen hun verhaal. Beau van Erven Dorens: ‘In Amerika
zou Kemna niet meer bestaan en zou Job in de gevangenis zitten, maar hier zit de directie
nog stevig in het zadel en is de boodschap die na het schandaal overblijft: niemand maakt
ons iets en alle acteurs die hun bek opentrekken zijn er geweest.’

T E K S T F R A N K WA A L S
F O T O G R A F I E A N P,
H O L L A N D S E H O O G T E
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Het is zondagavond 5 november 2017 wanneer
zich in eetcafé Floor, pal naast de Rotterdamse
Schouwburg, een aantal acteurs en ondergetekende verzamelen om te praten over een op handen zijnde publicatie van Nieuwe Revu. Op de
cover zal ‘Dirty Job’ komen te staan, een paar
pagina’s verderop gevolgd door een artikel met
de kop ‘Alles draait bij die man om seks’. Het
stuk is het vervolg op het coverhaal over de
Nederlandse Harvey Weinstein van twee
weken eerder.

Het ongeloof dat meermaals over tafel gaat als er
een mailtje van Kemna-directeur Marc van Bree
binnenkomt, is voelbaar. ‘Kun je bevestigen dat
Jobs reactie integraal wordt overgenomen?’
vraagt hij. Zowel het castingbureau als Job Gosschalk zelf zijn kort daarvoor op de hoogte
gebracht van de voorgenomen publicatie. Op de
door ons gestelde deadline – maandag 6 november 09.00 uur – zat de reactie, waarin Gosschalk
seksueel grensoverschrijdend gedrag toegeeft, in
mijn inbox. ‘Het spijt mij heel erg,’ mailt hij.
De reactie werd een dag later als persbericht naar
andere media gestuurd, en direct op revu.nl gepubliceerd. Dagenlang leek het in de nieuwsbulletins en actualiteitenrubrieken nergens anders
over te gaan.

Op non-actief gesteld
Hoe staan de zaken er nu, bijna een half jaar later,
voor? In de afgelopen maanden spraken we

wederom met een uitgebreide groep acteurs, producenten, artiestenmanagers en regisseurs uit
binnen- en buitenland. Daaronder ook personen
uit de inner circle van Kemna, die de eerste uren
en dagen na Gosschalks afgedwongen bekentenis
van minuut tot minuut beschrijven. ‘Na die eerste publicatie met daarin de vraagstelling wie de
Nederlandse Harvey Weinstein zou kunnen zijn,
werden de medewerkers om de dag bij elkaar
geroepen,’ aldus een insider. ‘Er werd door de
directie van Kemna al snel duidelijk gemaakt dat
het wellicht iets met Job te maken zou kunnen
hebben. Maar wat zou het kunnen zijn? Misschien dat hij met een paar acteurs, vrijwillig en
in volledige overeenstemming, naar bed was
geweest en dat hij gewoon even moest verklaren
dat dit vanwege de machtsverhouding wellicht
niet zo handig was geweest. Tegelijkertijd werd er
gefluisterd dat het nieuws ook weleens over
Karst van der Meulen zou kunnen gaan, de

regisseur die op grote schaal minderjarige jongens en meisjes had misbruikt en wat uiteindelijk
een maand later zou uitkomen. De directie hield
de kaken echter stijf op elkaar en nam in allerijl
een mediabureau in de arm. Zij deden de ontstane commotie echter af als een storm in een glas
water en journalisten die belden moesten doorverwezen worden naar directeuren Marc van
Bree en Betty Post. Twee personen die met de
dag meer gespannen werden, wat de sfeer op kantoor steeds grimmiger maakte. Er stond een grote
onthulling op stapel en zij wisten daar blijkbaar
het fijne van.’
Dat Van Bree en Post achter gesloten deuren
inderdaad voorbereidingen troffen, blijkt uit het
feit dat Gosschalk al direct na het eerste artikel
op non-actief werd gesteld, zo verklaarde een
directe medewerker destijds tegenover onze
redactie. Ook zou het directieduo persoonlijk
langs zijn gegaan bij acteurs die mogelijk uit

Job Gosschalk
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‘Gosschalk heeft in de
eerste dagen na zijn
vertrek zelfmoord
overwogen. Vrienden
sliepen om beurten bij hem
om dat te voorkomen’
de school kunnen klappen, met het verzoek dit
niet te doen. Al kun je je afvragen hoe reëel dit is,
gezien het grote aantal gedupeerden dat zich
sinds de onthulling reeds heeft gemeld.

