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In april kwamen 26 
leerlingen van de Witty 

International School uit Mumbai via de 
organisatie Eumind (Europe meets India) 
naar Nederland. Ze werden ondergebracht 
bij gastgezinnen. Bij Marloes thuis logeerde 
Kavya, de dochter van een rijke 

Bollywoodacteur. ‘Ze had wel andere 
gewoonten,’ vertelt Marloes, ‘maar er waren 
ook overeenkomsten. Zo houden we allebei 
van uitslapen, sporten en komen we vaak te 
laat.’ In het weekend gingen de kersverse 
vriendinnen zwemmen en naar de Efteling. 
‘Kavya wilde ook graag een Nederlandse 
krottenwijk zien, maar die hebben we 
natuurlijk niet’, vertelt Marloes. ‘Het meest 
bizarre wat ik leerde over India, is dat je 
daar nog uitgehuwelijkt kunt worden, ook al 
mag dat officieel niet meer. Gelukkig voor 
Kavya heeft ze heel moderne ouders.’

Ticket
Na tien dagen was het moment van afscheid 
nemen daar. ‘Ik vond het heel jammer dat 
Kavya naar huis ging’, zegt Marloes. Omdat 
het nog niet zeker was dat haar school ook 
naar Mumbai zou gaan, besloot Marloes in 
haar eentje te vertrekken. ‘Mijn ouders 
hebben van tevoren wel gebeld met Kavya’s 
ouders. En mijn lerares Engels, die in India 
is geweest, waarschuwde me om niet over 
straat te gaan met mijn mobiel in mijn hand 
of met te veel geld op zak.’ Marloes werd er 
niet zenuwachtig van. ‘Ik ging gewoon naar 
een vriendin die iets verder weg woont.’ 
In Mumbai logeerde Marloes in het luxe 
appartement van Kavya en haar ouders. 

‘Vanuit haar slaapkamer kijk je uit op het 
zwembad en zie je het cricketveld’, vertelt 
ze. ‘Aan de andere kant is een sloppenwijk. 
Daar ben ik niet geweest.’ De reis ging niet 
meteen goed van start. ‘Ik had last van mijn 
buik en kon niets eten.’ Kavya’s ouders  
pasten het eten wel op Marloes aan. ‘We 
aten spaghetti en noedels. Eén keer aten we 
milde kip, maar die was nog steeds veel te 
heet voor mij.’ Marloes vond het erg  
gezellig bij haar vriendin. ‘We zijn naar een 
planetarium, een pretpark, dierentuin en 
museum geweest’, vertelt Marloes. ‘Ik vond 
het ontzettend druk in Mumbai. Er staan 
veel files en het stinkt overal naar uitlaat-
gassen. Ik heb niet met het openbaar 
vervoer gereisd, want Kavya’s ouders 
hebben een auto met chauffeur. Van de 
armoede in India heb ik niet veel mee-
gekregen; één keer zag ik bedelende 
kinderen. Het meest bizarre wat ik heb 
gezien, waren twee mannen die tijdens een 
festival aan vleeshaken aan een kraan 
hingen. Anderen hadden pinnen door hun 
wangen. Ze doen dat om te laten zien dat 
ze hun goden aanbidden.’ Marloes en Kavya 
houden nu contact via social media. Ze 
denken elkaar volgend jaar weer te zien. 
‘In Maarssen of Mumbai, dat maakt me niet 
uit’, zegt Marloes.

Uitwisseling –  Via een uitwisselings-
project op school leerde de veertienjarige 
Marloes uit Maarssen de dertienjarige 
Kavya uit Mumbai kennen. Tien dagen 
logeerde ze bij haar thuis. Het klikte 
zo goed dat Marloes een maand 
later naar India ging. In haar eentje. 
Door Esther Smid

vriendschap tussen mumbai en maarssen

Het is elf uur ‘s ochtend maar in de 
Koninklijke Schouwburg in Den Haag lijkt 
het al avond. Vierhonderd figuranten in 
avondkleding wachten geduldig tot ze de 
theaterzaal in mogen. Maar eerst moet er 
een scène met hoofdrolspeler Gijs Blom 
worden opgenomen. Hij speelt Casper, een 
jongen van wie de moeder ernstig ziek is 
en verslaafd raakt aan pijnstillers. Gijs zit 

met een bedrukt gezicht achter de piano. 
Regisseuse Tessa Schram en de crew 
kijken net zo serieus. De paar journalisten 
die mogen meekijken, moeten muisstil 
zijn. Als Gijs begint te spelen, krijgt hij 
tranen in zijn ogen. ‘Vergeet niet dat je in 
deze scène nog niet moet huilen hè?’ zegt 
Schram tussendoor. Met drie camera’s op 
zijn neus speelt Gijs tot vijf keer toe 

hetzelfde mooie 
pianonummer.

