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Een affaire met je neef, je aartsvijand drogeren of iemand misbruiken, dat zijn dagelijkse 
problemen waar de acteurs in ‘Goede tijden, slechte tijden’ mee te maken hebben. De 
Nederlandse televisiekijkers zijn er dol op. Het kan niet gek genoeg. Dat blijkt ook uit de 
cliffhangers die met het jaar groter en groter worden.

Sinds 1 oktober 1990 is ‘Goede tijden, slechte 
tijden’ te zien op de Nederlandse televisie. 
Het is een soapserie en speelt zich af in het 
fictieve plaatsje Meerdijk. De serie heeft het 
reallife karakter van Engelse soaps en het onre-
alistische van de Amerikaanse soaps. Deze com-
binatie zorgt voor een succesformule. GTST is de 
langst lopende dramaproductie in Nederland. 

Bij menig GTST kijker staat de cliffhanger van 
seizoen 22 nog vers in het geheugen. Naast een 
paar kleine spannende onderonsjes was de aan-
rijding van Jack van Houten door Bing Mauricius 
de grote cliffhanger. Nu is het weer zover, het 
einde van seizoen 23 is inzicht. Dat betekent op-
nieuw een gigantische cliffhanger. Wie gaan er een 
rol spelen bij deze cliffhanger? Zal Ludo Sanders 
plannen hebben om Mike Brand om het leven te 
brengen? Of zal Sjoerd Bouwhuis bezwijken aan 
zijn drugsverslaving? 5 juli 2013, stipt om 20.00u 
staat de grande finale gepland en worden al onze 
vragen beantwoord. Althans, als het goed is. 

Vanaf seizoen 1 zorgt de cliffhanger bij GTST voor 
een groot succes. Elk jaar opnieuw valt het op dat 
de eerste en laatste aflevering het best bekeken 
worden. Er wordt tijdens een cliffhanger naar een 
hoogtepunt gewerkt, net op het moment suprême 
stopt de serie. Zo zullen er bij het vervolg van het

nieuwe seizoen de kijkers gebonden blijven. Deze 
formule zorgt ervoor dat de serie successen blijft 
behalen elk seizoen weer. Als we terug blikken op 
de afgelopen seizoenen kunnen we constateren dat 
de cliffhangers steeds groter en heftiger worden.

Seizoen één ging 1 oktober 1990 van start. 
Het was nog maar net op tv en de toon was al 
gezet, een soap waarin alles mogelijk is. Het 
script bestond uit ernstige problemen en con-
flicten die enorm werden uitvergroot. Dat was 
in het begin een schok voor de Nederlandse 
kijkers maar werd al gauw geaccepteerd. 

Tegenwoordig is er aan de formule van GTST 
niets veranderd. Nog steeds is het een goed 
lopende soapserie die dagelijks door 1,8 miljoen 
mensen bekeken word. De verhaallijnen zijn nu 
wel uitgebreider en ingewikkelder. Er wordt nog 
vaak verwezen naar ex-acteurs en oude gebeur-
tenissen. Voor de echte fans makkelijk te volgen 
maar kijk je af en toe moet er toch flink research 
gedaan worden om het verhaal te snappen.

GTST richtte zich in de eerste vier seizoenen vooral 
op schoolverlatende jeugd. Deze personen stonden
vaak centraal in de cliffhangers. Zo duikt er in 
seizoen 1 en 3 een verloren zoon op en staan bij 
seizoen 2 en 4 bedrog en moord centraal. Niet
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de laatste aflevering afsluiten met een groot feest in
het Archeon. Dit feest was ter ere van het beha-
len van hun schooldiploma. Alle bezoekers komen 
gekleed in Griekse gewaden. Alle acteurs waren 
aanwezig op de crime scene want tijdens dit feest 
duikt topcrimineel Vadim Kadar op en probeert zijn 
vijand Jack van Houten om het leven te brengen. 
Daarnaast probeert Ludo Sanders de vriend van Ja-
nine Elschot te drogeren. Dit is de eerste cliffhanger 
waar alle acteurs betrokken zijn. Volgens de acteurs 
voor herhaling vatbaar. ‘Het is ontzettend leuk om zo 
met zijn alle op de set aan het werk te zijn’, vertelde 
Inge Schrama die de rol van Sjors Langeveld vertolkt. 