Kleren uit
Vijf dagen voor de geplande publicatie, op vrijdag
3 november, werden Van Bree en Gosschalk hiervan op de hoogte gesteld en kregen zij inzage in
de tekst teneinde een statement op papier te zetten. Op maandagochtend volgde er een mail van
Job: ‘Het is inderdaad voorgekomen dat ik een-opeen met acteurs aan scènes heb gewerkt. In een
aantal gevallen heb ik acteurs gevraagd daarbij
hun kleren uit te doen. Ik ben daarmee – besef ik
nu – over grenzen gegaan. Ik wil benadrukken
dat mijn collega’s hier nooit van op de hoogte zijn
geweest.’
Dat laatste is discutabel en wordt in twijfel
getrokken door een gerenommeerde artiestenmanager die veel acteurs en actrices onder haar
hoede heeft die voor Kemna hebben gewerkt of
dit nog steeds doen. ‘Jaren geleden zat er al een
aantal slachtoffers met tranen in hun ogen bij
mij op kantoor omdat de directie van Kemna
niets deed tegen het onbehoorlijke gedrag van
hun directeur. “Ach, dat hoort er toch een beetje
bij in dit vak, daar moeten we vooral niet moeilijk
over doen,” was in die tijd de terugkoppeling die
je dan kreeg vanuit de leiding.’
Een aantal mensen laat weten regelmatig getuige
te zijn geweest van Gosschalks gedrag in het uitgaansleven tegenover jonge acteurs met wie hij
werkte op de set, tijdens cursussen of castings…
En in de slaapkamer. Een anonieme bron: ‘Ik zag
hem met enige regelmaat in Amsterdamse cafés
zoals De Smoeshaan en Weber, en het was iedere
keer weer overduidelijk hoe totaal bewust hij was
van zijn macht. Er hingen altijd jonge jongens om
hem heen die bij hem in het gevlei wilden komen,
maar tegelijkertijd hing er rond diezelfde jongens
ook altijd een sfeer van schaamte en afwijzing.
Hij vernederde ze gewoon publiekelijk waar ze
bijstonden, door bijvoorbeeld opmerkingen te
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maken over gênante seksuele details die ze met
hem hadden beleefd. Echt niet normaal. Job
maakte er dus ook geen geheim van dat hij met
hen het bed had gedeeld. Ik weet in één geval
zeker dat iemand van Kemna op dit gedrag van
Job is aangesproken omdat dit echt niet door de
beugel kon. Daar werd ook gewoon bevestigend
op gereageerd, en werd men achtergelaten met
de illusie dat ze er iets mee zouden doen. Dat is
nu vijftien jaar geleden. Kemna heeft wellicht
nooit een moord gepleegd, maar ze hebben heel
wat carrièremoorden op hun geweten.’
In de dagen waarin de zaak-Gosschalk het nieuws
domineerde, hielden Kemna-directeuren Van
Bree en Post de social media-accounts van alle
journalisten die erover schreven bijna non-stop,
nauwlettend in de gaten. De insider: ‘Alles werd
gecontroleerd, en voor slachtoffers werd Wies
Daamen aangesteld als vertrouwenspersoon. Dat
is echter iemand van binnenuit, dus moest er ook
een extern bureau komen om deze zaak op zich
te nemen. Dat werd uiteindelijk het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten, maar dat sloeg
natuurlijk helemaal nergens op. Ze werden ingehuurd door Kemna en rapporteerden alles ook
weer terug naar Kemna. Alsof de tabaksindustrie
een onderzoek betaalt dat over tabak gaat. Je
weet van tevoren de uitslag al.’

Damage control
Workshops voor acteertalenten gaan ondertussen gewoon door, maar kennen wel een andere
opening. Een deelnemer: ‘Waar we voorheen
direct met de training begonnen, moesten we nu
eerst een kwartier over misbruik praten. Er werd
verteld dat we ons echt wel veilig konden voelen
daar, bij Kemna in Amsterdam. Mij had dat praatje me gestolen kunnen worden, daar kwam ik
helemaal niet voor.’
Op 16 november werd besloten om Marc van Bree
eenmalig een interview te laten geven aan Humberto Tan in RTL Late Night. Maar wat vooraf als
een mooi initiatief en als kans werd gezien om
vermeende slachtoffers de hand te reiken en
openheid van zaken te geven, werd uiteindelijk
het slechtst mogelijke voorbeeld van damage control denkbaar. Wat het opvijzelen van de naam
Kemna had moeten zijn, mondde uit in een 20
minuten durend gesprek vol onwaarheden. ‘We
wisten pas van Jobs gedragingen toen hij naar
buiten kwam met een verklaring,’ zegt Van Bree.
‘Ik realiseer me heel goed dat veel mensen dat
niet zullen geloven. We zeggen nu de hele tijd
tegen elkaar dat we het hadden moeten weten.’
Een ogenschijnlijk oprechte reactie maar feitelijk
onjuist. Op z’n mist twee weken eerder wisten
Van Bree en de zijnen al van de beschuldigingen,

toen Nieuwe Revu hen deze voorlegde – ze weigerden hierop te reageren als we onze bronnen
niet zouden prijsgeven. Gosschalk werd echter
direct van zijn werkzaamheden ontheven maar
dat werd stilgehouden, ook voor de medewerkers
op de Kemna-burelen. Aannemelijker is dat de
directie er al wel van wist. Zeker sinds 2007, zo
verklaart de eerder genoemde artiestenmanager,
en blijkt uit andere (nieuwe) getuigenissen van
slachtoffers.
Volgens betrouwbare bronnen wilde Van Bree
een dag later met niemand over zijn mislukte tvoptreden praten. ‘Hier gaan we het nooit meer
over hebben. Nu niet, nooit niet.’ Hierna onthoudt hij zich enige tijd van evenementen en
sociale media, omdat het tv-debacle nog te vers is.
Op dit moment werd overwogen om het bedrijf
onder een andere naam verder te laten gaan en
het kantoor te verhuizen, omdat de naam Kemna
en het kantoor aan de Willem de Zwijgerlaan in
Amsterdam-West te besmet zouden zijn geraakt.
Deze plannen lijken inmiddels on hold te staan.

Afscheidsborrel
Kort na het optreden bij RTL Late Night werd duidelijk dat de onoorbare praktijken zich niet
alleen beperkten tot Gosschalk, maar in mindere
mate ook toe te schrijven zijn aan twee collegacastingdirectors binnen het bedrijf. Hier zou door
kritische media die het dossier volgden – naast
Nieuwe Revu vooral De Telegraaf, RTL Boulevard en
Mediacourant – pertinent niet over gepubliceerd
mogen worden. Althans, zo zou te lezen zijn in
een brief die door Kemna’s advocaat naar de
media was gestuurd... Wij hebben het schrijfsel
(waarvan we het bestaan betwijfelen) echter nooit
ontvangen, en ook op ons verzoek de brief alsnog
toe te zenden werd afwijzend gereageerd.
Een Kemna-vertrouweling vertelt: ‘Opmerkelijk
aan deze zaak is de manier waarop de onderzoeken plaatsvonden. Het was al vrij snel duidelijk
dat Houdijn Beekhuis, die samen met Betty
Post de soap Goede Tijden, Slechte Tijden en commerciële films van NL Film en Johan Nijenhuis
onder zijn hoede had, moest vertrekken, ook als
de hele #MeToo-affaire er niet zou zijn geweest.
Hij is een leuke gozer, absoluut geen slechterik,
en zijn vermeende misdragingen vallen toch echt
wel in een andere categorie dan de praktijken van
Gosschalk. Toch was het voldoende om hem de
deur te wijzen, maar dat deed men niet van harte.
Toen er begin dit jaar een reeds geplande
afscheidsborrel van een uitstekende medewerker
plaatsvond, verscheen hij daar ook ineens. Met
open armen werd hij ontvangen en omhelsd, alsof er niets aan de hand was. Hij kreeg zelfs nog
een groot afscheidsfeest en een etentje cadeau.

