
OOG IN 
OOG MET

 De bioscopen puilden uit toen de eerste Fifty Shades of Grey film  
uitkwam. En dat zal met opvolger Fifty Shades Darker niet heel anders 

zijn. Journalist Maaike Schaap vloog naar Los Angeles om hoofdrolspelers 
Jamie Dornan (34) en Dakota Johnson (27) aan de tand te voelen.
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Mr Grey

De hemel in Los Angeles is helder-
blauw. Het waait stevig, maar de 
wind voelt warm aan. Het is met 
38 graden ontzettend heet bij de 
Universal Studio’s, waar ik niet 

alleen hoofdrolspeelster Dakato Johnson ga 
spreken maar ook Jamie Dornan. De man die 
menig vrouwenhart sneller laat kloppen… Lijkt 
hij een beetje op zijn dominante personage? Jamie: 
“Nee, ik lijk niet echt op Mr. Grey. Ik bewonder zijn 
succes, zijn ambitie en zijn discipline om door te gaan tot 
je datgene hebt bereikt wat je wil bereiken, maar die kwaliteiten heb 
ik zelf niet. Hij kan zich op één ding richten en daar totaal voor gaan. 
Dat vind ik knap. Ook is hij behoorlijk dominant. Zo ben ik absoluut 
niet. Ik zou bijvoorbeeld nooit tegen mijn vrouw zeggen dat ze iets 
móet doen, dat is niet aan mij.”  

En jij Dakota? Heb jij iets onderdanigs in je karakter? 
Dakota: “We hebben wel dingen met elkaar gemeen, zoals haar  

avontuurlijkheid. Ik ben net als zij niet gauw bang om 
iets nieuws of opwindends te proberen. Eén van de 
meest avontuurlijke dingen die ik heb gedaan, is 
skydiven. Dat was een ervaring die ik niet snel zal 
vergeten. Maar verder zijn Anastasia en ik erg ver-
schillend. Zij gaat heel ver voor de liefde, ik weet 
niet of ik dat zou kunnen. En waar zij onderdanig 

of juist dominant kan zijn, zit ik meer in het mid-
den. Maar ze maakt wel een ontwikkeling door. In 

de eerste film is ze erg onzeker, maar in het tweede deel 
wordt ze zelfverzekerder, krijgt ze meer zelfrespect en is ze 

dapperder om haar seksualiteit verder te ontwikkelen. Ik ben haar 
meer gaan waarderen.”

Maar zou je een relatie kunnen hebben met een ‘Mr. Grey’ type? 
Dakota: “Ik weet ’t niet. Als het om de liefde gaat, ben ik hopeloos.”

Want? 
Dakota: “Ik heb geen rem. Stel dat ik iemand zou tegenkomen 

FIFTY SHADE DARKER
Terwijl Christian alias Mr. Grey (Jamie) 
worstelt met zijn innerlijke demonen, wordt 
Anastasia (Dakato) geconfronteerd met de 
jaloezie van vrouwen die haar voorgingen. 
Vanaf 9 februari draait dit erotische tweede 
deel in de bioscopen.  

Jamie: Ik zou  
mijn vrouw nooit  
zeggen dat ze IETS 
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die iets wegheeft van Christian Grey met al die donkere randjes en  
een complex verleden, zou me dat niet meteen afschrikken. Als ik 
verliefd word, word ik verliefd. Ik kan daar niets tegen inbrengen. 
Het gebeurt gewoon en dan zie ik wel wat er verder gebeurt.” 
 
Het vele naakt in de film, was je daar onzeker over?
Dakota: “Ik ben nog nooit onzeker geweest over mijn lichaam. Ik 
vind oprecht dat schoonheid vanbinnen zit. Elk lichaam is anders 
en elk lichaam is prachtig. Als iemand anders iets anders zegt, moet 
je je daar niets van aantrekken. Er zullen vast mensen zijn die zullen 
zeggen dat ik niet mooi genoeg ben voor deze rol, maar daar luis-
ter ik niet naar. Ik heb wel wat beters te doen met mijn tijd 
dan te luisteren naar mensen die zeggen hoe ik eruit zou 
moeten zien. Mensen zullen altijd commentaar heb-
ben op films, hoe je eruitziet of hoe je je kleedt… 
Het is veel te vermoeiend om daarnaar te luiste-
ren. Recensies lees ik niet en Facebook heb ik niet. 
Ik vind het veel belangrijker wat mijn vrienden en 
familie ervan vinden dan iemand die ik niet ken.” 

