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Eva van de Wijdeven, Jelka van Houten en Loes Luca spelen de hoofdrollen in Huisvrouwen Bestaan 

Niet. Bijrollen zijn er voor Jim Bakkum, Kay Greidanus, Leo Alkemade en Victoria Koblenko. Dat is 

 bekendgemaakt tijdens de castpresentatie in het Amsterdamse Vondel CS. In deze nieuwsbrief 

stellen we de cast aan u voor!

Door: Martijn Schenk

Gijsje (Eva van de Wijdeven) is een jonge, ambitieuze controlefreak met enorme smetvrees. 

Samen met haar partner Jasper (Kay Greidanus) heeft ze een kinderwens. Tegelijkertijd wil ze 

carrière maken bij het reclamebureau waar ze werkt. 

Haar oudere, rommelige zus Marjolein wordt gespeeld door Jelka van Houten. Ze is getrouwd met 

Huib (Leo Alkemade) en moeder van drie kinderen. Na het kwijtraken van haar baan als journalist 

probeert ze om een ‘schoolpleinmoeder’ te worden. Maar lukt dat wel zonder talent? Als ‘school
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V.l.n.r: Leo Alkemade, Victoria Koblenko, Jim Bakkum, Jelka van Houten, Kay Greidanus, Loes Luca, 
Rick Engelkes, Eva van de Wijdeven, Richard Kemper en Aniëlle Webster. Foto: Cassandra Seelemeijer
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Eva van de Wijdeven, Loes Luca en Jelka van Houten. 
Foto: Cassandra Seelemeijer.

pleinmoeder’ staat Marjolein bovendien in de schaduw van de perfecte moeder Titia (Victoria 

Koblenko). 

Hun bohémienne moeder Loes (Loes Luca) heeft stiekem iets teveel hypotheken op het huis 

genomen. Dit tot grote ontsteltenis van haar dochters. Ze is namelijk een echte levensgenieter die 

haar geld wel erg makkelijk opmaakt. Gijsje en Marjolein vinden het een verschrikkelijk idee dat 

ze hun familiehuis verliezen en zoeken naar mogelijkheden om het te behouden. 

De financiële bonus die Gijsje kan verdienen met een gouden idee voor een reclamecampagne 

kan hen uit de financiële problemen helpen. Hiervoor verdiepen Gijsje en haar sexy collegae 

Dominique (Jim Bakkum) zich in de ‘de huisvrouw anno nu’.

“Het wordt vooral een heel grappige film”

EuroGroei Films was bij de castpresentatie en vroeg de hoofd

rolspelers wat ze van de film, de cast en het verhaal vinden. 

Klik hier om het filmpje te bekijken.

Acteurs en actrices onder de loep

De 32jarige Eva van de Wijdeven werd bekend als Desie in de film en serie Dunya & Desie. De 

laatste jaren speelden ze onder meer in de Nederlandse films Borgman, Schneider vs. Bax en 

Hartenstrijd. Veel mensen zullen haar ook kennen als Eva van Amstel uit de succesvolle serie 

A’dam – E.V.A. 

Jelka van Houten brak door met haar rol in het theaterstuk Turks 

Fruit. Inmiddels heeft ze in tientallen theater stukken, series en 

films gespeeld. Zo vertolkte de blonde actrice onder andere rollen 

in Zomerhitte, Het Verlangen en Mannenharten 2. 

Veel mensen zullen bij het horen van de naam Loes Luca meteen 

denken aan haar rol als zuster Klivia in Ja Zuster, Nee Zuster. 

Maar daarna vertolkte Luca nog tientallen rollen in series en 

films, waaronder ’t Schaep met de vijf poten, De Marathon en 

Familieweekend.

De partners van Gijsje en Marjolein worden dus gespeeld door 

Kay Greidanus en Leo Alkemade. De 26jarige Kay Greidanus 

https://www.youtube.com/watch?v=TAXDAuxxIaI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eva_van_de_Wijdeven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jelka_van_Houten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loes_Luca
https://www.kaygreidanus.nl
https://www.youtube.com/watch?v=TAXDAuxxIaI
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begon zijn carrière op achtjarige leeftijd met een rol in Kruimeltje. 

 Recenter speelde hij onder meer in Petticoat, Flikken Maastricht en 

verschillende theaterproducties. Leo Alkemade speelde onder andere 

sketches in Sluipschutters en Komt een man bij de dokter. Hij is 

onder daarnaast bekend van zijn rollen in de films Pak van mijn Hart 

en Tuintje in mijn hart.

Door zijn finaleplek in de allereerste Idiols werd Jim Bakkum bekend 

bij het grote publiek. Naast zingen en presenteren, speelde de acteurs 

onder andere in The Passion, Verliefd op Ibiza en de TVkantine.

Door haar acteerwerk in GTST brak Victoria Koblenko echt door als 

actrice. De in Oekraïne geboren actrice speelde de laatste jaren onder 

meer in The Paradise Suite, Costa, Feuten en Meiden van de Heren

gracht. Ze is daarnaast presentatrice en columniste.

Opnames van start!

Aankomende maandag gaan de eerste opnames van Huisvrouwen 

Bestaan Niet van start. De komedie wordt geregisseerd door Aniëlle Webster. Zij maakte onder 

andere het bioscoopsucces Mees Kees Langs de Lijn, het drama Bowy is Succes en de korte film 

Arigato. Voor haar serie Kasper en de Kerstengelen won ze eerder deze maand een International 

Emmy Kids Award in de categorie jeugdserie. 

Het scenario is geschreven door cabaretier Richard Kemper en is gebaseerd op de succesvolle 

theatervoorstelling ‘De Huisvrouwenmonologen’. 

Voor producent Rick Engelkes (REP) is Huis vrouwen Bestaan Niet een droom die uitkomt. 

Hij is namelijk al jaren actief als theaterproducent, maar aan het produceren van een lange speel

film was hij nog niet toegekomen. Samen met partner 

Frank Groenveld wordt er vanuit REP producties 

inmiddels aan meerdere films en series gewerkt.

De kerstkomedie van 2017?

De verwachting is dat de Huisvrouwen Bestaan Niet 

met de kerstdagen in de Nederlandse bios copen 

verschijnt. Tot die tijd houden wij u uiteraard op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen rond deze film.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leo_Alkemade
http://www.jimbakkum.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Victoria_Koblenko
http://www.imdb.com/name/nm1598347/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Kemper