De wegen moesten noodgedwongen scheiden,
maar daar waren ze op kantoor toch wel heel verdrietig over. De reden van zijn ontslag wordt voor
het gemak vergeten. Of wat te denken van de verklaring waarin Job vaarwel werd gezegd? “Met
pijn in ons hart respecteren we zijn besluit zijn
werkzaamheden neer te leggen,” stond er. Kemna
had er juist voor de slachtoffers moeten zijn en
iedereen die door deze man de vernieling in is
geholpen moeten helpen. Dát had er moeten
staan. Marc was echter duidelijk in zijn beweegredenen: de producenten hadden sympathie voor
Job en Kemna, en dus koos Marc ervoor aan de
kant van zijn klanten en goede vriend te gaan
staan. Er moest echter toch iets naar buiten en
dat is deze verzachtende verklaring dan maar
geworden.’

Marc van Bree

Tientallen meldingen
Intussen kwamen op de redactie van een ander
medium volgens een betrokken journalist enkele
tientallen meldingen van ‘machtsmisbruik en
seksueel overschrijdend gedrag’ door Kem-
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en zorgen er ook voor dat je bij andere partijen
waar ze goed mee samenwerken niet meer aan de
bak komt, zoals bij Toneelgroep Amsterdam en
Oostpool in Arnhem. Daar is het echt één grote
smeerlapperij. Je moet daardoor je heil elders
zoeken waar men acteurs wel selecteert op basis
van kwaliteit.’

Zelfmoord

Hans Kemna
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na-werknemers binnen. Deze meldingen zijn in
een brief – die in het bezit van Nieuwe Revu is –
aan Kemna kenbaar gemaakt. Namen die in de
brief genoemd worden, zijn, naast Job en zijn
neef en tevens Kemna-directeur Janusz Gosschalk en Houdijn Beekhuis, ook castingdirector
Leonie Luttik en oprichter en naamgever Hans
Kemna. Luttik is de zus van de vriendin van
Janusz Gosschalk, Tirza Luttik, die op haar
beurt weer aandeelhouder is van de Kemnadependance in Antwerpen. De vermeende misstanden waar zij bij betrokken zou zijn geweest,
zouden inmiddels ook onderwerp van onderzoek
zijn.
Kemna Casting zegt bij monde van advocaat
Christiaan Alberdingk Thijm: ‘De bedoeling
van de anonymus lijkt te zijn geweest om de
bedrijfsvoering van Kemna Casting te ontwrichten en gevoelens van onrust te veroorzaken bij de
werknemers.’
Een acteur vertelt ons echter: ‘Er zijn meer castingdirectors geweest waarbij je op de zwarte lijst
wordt gezet als je niet meegaat in hun opmerkelijke verzoeken. Ze verbannen je uit hun systeem

Met het vertrek van Gosschalk kwamen zijn
gedragingen van de afgelopen dertig jaar eindelijk op straat te liggen. Iets wat er bij de hoofdpersoon zelf flink inhakte. De insider: ‘Hij heeft in
de eerste dagen daarna zelfs zelfmoord overwogen. In de eerste periode, eerst op Ibiza en later in
zijn boerderij in Friesland, hebben enkele goede
vrienden om beurten bij hem geslapen om hem
van dat plan te weerhouden.’
Hoe heeft het zo ver kunnen komen? ‘Job leeft
voor de buitenwereld en voor macht. Zelf is hij
nooit een groot acteur geworden en dat maakte
hem een gefrustreerd man. Uiteindelijk heeft hij
zijn weg omhoog weten te vinden als castingdirector, maar ook dat was op een gegeven moment
niet genoeg en dus wilde hij in zijn zoektocht
naar nog meer macht ook regisseren en produceren. Het was nooit genoeg en dat maakte hem
soms narcistisch en egocentrisch. Zo zijn er verschillende projecten te noemen waar medewerkers, die enorm hard aan een film, toneelstuk of
serie hadden gewerkt, niet op de aftiteling of in
het programmaboekje werden vermeld. Zijn
naam, of die van een ander directielid als gezicht
van Kemna, was wel voldoende. En dan te bedenken dat al die belangrijke radertjes binnen het
bedrijf niet eens zo belachelijk goed verdienen,
geen pensioenopbouw hebben en regelmatig te
kampen hebben met burn-outklachten. Nee,
Kemna is als bedrijf niet goed voor het personeel.
Enkel voor de top. Job en zijn neef Janusz rijden
in auto’s van anderhalve ton en wonen in huizen
van 1,5 à 2 miljoen euro. En dan kwam dat misbruik er ook nog eens bij. Ik hoop van harte dat
hij lering trekt uit alles wat er gebeurd is, maar
dat lukt niet zolang hij, en ook de huidige top van
Kemna, zichzelf voortdurend als slachtoffer blijft
zien.’
Direct na Gosschalks deconfiture in november
vorig jaar stapte zijn persoonlijk assistente Elzelien Peters op, werden zijn regietaken voor de
nog te verschijnen film All You Need Is Love en de
musical All Stars overgenomen door respectievelijk Will Koopman en Frank Lammers, en vertrok de castingdirector zelf naar het buitenland.
In eerste instantie naar Ibiza, waar hij in het bij-

