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Vijf jaar woont ze inmiddels in New
York. De stad waar dromen uitko-
men, zeggen ze. ,,Als je het wilt
maken, moet je hard werken. Maar
de stad zorgt er wél voor dat je je
dromen achterna gaat. Iedereen
moedigt dat aan. Voor een actrice is
de stad een walhalla. Op elke hoek
wordt een film geschoten met ac-
teurs van wie je denkt: wat zou ik
graag eens met hen willen samen-
werken’’, zegt de roodharige actrice
in een Amsterdams café. Gwen is
een paar dagen in Nederland. Elke
maand vliegt ze naar huis. Voor
werk, maar ook om haar familie en
vrienden te zien. Ze verblijft dan bij
zus Kitty in de hoofdstad, maar
reist ook steevast af naar Midwoud,
waar haar ouders wonen en Gwen
een groot deel van haar jeugd door-
bracht. 

Dienstregeling
Hoewel dat laatste niet helemáál
waar is. ,,Eigenlijk was ik bijna
nooit thuis’’, klinkt het met een
flauw lachje. Dat had alles te maken
met de grote droom: ballerina wor-
den. Dat gaat echter zomaar niet.
,,Om 5 uur opstaan, om 6 uur de
deur uit en ’s avonds laat pas thuis’’,
is de bondige samenvatting van het
dagelijkse ritme tussen haar tiende
en negentiende levensjaar. Op de
Nationale Balletacademie werkt
Gwen elke dag aan het bereiken van
haar droom. Het maakt haar vroeg
volwassen. ,,Op mijn zestiende
woonde ik op mezelf in Amster-
dam. Dat had trouwens deels te
maken met de veranderende dienst-
regeling van de bus in Midwoud.
Het werd bijna onmogelijk om af te
reizen naar de balletschool in Am-
sterdam-Zuid.’’ Zo komt een einde
aan jaren van de bus naar Hoorn, de
trein naar Amsterdam en de tram
naar school.

Het harde werken betaalt zich uit:
Gwen wordt op haar achttiende
professioneel ballerina. Ze krijgt
een contract bij het Nationaal Ballet
en gaat al dansend de wereld over.
Ze woont in Canada, Spanje en
Parijs. Een prachtig leven, maar wel
met een ’prijskaartje’. Want mis je
niet veel andere leuke dingen als je
hele dagen danst? ,,Dat vragen veel
mensen me, maar zo voelt het niet.
Natuurlijk kwam ik elke dag om
half tien ’s avonds thuis en deed ik
dus niet wat andere pubers deden;
wat dat ook mag zijn. Maar als je
ergens écht goed in bent, is er geen
andere optie dan daar voor gaan. Ik
besefte al op jonge leeftijd dat het
ontdekken van je talent iets bijzon-
ders is. Ik hield van ballet, was
ultiem gelukkig.’’ 
Nu ligt het ultieme geluk in acte-
ren. Zus Kitty werkt in de filmwe-
reld als setdresser en Gwen mag in
haar tijd als ballerina opdraven in
commercials op televisie. Langzaam
maar zeker raakt Gwen gefasci-
neerd en in 2009 volgt de grote
switch: ze stopt als ballerina en
stort zich op het acteren. ,,Vooral
het feit dat ik mijn stem mag ge-
bruiken, voelt als een bevrijding.
Als ballerina moet je stil zijn en
perfecte bewegingen maken. Als
actrice moet je je laten horen en is
imperfectie soms juist heel mooi.’’ 
In 2011 vertrekt Gwen naar New
York. Haar ouders zijn niet verrast.
,,Die weten niet beter. Ik ga mijn
droom achterna. En als ballerina
leer je al dat je moet wonen waar je
kunt werken.’’ In New York is werk.
Véél werk. Gwen pikt film- en tele-
visierolletjes op en doet reclame-
werk, onder meer voor Ikea. ,,Dat
zijn commerciële klussen die goed
verdienen.’’ Gwen woont in Brook-
lyn, op steenworp afstand van de
wijk Midwood. Inderdaad, ver-