Mutti 
‘Het is voor mij niet 
lastig om 
geconcentreerd te 
blijven’, vertelt de 
acteur als de scène 
achter de rug is. ‘Ik 
let erop dat ik 
tussendoor niet ga 
kletsen met de crew 
of grappen ga 
maken, zo blijf ik in 
dat serieuze gevoel. 
Ik vind het prettig 
om juist wat 
zwaardere, 

emotionelere scènes te spelen. Hoe hoger 
je concentratie, hoe meer je het stuk eigen 
kunt maken. Juist met dit soort scènes 
kun je jezelf als acteur onderscheiden.’ 
Vóór Pijnstillers speelde Gijs een rol in 
Kankerlijers. ‘Die film gaat over dezelfde 
ziekte, maar verder zie ik weinig 
overeenkomsten. In Pijnstillers had kanker 
door ieder andere ziekte vervangen 
kunnen worden. Het gaat over een jongen 
die op zoek is naar zijn vader en die zijn 
moeder dreigt te verliezen.’ Zijn moeder 
wordt gespeeld door Birgit Schuurman. 
‘Ook als er niet gefilmd wordt, noem ik 
haar “mutti” of “moeder”. We hebben een 
enorme klik. Het klinkt misschien gek, 
maar ik ben echt van haar gaan houden. 
In een film spelen betekent veel wachten. 
Daarom heb ik al veel tijd met haar 
doorgebracht. Door onze klik kon ik 
extra diep gaan in de scènes. Het huilen 
kwam vanzelf.’ 

Op de set van de 
film Pijnstillers

reportage

interview

EEn dag 
uit hEt lEvEn van 

YoutEch rEportEr 
SvEn

a dv e rte nt i e

En actie! – Door een doosje pijnstillers dat zijn moeder op zijn 
ontbijtbord had gelegd, wist acteur Gijs Blom (17) dat hij de 
hoofdrol in de film Pijnstillers had. De boekverfilming is pas eind 
september in de bios, maar op de set wordt al maanden hard 
gewerkt. ‘Ik speel graag de zwaardere, emotionele scènes.’ 
Door Annemieke Ruggenberg

X-Men, Transformers, 

How to Train your 

Dragon 2, het zijn 
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Maar hoe werkt 3D 

nou precies? YouTech 

Reporter Sven (14) 
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3D staat voor drie- 

dimensionaal, wat betekent 

dat je naast hoogte en breedte 

ook diepte ziet. Als je 

bijvoorbeeld een stok voor je 

houdt, dan zie je die veel 

dichterbij dan een boom op 

de achtergrond. Doordat je 

ogen naast elkaar staan,  

zien ze allebei net een iets 

ander plaatje. Je hersenen 

vergelijken de beelden en 

komen tot de conclusie dat  

de stok echt dichterbij is dan 

die boom. Je ziet dus 

driedimensionaal omdat je 

ene oog andere dingen ziet 

dan het andere. 
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moet je datzelfde effect 

nabootsen. Dat kun je doen 

door een 3D-bril op te zetten 

met een blauwe en een rode 

lens. Als je naar de bioscoop 

gaat krijg je alleen een slechte 

zonnebril. Hoe kan dat nou?

EEn kwEStiE van licht
Nu wordt het wel wat 

moelijker. Licht beweegt  

zich voort in golven en die 

kunnen horizontaal, verticaal, 

diagonaal en alles wat daar 
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Bij de bioscoop maken ze 

daar gebruik van door 

simpelweg bij het ene glas het 

verticale en bij het andere het 

horizontale licht te laten 

blokkeren. Als ze er nou voor 

zorgen dat het horizontale 

licht vanuit het scherm een 

andere afbeelding geeft dan 

het verticale licht, dan krijg je 
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hopelijk iedereen hoe je op 

een beeldscherm dat zo plat 

is als een dubbeltje toch  

nog 3D kunt zien.

Kijk verder. Blijf nieuwsgierig. Jouw wereld is groter.

Ontdek die van jou op www.youtech.nl!