zijn van zijn assistente op een terras het eerste
nieuws tot zich nam, vervolgens kortstondig naar
zijn boerderij in Friesland, gevolgd door een trip
naar New York en ten slotte het Israëlische Tel
Aviv, waar hij nog steeds zou verblijven. Voor de
tijdelijke zorg voor zijn twee honden werden een
aantal bevriende acteurs, waaronder Jelle de
Jong en Daniel Cornelissen uit zijn laatste
toneelstuk Vastgoed BV, ingeschakeld.
Zakelijk en privé liepen vaker door elkaar heen,
en blijven dat doen. Want hoewel directeur Marc
van Bree aangaf op zakelijk vlak alle banden met
Gosschalk te verbreken, is hun vriendschap intact
gebleven. Op 21 mei van dit jaar is Gosschalk zelfs
ceremoniemeester op het huwelijk van Van Bree
en zijn aanstaande Bruno de Oliveira in Lissabon. Allerminst verboden, maar of het gezien de
recente geschiedenis een handige zet is, kun je je
afvragen. De insider: ‘Job is heel geestig en gevat
als het aankomt op het geven van speeches, maar
het feit dat van alle mensen juist hij deze rol op
zich neemt bij de directeur van het bedrijf waar
hij zo in opspraak is geraakt, is tekenend voor de
manier waarop men daar tegen het hele gebeuren aankijkt.’

Boter op het hoofd
Om acteurs in de toekomst een onafhankelijke
plek te bieden waar beklag kan worden gedaan
over misstanden in de tv-, film- en theaterbranche, zijn vakmensen met elkaar in gesprek om
een overkoepelend meldpunt ongewenste
omgangsvormen op te zetten. Producent Janke
Dekker zei daar begin dit jaar in RTL Boulevard al
over: ‘Het is heel belangrijk dat we een veilige
werksituatie creëren, maar toch ook de vrijheid
kunnen behouden. Er is nu geen plek om dat te
melden en wij proberen om, naast alle decentrale
punten die er al zijn, een centraal meldpunt te
hebben waar alle klachten kunnen binnenkomen.’
Beau van Erven Dorens, presentator van deze
bewuste uitzending, besloot daarop tegen het
script in te gaan en zijn frustratie te uiten: ‘Ik zit
hier hoofdschuddend naar te kijken, want die
mensen hebben zoveel boter op hun hoofd. Het
Kemna Casting-bastion waar dit allemaal gebeurd
is en waar Job Gosschalk dit drie decennia lang
heeft kunnen doen, blijft gewoon het monopolie
bewaken en mag rustig doorgaan met hun werk.
Als je in Amerika het woord Kemna zou uitspreken, dan zou je bij wijze van spreken niet meer op
een borrel mogen komen... En wij blijven gewoon
rustig doorwerken met die mensen.’
Ron Toekook, bestuurslid van de Nederlandse

‘Alle Tijd gezien? Wat een
schijt was dat. Het Filmfonds laat Gosschalk keer
op keer pulp maken op
kosten van de belastingbetaler’
Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers
weet wat Van Erven Dorens bedoelt met ‘boter op
hun hoofd’. Toekook: ‘Er is geen enkele openheid
vanuit Kemna Casting of het zogenaamde integriteitsbureau, dat na maanden alleen maar bezig
lijkt de reputatieschade te beperken. Acteurs zouden geholpen worden als de belangenorganisaties
van producenten en regisseurs hun achterban
zouden oproepen om meer concurrentie te willen
in casting. Maar dat botst tot nu toe met de belangen van de producenten, die het wel makkelijk
vinden dat ze met Kemna de markt onderhands
afgrendelen. En die groep maakt zich nu dan
opeens sterk voor een meldpunt om juist dit
tegen te gaan?’

Groter dan Weinstein
Gevraagd naar de gevolgen van zijn spontane uitspraken op live televisie, en of het hem door RTL
verboden is nog langer over dit onderwerp te
spreken, zegt Van Erven Dorens: ‘Nee. Ik roep wat
ik wil, wanneer ik wil. En dat doe ik ook overal,
wanneer ik de kans krijg; bij Boulevard en zoals
hier bij jou. Vraag Blue Circle (Boulevard-producent, red.) zelf maar wat ze ervan vinden. Het is
een feit dat de gevestigde media hun handen er
niet aan willen branden. Velen zijn bevriend met
Job G. of Kemna. En iedereen heeft baat bij een
status quo; producenten, zenders, Kemna... Ook
uit financieel oogpunt. En klokkenluiders kijken
nu wel tien keer uit. Ze zullen mij nooit meer vragen voor een rol, maar dat heb ik er graag voor
over. De grootste gotspe was dat interview bij Late
Night, waar die directeur alles bij elkaar liegt.
“Nee, er is niet nog iemand die fout is bij Kemna!”
“Oh ja?” had iemand moeten vragen. “Hoe weet
je dat zo zeker, terwijl je het ook dertig jaar niet
gezien hebt bij Job?” Het werd niet gevraagd. Er
lagen inmiddels al drieëntwintig klachten
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‘Kemna hanteert een
ongelofelijk ongezond verdienmodel,
waarin ze de salarissen van acteurs laag
houden. Ze maken
mensen kapot’
tegen een andere castingagent bij Kemna. Het
probleem zit hem, mijn inziens, in het totale
gebrek aan loyaliteit binnen de acteurswereld
enerzijds, en de geraffineerde manier waarop
producenten en Kemna de acteurs klein houden
anderzijds. Acteurs verdienen te weinig, hebben
geen rechten, geen vakbond en tot overmaat van
ramp worden ze (seksueel) misbruikt door tenminste drie castingagenten bij Kemna. En wat zeggen vooraanstaande Nederlandse acteurs na meer
dan honderd gedocumenteerde gevallen van misbruik door Job en nog twee Kemna-collega’s binnen twee maanden? “Job is heel aardig en dit is
een zaak voor de rechtbank en niet de media.” Het
is een schande. Deze zaak is groter dan Weinstein.
De dagbladen doen niets. Ze staan vol over
#MeToo en Weinstein, maar geen stuk over Job of
Kemna. Vraag Parool-hoofdredacteur Ronald
Ockhuysen maar waarom hij nog geen stuk
geplaatst heeft over het grootste misbruikschandaal in de geschiedenis van de Nederlandse entertainmentwereld, in zijn stad nota bene. In Amerika zou Kemna niet meer bestaan en zou Job in de
gevangenis zitten, maar hier zit de directie nog
stevig in het zadel en is de boodschap die na het
schandaal overblijft: niemand maakt ons iets en
alle acteurs die hun bek opentrekken zijn er
geweest. Het zal mij niet verbazen als alle financiële verbindingen met Job G. nog steeds intact
zijn.’