De tweede cliffhanger waarbij alle acteurs aan-
wezig waren was in seizoen 21. De bruiloft van 
Nina Sanders en Noud Alberts. Door een obses-
sie van Wiet voor Noud, probeert ze Nina neer te 
schieten tijdens haar bruiloftsfeest. In plaats van 
Nina raakt ze Rosa, de huishoudster van de fami-
lie Sanders. Voor de kijkers thuis een hele schok. 
De o zo vertrouwde huishoudsster moet ineens 
de serie verlaten maar wel op haar hoogtepunt. In 
het begin een kleine bijrol als huishoudsster van 
de familie Sanders groeide uit tot een geheel ei-
gen verhaallijn als moeder van Lorena Gonzalez. 
Elly de Graaf heeft genoten van haar rol. Haar rol 
heeft vele mensen geïnspireerd en dat is ook de re-
den waarom zij centraal staat in ‘Het Portret van’.

Het einde is in zicht. Zullen de makers van GTST 
ervoor kiezen om alle acteurs bij de cliffhanger 
te betrekken? Of worden er meerdere verhaal-
lijnen geschreven waarbij het mis gaat? Misschien 
gooien ze het roer wel helemaal om. Het enige 
wat de kijkers nog kunnen doen, is afwachten. 

bepaald de luchtigste onderwerpen maar wel 
vergeleken met andere cliffhangers van de serie. 

De bruid werd levend begraven tijdens haar ei-
gen bruiloft, de dader vermomt zich als de bruid 
en betreed het altaar waar Ludo Sanders staat te 
wachten. Een van de grootste nachtmerries voor 
de meeste mensen. Dit overkwam Janine Elschot 
in de cliffhanger van seizoen 12. Ruim 1,9 miljoen 
mensen waren gekluisterd aan de buis. Sinds dat 
Janine Elschot en Ludo Sanders hun entree hebben 
gemaakt in GTST is de spanning toegenomen. Ludo 
wordt gevreesd door velen. Hij staat er namelijk 
om bekend om iedereen die tegen hem in gaat uit 
de weg te werken. Dit heeft dan ook tot reden dat 
de Sanders het vaakst deel uit maken van de cliff-
hangers. Voeren ze de daad zelf niet uit, zijn ze 
meestal op een of andere manier toch betrokken.

Naast de meest bekeken en heftigste cliffhanger, is 
de cliffhanger van seizoen 11 niet heel bijzonder. Het 
seizoen heeft in het teken gestaan van allerlei nieu-
we relaties zoals Rik de Jong en Anita Dendermonde, 
Robert Alberts en Laura Selhorst en Sylvester Koet-
sier en Charlie Fischer. Het seizoen heeft in het teken 
gestaan van allerlei nieuwe relaties zoals Rik de Jong
en Anita Dendermonde, Robert Alberts en Laura 
Selmhorst en Sylvester Koetsier en Charlie Fisch-
er. De vraag is nu of deze koppels in het nieuwe 
seizoen stand gaan houden. De kijkcijfers liegen 
er niet om. Het seizoen begon met ruim 1,8 mil-
joen kijkers en zakte op het hoogte punt naar een 
krappe 1,7 miljoen. GTST heeft ervan geleerd want 
de cliffhangers van de seizoenen erna waren stuk 
voor stuk een groot succes, zo bleek al in seizoen 12.

In seizoen 17 mogen Florien Fischer en Nina Sanders



ELLY DE GRAAF
‘het portret van’

Deze week in ‘Het Portret van’ staat Elly de Graaf centraal. Ze is 6 augustus 1954 geboren 
in Werkendam. Momenteel gaat ze door het leven als actrice, speelt ze in toneelstukken, 
helpt ze mee aan schoolprojecten en geeft ze trainingen.
“Hoewel ik ook veel andere dingen heb gedaan (o.a. heel veel toneelstukken) ben ik voor 
de meeste mensen Rosa Gonzalez. Het is ook geen sinecure, 11 en een half jaar heb ik 
deze rol mogen spelen. Dagelijks nog word ik herkend en dat constateer ik met een zekere 
trots. Rosa was geliefd en werd node gemist.” Aldus Elly.

In seizoen 21 maakt Rosa, gespeeld door Elly, deel uit van de cliffhanger. Hierbij wordt 
ze geraakt door een kogel en overlijd later in het ziekenhuis.
Het was heel spannend voor mij, omdat ik nog nooit op deze manier deel had uitgemaakt van 
een cliffhanger en het voor mij gelijk ook het einde betekende.
Deze cliffhanger luidde de dood van Rosa in waarmee mijn deel in de serie eindigde. En 
uiteraard was dat een raar gevoel. Wat vond u ervan dat u op deze manier uit de serie 
werd geschreven?
Ik vond het fijn dat de schrijvers er voor kozen me toch een spectaculair einde te geven. Ik zou 
het vreselijk hebben gevonden het laatste kopje koffie neer te moeten zetten en te zeggen: ik 
neem ontslag want ik ga naar mijn zuster in Australië.



