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dinsdag 1 oktober 2019 9Reportage 9Een overtreding of misdrijf kan funest zijn voor je
carrière als BN’er. Maar kan die juist ook een zetje geven

De actrice - u kunt haar kennen
van de soap Goede Tijden Slechte
Tijden - heeft afgelopen weekend
een politieagent in zijn gezicht
geslagen tijdens een uitgaansrel in
het centrum van Castricum. En
hoewel het incident volgens een
woordvoerster van de actrice is
opgeblazen, kan dit haar nog lang
achtervolgen, zo blijkt na inciden-
ten met andere BN’ers.

Toch zit negatieve publiciteit een
carrière in de entertainmentsec-
tor niet altijd in de weg.
Dave Roelvink was
vooral bekend als de
zoon van Dries Roel-

vink toen hij vijf jaar geleden in
opspraak raakte door het maken
van een sekstape tijdens een feest-
je. Nadat deze was uitgelekt bleek
ook dat tijdens hetzelfde feestje
voor tienduizenden euro’s aan
spullen waren gestolen. Voor zijn
betrokkenheid bij de diefstal kreeg
Roelvink een taakstaf van 150 uur.
Toeval of niet, een jaar later zond
RTL de serie ’De Roelvinkjes’ uit
met een prominente rol voor Dave
Roelvink.

Grenzen
Maar negatieve publiciteit heeft
ook zo zijn grenzen. Zo leken de
Hoornse zangers Ben en Dean
Saunders voorbestemd voor een
mooie carrière in de showbusiness.
Ben was de eerste winnaar van
’The Voice of Holland’. Een paar

jaar geleden kwam hij echter
vooral in het nieuws door

negatieve incidenten.
De zanger werd lid

van motorclub

Satudarah en werd in mei 2015
gearresteerd omdat hij een ver-
keersregelaar mishandelde. Het
leverde hem onder meer 180 uur
taakstraf op.

Zijn broer Dean kreeg vorig jaar
zelfs een celstraf van 18 maanden
(waarvan zes voorwaardelijk) opge-
legd voor brandstichting en de
mishandeling van zijn vriendin. De
twee broers lijken hun veelbelo-
vende zangcarrière vaarwel te
kunnen zeggen.

Operazanger Marco Bakker
kwam in oktober 1997 in het
nieuws toen hij onder invloed van
alcohol een ongeval had veroor-
zaakt op het parkeerdek van de
Amsterdam Arena. Hierbij kwam
een vrouw om het leven. Bakker
werd veroordeeld tot 240 uur
dienstverlening. Het ongeluk had
een grote impact op zijn carrière.
,,Opeens was ik in Nederland nie-
mand meer. Alleen in het buiten-
land kon ik nog van me laten ho-
ren’’, zei Bakker in het AD.

Voetbalvedette Patrick Kluivert
veroorzaakte in 1995 eveneens een
ongeluk. Hierbij vond een theater-
directeur de dood. Het leverde hem
een taakstaf van 240 uur op. Maar
anders dan bij Marco Bakker leek
dit incident geen gevolgen te heb-
ben voor zijn loopbaan. Kluivert
maakte furore bij Oranje en Barce-
lona.

Onder invloed
Meerdere BN’ers werden veroor-
deeld voor het rijden onder in-
vloed. Zo raakte radio dj Giel Bee-
len dit jaar zijn rijbewijs kwijt
omdat hij twee keer is veroordeeld
voor het rijden onder invloed. En
Katja Schuurman kreeg in 2002
een voorwaardelijke rijontzegging
van zes maanden en een boete
vanwege rijden onder invloed.
Enkele jaren daar-
voor was de
actrice met
haar ter-
reinwa-

gen over de kop geslagen. Ook toen
had ze meer gedronken dan was
toegestaan. Deze incidenten lijken
geen invloed te hebben gehad op
haar carrière. 

En dat terwijl de kijkers van het
RTL Nieuws verontwaardigd rea-
geerden toen politiek commentator
Frits Wester onlangs dronken op
televisie leek te verschijnen. Wester
verklaarde aanvankelijk niet dron-
ken te zijn. 

Later gaf hij toe dat hij gezond-
heidsproblemen had gerelateerd
aan alcohol. Dit was nadat RTL had
aangegeven met de verslaggever ’in
gesprek’ te gaan. Zeker is dat Wes-
ter reputatieschade heeft opgelo-
pen.