Niet te handhaven
Het is een veelgehoorde vraag na het #MeTooschandaal van de lage landen: op welke manier is
Job financieel nog verbonden aan Kemna? Het
afstoten van zijn aandelen is niet zonder slag of
stoot geregeld, al zou er inmiddels al wel een situatie zijn ontstaan waarin hij minder zeggenschap
heeft dan een half jaar geleden. In de praktijk
moet Kemna, tenzij Job vrijwillig afstand doet
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van zijn aandelenpakket, een procedure starten
en daarin aantonen dat hij belangrijke besluiten
moedwillig tegenhoudt of juist doordrukt. Alleen
in dat geval staat de deur naar gedwongen verkoop op een kier.
De insider: ‘De directie maakt daar weinig haast
mee. Men is veel drukker met het beperken van
de schade door het drinken van kopjes koffie met
allerlei acteurs, agencies en producenten om de
boel maar bij elkaar te houden en hun slachtofferrol te benadrukken. Het zou het bedrijf echter
sieren als men zich wat meer zou richten op de
slachtoffers. Dat hele protocol dat is opgesteld, is
enkel voor de vorm. De top zou eens goed naar
zichzelf moeten kijken. Eigenlijk zijn Marc van
Bree en Betty Post ook niet meer in hun huidige
positie te handhaven, omdat ze zolang hebben
weggekeken en nu het idee hebben dat de storm
wel weer is gaan liggen. Hij raast echter nog volop, want er lijkt weinig veranderd. Iedereen is
nog steeds bang en niemand durft zijn of haar
mond open te trekken.’

Vertrouwenspersoon
Terugkomend op het proces naar een centraal
meldpunt: die is volgens Ron Toekook moeizaam.
‘Half maart zou er al een vertrouwenspersoon
moeten zijn gevonden, maar dat is nog altijd niet
het geval, waardoor we nu op een kantelpunt
staan om hierin dan zelf maar het voortouw te
gaan nemen. In vijf maanden tijd zijn we namelijk nog niet veel opgeschoten. Temeer omdat je,
wanneer je een cultuurverandering in de sector
teweeg wilt brengen als het gaat om veiligheid op
de werkvloer, je producenten ook moet vragen dit
vast te leggen in overeenkomsten als ze optreden
als werkgever. Op dit moment is het nog onduidelijk wat daar dan precies in moet komen te staan,
wat de repercussies zijn en of je wel of niet commissies in het leven moet roepen die uitspraken
moeten doen wie er in elk afzonderlijk geval
gelijk heeft. Met name dat laatste moeten we niet
willen.’
Amber de Vente van Marble Agency en
bestuurslid bij de Nederlandse Agenten Associatie zegt dat er juist tijd nodig is om meer veiligheid in de branche op een goede manier vast te
leggen. ‘Het zijn heel gevoelige zaken waarbij je
niet over één nacht ijs kunt gaan. Ik hoop dat
acteurs en actrices over een tijd meer betrokken
worden in het maakproces en het idee hebben
dat ze eindelijk zo serieus genomen worden dat
ze erop vertrouwen dat Gosschalk-praktijken
voortaan serieuze gevolgen zullen hebben.’
Marjan van der Haar, directrice van de belangenvereniging Filmproducenten Nederland is
positiever gestemd. Zij zegt: ‘Producenten zijn tot

alles bereid, maar op het moment dat je protocollen gaat opstellen en dat in contracten wil zetten,
moet je dat via stemmingen in ledenvergaderingen laten verlopen.’
Marlies Oele van de Nederlandse Associatie voor
Podiumkunsten treedt op als woordvoerder van
het meldpunt en laat weten: ‘Situaties zoals bij
Kemna, die zelf een eigen bureau inhuren, moeten we niet hebben. Het nieuwe meldpunt moet
helemaal losstaan van welke producent of organisatie dan ook en kan daardoor dus ook transparant en onpartijdig optreden. We zijn al een
behoorlijk eind op weg en uiterlijk 1 mei moeten
we onder de naam MORES operationeel zijn en de
website mores.online in gebruik.’
Theaterproducent Joop van den Ende maakt via
zijn woordvoerder kenbaar een centraal meldpunt van harte toe te juichen. ‘Het is heel belangrijk dat acteurs en actrices ergens terecht kunnen
wanneer ze tegen problemen aanlopen. Hun situatie moet door een onafhankelijke partij beoordeeld kunnen worden.’
Volgens Toekook moet voor de Nederlandse richtlijnen de onlangs door het British Film Institute
opgestelde bullying and harrassment guidance als leidraad worden aangehouden. Hierin staat onder
meer dat je verplicht moet meewerken aan een
onderzoek als er tegen jou een klacht wegens intimidatie is ingediend – voorafgaand aan elke productie zouden alle betrokkenen hiervoor moeten
tekenen.