noemt naar... ,,Midwoud. Ja, onge-
looflijk hè?’’ Midwood - een naar de
West-Friese plaats vernoemde voor-
malige nederzetting in Nieuw-
Nederland, het huidige New York -
is andere koek dan Midwoud. Hoe-
wel ze nog graag in het dorp komt.
Gwen verhuisde er op haar zevende
naartoe. ,,Ik vond het heerlijk dat
we van Hoorn naar Midwoud gin-
gen. We kregen een grote tuin met
veel meer ruimte om te spelen.’’ 
Misschien zet Gwen Midwoud wel
verder op de wereldkaart, als de
grote doorbraak zich aandient.
Lachend: ,,Tja, uiteraard wil ik
steeds grotere rollen spelen. Het is
afwachten hoe ’Overexposed’ het
doet. De filmopnamen zitten erop,
het monteren is in volle gang. Ik
moet het dus loslaten en wachten
op het eindresultaat.’’ De film komt
uit in Colombia en Amerika, maar
Gwen hoopt ook dat Europa iets te
zien krijgt van haar eerste grote rol.
,,Misschien tijdens een van de film-
festivals in Nederland.’’ 

Geniaal
Want Nederland is enigszins uit het
oog, maar zeker niet uit het hart.
,,Ik lees bij mijn zus weleens een
filmscript. Zó goed. Nederlandse
producties zijn vaak geniaal.’’ Het is
echter lastig een voet tussen de deur
te krijgen. ,,Misschien dat ’Overex-
posure’ daar bij helpt.’’ 
Tot slot. Het fraai rood geverfde
haar: een ’tactische’ carrièrekeuze?
,,Ha, dat heb ik
niet vanwege
mijn werk als
actrice, hoor.
Heeft ook geen
zin. Je kunt een
rol mislopen
omdat je te dun,
dik, lang of kort
bent. Daar kun
je geen rekening
mee houden. Wél is het zo dat
roodharige vrouwen misschien
sneller gecast worden als ’femme
fatale’ dan als moeder van twee
kinderen.’’ Toch komt de liefde
voor het rode haar wel degelijk van
een moeder van twee: haar eigen
moeder. Als zesjarig meisje huppel-
de Gwen met een rode pluk in het
haar rond op het schoolplein van
De Pontonnier in Hoorn. ,,Ik wilde
zó graag op mijn moeder lijken,
met haar mooie rode haar.’’ 
Als ware het een vette knipoog naar
haar eigen verleden en dat van de
stad, wapperen de rode haren nu
door de straten van Midwood. Gwen Albers: ,,Ik besefte al op jonge leeftijd dat het ontdekken van je talent iets bijzonders is.’’ FOTO ELLA TILGENKAMP 

Haar hele jeugd stond in het teken van slechts één
ding: professioneel ballerina worden. Gwen Albers
(33) slaagde, zag al dansend de wereld en genoot
met volle teugen. Nu is het tijd voor nieuwe doelen.
Geboren in Hoorn, opgegroeid in Midwoud en
momenteel in Midwood, New York aan het
doorbreken als actrice. Het opmerkelijke verhaal van
een West-Friese die durft te dromen en te leven
zonder grenzen. 

Leven in de magie
van Midwood 

Gwen Albers op
jacht naar roem
in New York

Eerste hoofdrol in
lange speelfilm
voor West-Friese 

Paspoort
Naam Gwen Albers
Leeftijd 33
Geboren Hoorn
Woon-
plaats New York
Beroep Actrice
Momenteel:
Hoofdrol in ’Overexposure’ 

Jeroen Haarsma
j.haarsma@hollandmediacombinatie.nl

ZATERDAG 28 JANUARI 2017

Regionaal11

Interview

Amsterdam ✱ Gwen Albers kiest
niet voor de weg van de minste
weerstand. Haar eerste hoofdrol in
een lange speelfilm is een intense.
Ze speelt een vrouw die zichzelf
isoleert na een verkrachting. Bo-
vendien is de film ’Overexposed’
een Colombiaans-Amerikaanse
productie. Veel scenes werden
geschoten in het Zuid-Amerikaan-
se land. Albers raakte er niet van in
paniek. De West-Friese gedijt im-
mers goed op vreemde bodem.

Filmposter van ’Overexposed’.