Van een andere orde is de ophef
rond tv-fitnesstrainer Karl Noten.
Hij werd veroordeeld tot drie
maanden voorwaardelijke gevange-
nisstraf en een werkstraf van 150

uur voor het bezit van kinder-
porno op zijn computer. De

Avro beëindigde de samen-

werking met hem. Voor Noten was
zijn tv-carrière voorbij. 

Of dit ook geldt voor de actrice
Imanuelle Grives is nog onduide-
lijk. De actrice werd aangehouden
toen ze op het muziekfestival To-
morrowland werd betrapt met een
flinke hoeveelheid hard- en soft-
drugs op zak. De advocaat van
Grives stelde dat ze de drugs had
meegenomen in voorbereiding op
haar nieuwe rol. In afwachting van
haar rechtszaak is ze op borgtocht
vrijgelaten.

In april 2018 onthulde De Volks-
krant dat zanger Dotan gebruik
maakte van een trollenleger om de
beeldvorming van de zanger op
social media te manipuleren. Het
kwam hem op veel kritiek te staan.
Dotan trok zich terug uit de spot-
lights, maar maakte onlangs zijn
comeback. Hij zal moeten onder-
vinden hoe vergevingsgezind het
publiek is.

Roel van Leeuwen

D
at niet iedere misstap do-
delijk is voor je carrière
bewijst Dave Roelvink, die
vooral lijkt te profiteren

van zijn reputatie als bad boy. Maar
andere incidenten met BN’ers laten
zien dat dit nog geen garantie biedt
voor de verdere carrière van actrice
Robin Martens.

Dave Roelvink
werd na incident 
een echte BN’er

Zabeth van Veen is imagodeskun-
dige en specialist personal bran-
ding. De Amersfoortse doet dat
vooral voor mensen uit het be-
drijfsleven, maar soms ook de
politiek en managers van artiesten.

Het relletje rond Robin Martens
heeft zij via de media ook mee
gekregen. ,,Martens ziet er altijd zo
lief uit in GTST. Juist dan schaadt
het je imago wanneer je een agent
mishandelt.’’ Dat incident in Cas-
tricum is voor de actrice extra
vervelend omdat het een agent
betreft. ,,Dat is anders dan wan-
neer je ruzie krijgt en een ander
meisje of een jongen slaat. Van
agenten en ambulancepersoneel
moet je afblijven, is de norm. Wat
de zaak nog erger maakt is dat de
actrice het ook nog ontkent, terwijl
er camerabeelden van zijn. Ik zeg
altijd: probeer met je verklaring zo
dicht mogelijk bij de waarheid te
zitten. En nog een tip: zorg dat je
als artiest en management hetzelf-
de verhaal vertelt.’’

Volgens Van Veen hangt het
helemaal van je beroep en de
zwaarte van het incident af, of het
je carrière in de weg zit. ,,Een
rapper of een soapie kan meer
maken dan een politicus of televi-

siepresentator. Halsema en niet
haar man wordt afgerekend op wat
hun zoon heeft gedaan. En wan-
neer iemand als Humberto Tan een
relatie begint, is dat toch anders
dan iemand die als Casanova te
boek staat.’’

Wat not done is, is volgens haar
iemand echt leed toebrengen.
,,Dronken tegen een lantaarnpaal
aanrijden is dom, maar jouw pro-
bleem. Maar wanneer er een slacht-
offer is, kan je het wel vergeten.
Inderdaad zoals bij Marco Bakker.
Die maakte het helemaal bont door
te liegen en de verantwoordelijk-
heid af te schuiven. Je moet in zo’n
situatie wel spijt betuigen.’’

Wat ook niet kan is drugs dealen
of smokkelen, zoals de Nederland-
se actrice Immanuelle die in België
werd gepakt, de atlete Madiea met
smokkelwaar in Duitsland en de
topsporter Roelf die een handeltje
was begonnen op een festival in
Hongarije. ,,Dat is toch anders dan
dat je zelf wordt betrapt op drugs-
gebruik.’’

Frans van den Berg

’Drugs dealen en
verwonden kan niet’

Imagoschade
verschilt per
beroep

,,Iedereen kan fouten maken of wel
eens dronken zijn. Dus ook de
Bekende Nederlanders. Dat hoeft je
carrière niet te schaden. Zo lang je
maar geen drugs gaat dealen of
mensen echt iets aandoet.’’

Misstap niet altijd 
dodelijk voor carrière