Vier ogenprincipe
Het protocol dat Kemna vandaag de dag hanteert,
is pas opgesteld nadat de beschuldigingen van
(seksueel) machtsmisbruik naar buiten kwamen.
Hierin staat onder andere dat men bij castings nu
uitgaat van het ‘vier ogenprincipe’, waarbij er
altijd tenminste twee personen een casting afnemen. Situaties waarbij audities plaatsvinden bij
een castingdirector thuis – in Gosschalks geval in
diens boerderij in Friesland – zullen daardoor volgens Kemna niet meer plaatsvinden. Ook verloopt
het contact vanaf heden zoveel mogelijk via de
agent van een acteur, tenzij er een snelle respons
nodig is. Deze agent zal in dat geval een afschrift
per mail ontvangen. Benadering via social media
gebeurt alleen als al het andere niet mogelijk is
gebleken. Als het voor een screentest noodzakelijk is om naakt te zijn, dan zal dit vooraf worden
aangegeven, en zal worden gevraagd of hier
bezwaar tegen is. Dit verzoek tijdens een auditie
doen is niet meer toegestaan.
Het protocol zegt ook dat wanneer er tussen een
Kemna-medewerker en een derde (zoals een
acteur) een liefdesrelatie ontstaat, dit gemeld
moet worden bij de directie. Bestaat er een familie- of vriendschapsbetrekking, dan onthoudt
deze persoon zich van besluitvorming over de
opdracht met betrekking tot die diensten en/of
zaken. Een opmerkelijke passage, aangezien vrijwel de gehele top van Kemna bestaat uit vrienden
en familieleden van elkaar.

Het pand van Kemna
aan de Amsterdamse
Willem de Zwijgerlaan.

NIEUWE REVU —

31

WAT I S ER V ER A N D ER D S I N DS D E VA L VA N J O B GOS SC H A L K?

En nu?

Perverse situatie
Naast de verhalen die nu boven tafel zijn gekomen, hebben Kemna Casting, Job Gosschalk en
alle gelieerde zusterbedrijven volgens diverse
prominente bronnen uit de business ook op andere niveaus op discutabele wijze macht vergaard.
Een van de ervaringsdeskundigen die al geruime
tijd meeloopt in de binnenlandse en buitenlandse
filmwereld is regisseur Martin Koolhoven. Hij
hoopt dat de #MeToo-campagne een eerste aanzet zal zijn voor een verandering in de branche en
een wijziging van het speelveld bewerkstelligt.
‘Wat veel mensen niet beseffen, is dat iets als
Kemna helemaal niet bestaat in het buitenland.
Daarom zijn ze ook de grootste ter wereld; nergens anders gaat het eraan toe zoals in ons land.
In het buitenland bestaan geen castingbureaus,
maar alleen castingdirectors. In Nederland hebben ze waarschijnlijk meer dan 80 procent van de
markt in handen, en daarnaast nog andere bedrijven ook. Dat hoge percentage heeft een perverse
situatie voortgebracht, waarin je aan de Kemnakant een totale onderschatting en bij de acteurs
een enorme overschatting van hun positie ziet.
Die twee instellingen samen maakt het tot een
bizarre samenwerking tussen partijen. Het is niet
voor niets dat er zoiets bestaat als anti-monopoliewetgeving. Zoveel te vertellen hebben, volgens
mij is het hartstikke illegaal. Kemna weet, door
alle informatie die ze vanuit verschillende hoeken vergaren, precies wie waar zit en wat doet, de
rest is verwaarloosbaar. Zij kunnen tegen een
producent zeggen dat een acteur of actrice niet
beschikbaar is, terwijl de artiest in kwestie daar
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zelf nooit iets van mee krijgt. Daar gaat dan de rol
van je leven die je misschien wel hartstikke graag
had willen spelen, maar door agendabeheer van
Kemna aan je neus voorbij gaat. Het brengt ze
ook in de bijzondere positie waarin ze salarissen
laag kunnen houden. Ik ken ook verhalen dat als
een productiebedrijf regelmatig met een ander
werkte, Job dan uitgebreid met ze ging eten en
dan soms aanbood de castings voor de helft van
de prijs te doen. Ja, dan maak je anderen kapot.
Of wat te denken van al die cursussen die Kemna
aan acteurs geeft? Mensen meldden zich daar op
een gegeven moment niet meer voor aan om iets
te leren, maar in de hoop om meer rollen te krijgen. Een ongelooflijk ongezond verdienmodel,
als je weet dat ze toch al zo’n beetje de filter naar
de Nederlandse filmwereld zijn. De spelers daarin
zijn hartstikke bang. Echt niet normaal. Alles en
iedereen hebben ze volledig in hun macht.’

Monsterverbond
Een aantal gerespecteerde tv-producenten zegt er
last van te hebben gehad dat een select groepje
elkaar voortdurend de kaart toespeelt, waardoor
anderen weinig kansen kregen om zichzelf te
presenteren met hun projecten. ‘Een kleine groep
mensen heeft zich in dit land in posities weten te
manoeuvreren waardoor ze andere getalenteerde
vakgenoten buitenspel plaatsen,’ zeggen ze. Er
bestaat een theorie van kartelvorming middels
een monsterverbond tussen Kemna, NL Film en
Endemol Shine om de concurrentie te slopen. Dat
zit, als we verschillende mensen uit het vak
mogen geloven, als volgt in elkaar.

Etienne Poeder, klokkenluider
in november 2017: ‘Ik begrijp
heel goed dat Job zich rot
geschrokken is en tijdelijk het
land is ontvlucht, maar als
straks het eerste bericht zou
zijn dat hij gewoon weer aan het
werk gaat, denk ik dat dit voor
veel onbegrip bij slachtoffers
zal zorgen. Dat hij helemaal
nooit meer mag regisseren
hoor je mij niet zeggen, maar
voordat je tot dat punt kunt
komen zul je eerst de mensen
die je wat hebt aangedaan recht
in de ogen moeten kijken en
hen om vergeving moeten vragen. Pas wanneer je echt spijt
hebt van je daden en niet om
het feit dat je gepakt bent,
heeft het zin om weer terug te
keren in je oude rol. Job heeft
mij nog niet benaderd voor een
gesprek, maar als hij daar
behoefte aan heeft dan sta ik
daar voor open.’

