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Met wie zou je een dagje  
willen ruilen?

“O, met heel veel mensen. Ik ben altijd nieuws-
gierig naar anderen en wil zoveel mogelijk 
beleven en meemaken. Voor mijn werk duik ik 
vaak in de levens van andere mensen. Zo heb 
ik voor het programma Katja versus the rest wel 
eens als verpleegster gewerkt. Dat doe ik dan 
voor een paar dagen, terwijl dat voor iemand 
anders echt haar leven is. Dat vind ik interes-
sant. Als ik voor mijn stichting Return to Sender 
(zie kader - red.) naar verschillende landen 
reis, probeer ik ook om er niet als journalist 
naartoe te gaan en alleen vragen te stellen, 
maar om me echt onder te dompelen in de 
levens van de mensen die ik ontmoet.”

Wie zou je een enkeltje naar  
de maan willen geven?

“Leiders van corrupte regimes, zoals Mugabe 
van Zimbabwe. Het land zou welvarend  
kunnen zijn, maar hij trekt alles naar zichzelf 
toe. Die man leeft in zo’n rijkdom, terwijl het 
volk ontzettend arm is. Ik kan me niet voor-

stellen hoe hij dat voor zichzelf kan recht-
breien, en kan genieten van de rijkdom die  
hij anderen ontneemt. Dus hij mag samen  
met alle andere dictators op de maan gaan  
zitten. Eigenlijk is de maan nog veel te leuk 
voor hen!”

Als je je beroep niet meer  
zou kunnen uitoefenen,  

wat zou je dan doen?
“Ik ben zo ontzettend blij met het werk dat ik 
doe. Ik heb onlangs de overstap van BNN naar 
Net5 gemaakt en ben nu heel druk bezig met 
de serie S1ngle, met Bracha van Doesburgh en 
Eva van der Gucht, en natuurlijk met Return to 
Sender. Eigenlijk ben ik min of meer in dit vak 
gerold, waardoor ik me wel eens afvraag:  
wat zou ik gedaan hebben als dat niet was 
gebeurd? Ik kan me best voorstellen dat ik  
op een gegeven moment iets heel anders  
zou gaan doen. Een restaurant runnen in  
Zuid-Amerika, bijvoorbeeld. Al vermoed ik  
dat ik vaker in het restaurant zal willen zitten 
dan het runnen.”

Katja

Het boeket

20 rozen, 20 vragen, dat is het boeket. Deze week laat Vriendin’s  

Helene actrice Katja Römer-Schuurman 10 rozen uitkiezen en de 

bijbehorende vragen op de kaartjes beantwoorden.

Wie is Katja?
Naam: Katja Römer-Schuurman.

Geboren: 19 februari 1975.

Geboorteplaats: Utrecht.

Familie: een zus, actrice en  

zangeres Birgit. 

Relatie: getrouwd met Thijs Römer.

Opleiding: vwo en een korte tijd de 

studie politicologie.

Carrière: Katja’s grote doorbraak is 

de rol van Jessica Harmsen in Goede 

tijden, slechte tijden. Daarna speelt ze 

in onder meer de films De oesters van 

Nam Kee (2002), Interview (2003), 

Sextet (2006), Kapitein Rob en het 

geheim van professor Lupardi (2007) 

en Het wapen van Geldrop (2008). 

Ook presenteert ze o.a. Try before you 

die en de talkshow Katja & Sophie. 

Momenteel is ze te zien in de serie 

S1ngle en het programma Return to 

Sender, beide op NET5.

Stichting: Katja heeft de stichting 

Return to Sender opgericht, die een 

bijdrage levert aan het bestrijden van 

armoede in de wereld. De stichting 

zoekt naar bijzondere producten in 

de armste gebieden van de wereld 

om die vervolgens te verkopen in 

Nederland. De winst gaat daarna 

terug naar projecten. Sinds oktober 

is een nieuwe serie afleveringen te 

zien, waarin Katja en Art Rooijakkers 

afreizen naar de gebieden waar 

Return to Sender producten inkoopt. 

Meer info: www.returntosender.nl.
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de balans vinden tussen enerzijds proberen 
het verschil te maken en anderzijds niet 
gefrustreerd raken dat wat je doet maar  
een relatief klein deel van de oplossing is.”

Stel je hebt nog een dag te 
leven, wat doe je?

“Heel hard huilen! Het besef nog maar één 

dag te leven hebben, daar kan ik niets mee.  
Ik kan en wil daar niet eens aan denken. Ik vind 
de dood zo ongrijpbaar en surrealistisch.”

Welke drie dingen maken 
iemand zo aantrekkelijk dat  

je op slag verliefd wordt?
“Diegene moet positief in het leven staan,  

dus denken in mogelijkheden en niet in 
onmogelijkheden. En het klinkt altijd zo  
suf, maar humor; ik vind het belangrijk om  
te kunnen lachen met iemand. Ten slotte 
levenslust, de kunst van het genieten van  
het leven. Al die eigenschappen vind ik in 
Thijs, ja. Gelukkig!”