Bij het opnemen van tv-programma’s 
en films wordt er bijna nooit chrono-
logische gefilmd. Wat was Rosa’s al-
ler laatste scène die opgenomen werd? 
Mijn allerlaatste scene was de sterfscène. 
Daarvoor had ik dus al afgekoppeld van de 
apparatuur dood op bed gelegen. Wanneer 
een acteur uit de serie gaat zorgt de plan-
ner er meestal wel voor dat zijn echte laat-
ste scene ook de laatste scene is die opge-
nomen moet worden, aan het eind van de 
dag. In feite was dus de scene waarin ik 
dood op bed lig de laatste scene bij de uit-
zendingen, maar deze was eerder opge-
nomen. Ook met het oog op de emoties 
natuurlijk. Wat vond u zelf van die aller-
laatste scène? Hoe voelde dat voor u?
Voor de laatste scene ga ik nu uit van de 
sterfscène. Het was alsof ik op mezelf neer-
keek, een beetje alsof je half droomt, en je 
niet helemaal bewust bent van het feit dat je 
iets aan het doen bent. Ik nam echt afscheid 
op dat moment, van de leuke tijd die ik daar 
had gehad, van alle lieve mensen, van mijn rol 
als Rosa. Ik denk dat ik een beetje dood ging, 
al stopte ik niet met adem halen. Ik verloor 
wel iets wat nooit meer terug zou komen.

Wat was uw favoriete cliffhanger van 
GTST?
Mijn favoriete cliffhanger is die van seizoen 
16, waarin Janine Ludo neerschiet terwijl ze 
denkt dat er fake kogels in het pistool zit-
ten. De cliffhangers worden altijd zo rond de 
maand mei opgenomen, dan volgt een zomer-
stop voor de uitzendingen in juli en augustus 
en beginnen de uitzendingen weer in sep-
tember. Men had er voor gekozen de gehele 
cast in het onzekere te laten wie de kogels 
had verwisseld. Ludo was dood, en moest 
begraven worden en gaande de verdere op-
names kwamen de acteurs er pas achter wie 
er uit de serie zou moeten verdwijnen omdat 
diegene Ludo had neergeschoten. Boven-
dien deed men dus voorkomen of Ludo was 
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doodgeschoten en ook uit de serie zou gaan.  
Zelf heb ik daar altijd aan getwijfeld, want 
er was geen afscheidsfeestje of zo voor hem 
geweest. Erik is echter ruim drie maanden 
niet op de set geweest en Caroline mocht 
niks zeggen. 
Uiteindelijk bleek het dus een wraakactie 
van Ludo, die op deze manier te weten dacht 
te komen wie hem dood wilde hebben.
 
Heeft u alles van uw zelf kunnen laten zien 
tijdens u rol in GTST? Of zat er meer in?
Nee jammer genoeg niet. Ik had echt graag 
gewild dat ik de kans had gekregen deze rol 
uit te bouwen tot een grotere bijdrage van 
mij. Ik moest echter altijd genoegen nemen 
met een positie op de achtergrond, als is 
dat in de loop van de jaren wel veranderd. 
Maar het bleef natuurlijk altijd onderge-
schikt aan de verhaallijnen van de anderen.

Van huishoudster met enkele zinnen tot 
moeder van Lorena. Langzamerhand 
worden er voor Rosa verhaallijnen 
gecreëerd. Wat was u favoriete verhaal-
lijn binnen GTST?
De opleving aan het einde van mijn tijd was 
natuurlijk het komen opdagen van de 
vader van Lorena en net daarvoor het ver-
liefd worden op Jef. Ik had ineens heel veel 
leuke scenes te spelen, die opeens wèl om 
Rosa draaiden. En dat had ik nog heel lang 
zo willen doen.

Rosa heeft met vele acteurs mogen 
acteren. Welke acteur was uw favoriete 
mede- of tegenspeler?
Ik kan met de hand op mijn hart zeg-
gen dat ik met iedereen met het grootste 
plezier gespeeld heb. Hoewel Erik er mis-
schien een klein beetje bovenuit steekt, had 
ik ook veel plezier met Carolien en bv. Bas 
Muijs en Christoph Haddad en niet te vergeten 
met dochter Lorena, Gigi Ravelli. Maar in 
principe dus eigenlijk echt wel met iedereen.