Yorick
van
Wageningen,
acteur: ‘Kemna moet stoppen
zichzelf als slachtoffer te zien,
en het beperken van de imagoschade niet meer als prioriteit
hebben. Slachtoffers bijstaan
en vooruit helpen waar mogelijk, daar moet de focus nu op
liggen. En dan het liefst via een
ander bureau dan het Bureau
Integriteit
Nederlandse
Gemeenten, want dat is niets
meer of minder dan een gesubsidieerde doofpot. Kemna
huurt het bureau in, dat doet
“onafhankelijk” onderzoek en
rapporteert weer terug aan
Kemna. Vreemd!’

Harry Klooster, gepensioneerd castingdirector: ‘Ik zou
het volkomen begrijpen als Job
nooit meer in deze branche aan
de bak komt, maar puur artistiek
gezien zou het een behoorlijke
aderlating zijn. Wat hij heeft uitgevreten is verschrikkelijk, maar
zijn creatieve brein mag eigenlijk niet verloren gaan.’

Dick van den Heuvel, scenarioschrijver: ‘Wat ik toejuich aan
deze moderne tijd, is dat we
mensen zoals Job publiekelijk
aan de online schandpaal kunnen nagelen en daarmee
slachtoffers een podium kunnen bieden. Ik heb jarenlang
met regisseur Karst van der
Meulen gewerkt en ontdekte
pas afgelopen najaar dat hij in
die periode stelselmatig kinderen heeft misbruikt. Ik heb daar
nooit iets van gemerkt en ik
voel me er nog steeds rot over.’

Stephan
Brenninkmeijer,
regisseur: ‘Het spreekt boekdelen dat alle castingbureaus
die door Kemna zijn weggeconcurreerd nare ervaringen met
dat bedrijf hebben. De totale
radiostilte sinds de eerste publicaties zit mij enorm dwars. Misschien komt dat doordat alle
producenten zich schamen.

Jarenlang hebben ze zich in de
luren laten leggen omdat ze
kozen voor goedkope aanbiedingen.’

dat ik mijn bijna veertig jaar
durende carrière toch vooral te
danken heb aan mijn talent.
Mensen die dat missen zien nu
juist kans om vooraan te gaan
staan en dit podium te gebruiken. Ik geloof zonder meer dat
Marc van Bree en Betty Post
nooit iets van Jobs misbruik
hebben geweten. Het zijn twee
integere mensen die terecht
nog steeds op hun plek zitten.’

Julia van de Graaff, actrice: ‘Ik
vind het schandelijk hoe weinig
mensen zich sinds het barsten
van de bom hebben uitgesproken. Op die manier houden we
de angstcultuur alleen maar in
stand en zijn we er in feite net
zo schuldig aan dat er niets verandert. Slachtoffers en andere
mensen die uit opportunisme
hun mond houden... Ik ben bij
het Nationale Toneel zelf ook
ooit seksueel geïntimideerd
door een artistiek leider en kan
me dus goed identificeren met
de slachtoffers van Job. Tegen
hen zou ik willen zeggen: spreek
je uit, zo hard als je kan! De
wens van belangenvereniging
ACT om geen verhalen met de
media te delen maar vooral
voor de rechtszaal te bewaren,
deel ik dan ook niet.’

Een anonieme actrice: ‘Het is
hoog tijd dat Kemna alle vingers die het overal in de pap
heeft zitten er weer uithaalt.
Alle mensen die daar nu werken
moeten uit elkaar gehaald worden en ondergebracht bij goede,
kleinere castingbureaus zoals
Oi Mundo en Suzanne Groen. In
Amerika, wat wij over het algemeen toch als een hysterisch
land zien, hebben alle #MeToodaders hun baan verloren, maar
in Nederland zit bijna iedereen
nog op zijn plek en nemen
acteurs als Huub Stapel het op
Facebook voor Job op. Maar ach,
hij heeft dan ook een groot deel
van zijn carrière aan die club te
danken. Toen Job het overnam
van Hans was zijn vriend Jeroen
van de Noort zijn agent. Belangenverstrengeling?’

Een anonieme acteur: ‘Met
Marc van Bree heb ik nooit problemen gehad. Ik kan me een
serie herinneren die voor mij op
de een of andere reden op het
laatste moment niet doorging,
en toen heeft hij mij op kantoor
uitgebreid excuses gemaakt.
Een doodgoeie en aardige kerel
is het.’

Huub Stapel, acteur: ‘Wat een
ontzettende infame flauwekul
is dat. Dat anoniempje moeten
ze direct boven de enkels afzagen, want ik mag toch hopen

Hans Kemna, op de beschuldiging dat hij mensen die niet op
zijn amicaliteit ingingen niet
meer belde voor audities en
afsprak met jonge, soms minderjarige jongens: ‘Dat is onzin.
Laat maar staan, als jullie dat
willen, maar het is niet waar.
Minderjarige acteurs? Ik zou
helemaal niet weten wie dat
zijn, die ken ik niet. Ik cast
acteurs van alle leeftijden. Ik
hou er verder afstand van. Ik
cast voor Toneelgroep Amsterdam en dat wil ik blijven doen
tot ik erbij neerval.’
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Reactie Kemna
‘Job Gosschalk werkte tot tien jaar geleden als castingdirector bij Kemna Casting,
en was een halfjaar geleden nog uitsluitend als aandeelhouder betrokken bij
Kemna Casting. Na kennisname van de verklaring van Job Gosschalk over zijn
grensoverschrijdend gedrag is onmiddellijk het proces ingezet om alle zakelijke
banden met hem te verbreken. Kemna Casting heeft het grensoverschrijdend
gedrag veroordeeld en publiekelijk verklaard dat zij daarvan op de hoogte had
moeten zijn. Ook heeft Kemna het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten
(BING) ingeschakeld en een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon laten
aanstellen.
We hebben een intern onderzoek gedaan en met alle medewerkers gesproken
over het grensoverschrijdend gedrag van Gosschalk. Kemna Casting heeft
publiekelijk degenen die zich in hun integriteit aangetast voelen door de handelwijze van Gosschalk opgeroepen zich te melden bij de externe vertrouwenspersoon. We hebben via directe mails aan haar relaties betrokkenen opgeroepen
hun verhaal te doen. Samen met BING en externe juristen zijn Integriteitsregelingen opgesteld, waaronder een Gedragscode en Klachtenregeling. De concept
Integriteitsregelingen zijn besproken met de acteursvereniging ACT en de
agentenvereniging NAA. De Integriteitsregelingen zijn zowel in het Nederlands
als het Engels op de website van Kemna Casting gepubliceerd en in correspondentie met acteurs, regisseurs en producenten wordt ernaar verwezen.’