Is er iets dat je heel lekker 
vindt, terwijl je je er diep in  

je hart vreselijk voor schaamt?
“Vlees! Ik ben, sinds ik katten heb, weer  
vegetariër. Vroeger ben ik al eens vegetariër 
geweest, dat heb ik vijf jaar lang volgehouden. 
Omdat ik vlees heel lekker vind, ben ik het 
toch weer gaan eten. Eigenlijk kan ik dat nu 
niet rijmen met de liefde voor mijn katten. 
Hen vind ik ook zo leuk, dat ik het raar vind 
om andere dieren wel op te eten. We hebben 
thuis ook kippen, dus ik kan echt geen kipfilet 
meer op mijn brood doen. Ik eet nog wel vis, 
want ik kan niet in één keer met alles stoppen. 
Ik ben nu drie maanden vegetariër en het gaat 
goed. Soms vergis ik me bijna. Dan bestel ik  
in een café een portie bitterballen en denk  
ik: oh nee, dat mag niet meer! Ik hoop dat  
ik het volhoud.”
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Je vindt een portemonnee met 
€ 500,- op straat. Wat doe je?

“Ik ga naar de politie. Ik weet namelijk hoe het 
is om je portemonnee kwijt te raken, want ik 
raak zelf ook heel vaak van alles kwijt. Onlangs 
was ik weer mijn tas met al mijn pasjes kwijt-
geraakt in de parkeergarage bij een warenhuis. 
Degene die mijn tas had gevonden, naast mijn 
auto, had een briefje op mijn auto gedaan met 
daarop zijn telefoonnummer en de tekst: ‘ik heb 
je spullen gevonden’. Dat vond ik zo aardig! 
Via hem heb ik toen mijn spullen teruggekregen. 
Helaas ben ik zijn adres vervolgens weer kwijt-
geraakt en heb ik hem nooit een bloemetje als 
bedankje kunnen sturen. Dus bij deze wil ik die 
meneer graag nogmaals hartelijk bedanken!” 

Wanneer heb je voor het laatst 
gehuild van het lachen?

“Op de set van S1ngle heb ik vaak de slappe 
lach. Bracha en Eva zijn heel komische actrices. 
Onze teksten zijn heel grappig en de manier 
waarop Bracha en Eva dat zo droog kunnen 
spelen, hilarisch! Soms moeten we tijdens de 
opnames echt tegen onszelf zeggen: nu even 
serieus! Anders wordt de crew gek van ons als 

we voor de zesde keer in de lach schieten. 
Maar dat is geweldig, toch? Dat ik zoveel  
plezier heb terwijl ik aan het werk ben.”

Welk dier zou je willen zijn?
“Een vogel. Het lijkt me fantastisch om 

te kunnen vliegen. Ik zou ook een vis willen 
zijn. Als ik ga duiken, doe ik altijd of ik een vis 
ben: ik ga heel diep onder water, hang onderste-
boven en maak salto’s. Het is zo fijn om je 
gewichtloos te voelen! Ik krijg altijd op mijn kop 
van de duikinstructeurs, omdat ik in knoop 
raak met de slangen en verstrikt raak in het 
koraal. Dat is al eens gebeurd, haha! Nog een 
dier dat ik zou willen zijn: een kat. Ik heb er 
sinds kort twee, Jonas en James. Ze zijn te gek! 
Ik begreep vroeger nooit zo goed wat mensen 
hadden met hun huisdieren, vond het altijd een 
beetje aanstellerig. Maar nu ik zelf katten heb, 
ben ik helemaal verliefd op ze! En Thijs ook. 
Eerst zei hij: ‘Ik ga echt niet tegen ze praten, 
hoor.’ Laatst hoorde ik hem wat zeggen en ik 
riep vanuit de andere kamer: ‘Wat zei je, schat?’ 
‘Oh niks, ik had het tegen de katten!’ Toen 
moest ik hard lachen. Het lijkt me best fijn  
om een kat te zijn, de hele dag liggen en eten. 
En dan ’s nachts op pad en in bomen klimmen.”

Wat is de belangrijkste les  
die je ooit geleerd hebt?

“Het plezierige van ouder worden vind ik dat ik 
sommige dingen meer kan relativeren. Ik besef 
steeds meer dat ik maar een klein onderdeel 
uitmaak van het grote geheel en dat ik maar 
een korte periode hier op aarde ben. Dat geeft 
aan de ene kant heel erg het streven om niet 
onopgemerkt te blijven en de wereld iets 
beter achter te laten dan hoe hij was toen ik 
erop kwam. Maar aan de andere kant is het ook 
een rustgevende gedachte. Ik erger me er heel 
vaak aan als mensen zeggen: ‘Armoede kan ik 
toch niet oplossen, ik kan in mijn eentje geen 
verschil maken.’ Dat is absoluut niet waar.  
Wij zijn namelijk allemaal consumenten. En als 
wij een bewuste keuze maken in welke pro-
ducten we kopen, kunnen we wel degelijk  
een verschil maken. Het bedrijfsleven heeft in 
veel landen namelijk meer macht dan politieke 
regimes. En bedrijven moeten zich wel aan-
passen aan de consument, anders houden ze 
immers op te bestaan. Dus als wij alleen nog 
maar eerlijke producten willen, waar mensen 
niet voor onderdrukt of uitgebuit zijn, moeten 
bedrijven daarop hun beleid aanpassen.  
De belangrijkste les die ik heb geleerd is dus 
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“Met duiken maak ik salto’s  en raak dan in de knoop”
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