De overheid heeft jaarlijks een budget van zo’n 20
tot 40 miljoen euro voor de kunst- en cultuursector. Dat geld gaat naar de podiumkunsten, televisie, film, documentaires, noem maar op. Het
totaalbedrag wordt verdeeld over commissies,
zoals het Filmfonds en het voormalige Mediafonds, wat nu het NPO Fonds heet. Deze partijen
werken direct en indirect veel met Kemna samen,
eigenlijk is dit het driehoekje waar nagenoeg al
het geld in circuleerde. Het bedrag voor de jaarlijkse grote film, ergens tussen de 4 en 7 miljoen
euro, gaat vrijwel altijd naar een project waar
Kemna bij betrokken is.
Naast dit vermoeden van kartelvorming, doet nog
een hardnekkig verhaal de ronde. ‘In de zomer
van 2017 ging het gerucht dat Gosschalk vanuit
zijn productiebedrijf Kemna & Zonen een package-deal met Endemol Shine had gesloten, waardoor hij over een periode van vijf jaar alle grote
series mag regisseren en produceren,’ zegt een
producent. ‘Endemol werd daarmee tegelijkertijd
grootaandeelhouder van Kemna & Zonen. Het
betrof een miljoenendeal waar Endemol ineens
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behoorlijk mee in de maag zat toen afgelopen
november Gosschalks misbruik aan het licht
kwam. Door hem publiekelijk onder de bus te
gooien en alle zakelijke banden direct met hem
door te snijden, moesten alle lopende en op stapel
staande producties in allerijl worden overgeheveld naar NL Film. Niet dat dit in de praktijk veel
zou uitmaken als je de verhalen mag geloven,
want beide bedrijven kennen elkaars mensen en
verdelen al jarenlang samen de koek.’
Ook bij de Nederlandse Publieke Omroep kreeg
Kemna, en voorheen dus ook Gosschalk, werkelijk
alles voor elkaar. Laten we zeggen dat veel vingers
wijzen naar een warme band tussen Kemna en
één of meerdere mensen in de top van de NPO.

Pulp
Een andere producent, die dicht bij het vuur staat
en anoniem wil blijven, hekelt de werkwijze van
Kemna. Hij legt uit: ‘Ik heb meegemaakt dat ik
eerst moest smeken om audities voor mijn producties bij hen te mogen afnemen, en toen ik het
vervolgens in eigen beheer wilde doen omdat ik

in de gaten kreeg dat ik min of meer toch zelf al
het werk al verrichte, kon ik een grote mond krijgen en werkte men mij op alle mogelijke manieren tegen. Acteurs werd afgeraden naar mijn castings te komen en bij collega’s werd mijn bedrijf
de grond in getrapt. Het riekte naar een vorm van
maffia waarbij enkel het geweld ontbrak. Ik vind
het echter abnormaal dat wij als producenten
onze castings uitbesteden aan concurrent Kemna, die we daarmee niet alleen spekken maar die
we ook nog eens inzicht geven in alles wat we
maken. Job Gosschalk vond het echter normaal
overal van op de hoogte te zijn bij bedrijven waar
hij niet eens direct werkzaam was. Bij andere producenten liep hij van tijd tot tijd het kantoor binnen om als een soort Sinterklaas met verschillende medewerkers “het jaar door te nemen”; wat
ging goed en wat niet, en evalueer dat maar eens
even met mij, leek de gedachte. Bij de KRO-NCRV
kreeg hij op een gegeven moment zoveel gemaakt
dat ik dacht: nou, die vriendschap met eindredacteur drama Brigitte Baake heeft je ook geen
windeieren gelegd.’

Ook het gegeven dat Gosschalk op latere leeftijd
ineens voor het eerst een film mocht gaan regisseren, deed bij de producent de wenkbrauwen
fronzen. ‘Alle Tijd, heb je ‘m gezien? Wat een
schijt was dat. Het Filmfonds staat voor projecten
met een hoge artistieke waarde, maar laat vervolgens deze man keer op keer zulke pulp maken op
kosten van de belastingbetaler. Ook wij maken
televisieseries, maar op het moment dat die van
ons minder goed scoren dan die van hem, zal hij
het niet nalaten om ons dat haarfijn in te wrijven. Hij loopt er op social media mee te koop hoe
succesvol hij wel niet is, en benadert ons als producenten ook persoonlijk om aan te geven dat
zijn programma’s meer kijkers trekken. Als vakgenoot steekt dat natuurlijk en voor mij was de
maat een aantal jaren geleden een keer vol. Zeker
toen hij een vriend van mij een keer seksueel
heeft geïntimideerd. Ik zei hem toen: “Ik kan me
voorstellen dat er een hoop mensen onder de
indruk van jou zijn, maar als ik je op straat tegen
kom, moet je echt de andere kant oplopen, want
anders heb je echt een probleem!” ✖
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