En jij, Jamie, was jij onzeker?
Jamie: “De jaren beginnen mee te spelen en daar word ik 
iedere dag als ik in de spiegel kijk mee geconfronteerd. Mijn 
gezicht wordt door de ouderdom aangetast, haha. Daarom hebben 
we destijds in overleg besloten het tweede en het derde deel Freed 
tegelijkertijd te filmen, zodat de karakters geloofwaardig blijven.  
Mr. Grey is 28, maar zelf ben ik 34.” 

Maar wat een lijf! Moest je daar veel voor doen?
JAMIE: “Voor deze rol heb ik iedere dag moeten sporten. Christian 
is geobsedeerd door zijn eigen lijf, dan moet dat er natuurlijk ook 
geloofwaardig uitzien. Zelf sport ik niet om er goed uit te zien, 
maar om gezond te blijven. Zeg nou zelf: als je na een lange draai-
dag van dertien uur kunt kiezen tussen tijd doorbrengen met je 
gezin of de sportschool in duiken, dan kies je toch voor je gezin?”

Heb je nog wel tijd voor je gezin door al je succes? 
Jamie: “Mijn dochters zijn 3 en 1 jaar en gaan nog niet naar school. Dat 
vergemakkelijkt het, want mijn vrouw en kinderen gaan overal mee 
naartoe. Draaien we in Vancouver in Canada, dan gaan ze mee. Moet 
ik naar Frankrijk: hetzelfde verhaal. Tegen de tijd dat mijn dochters 
naar school gaan, zal er wel iets veranderen. Zij zullen zich realise-
ren wat voor werk ik doe en dat ik lang van huis kan zijn. Misschien 
dat ik dan andere keuzes ga maken als het om mijn carrière gaat. 
Bijvoorbeeld nee zeggen tegen een klus van een paar maanden in 
het buitenland. Ik denk dat ik dat nog best moeilijk ga vinden…”

Geniet je van het vaderschap?
Jamie: “Ja, ik vind alles leuk. Dat mijn vrouw en ik al een heel lange tijd 
geen nacht door hebben kunnen slapen neem ik allemaal op de koop 
toe. Het is het allemaal waard. Deze twee meisjes zijn zo eigengereid 
en vinden alles leuk. Ze vertellen wat ze leuk vinden om met papa te 

doen en ik ga daarin mee. Het is heerlijk om vader te zijn. Ik ben ook 
blij dat mijn succes in mijn dertigerjaren is gekomen en niet toen ik 
begin twintig was. Als je nog zo jong bent doe je stomme dingen. Ik 
denk ook niet dat ik dan goed met mijn succes om had kunnen gaan. 
Nu heb ik een gezin dat mij met beide benen op de grond houdt.” 
 
Hoe ga jij om met het succes, Dakota?
Dakota: “Ik ben vooral ontzettend dankbaar dat mij dit is overkomen. 
Fifty Shades heeft mijn carrière ontzettend in de lift gezet. Ik woon 
tegenwoordig in trailers en hotels, maar het is het allemaal waard. Ik 

heb prachtige plekken op de wereld gezien, zoveel kennis opgedaan 
en bijzondere mensen ontmoet. Ik kan niet anders zeggen 

dan dat ik trots ben op wat ik tot nu toe heb bereikt.”

En je ouders, Melanie Griffith en Don Johnson?
Dakota: “Zij zijn heel belangrijk voor mij. Ze vragen 
waar ik mee bezig ben of komen me bezoeken. Ik 
ben iemand die niet graag in de media over zichzelf 
vertelt. Dat deel ik liever met vrienden en familie. 

Misschien komt dat deels wel doordat ik ben opge-
groeid met bekende ouders.” 

Jamie: “Voor mij is familie ook alles. Ik ben opgegroeid 
met twee oudere zussen die mij altijd wilden beschermen 

toen ik klein was. Ik heb veel aan hen te danken, ze speelden een 
grote rol in mijn ontwikkeling. Ik weet nog goed dat ik me in eer-
ste instantie altijd het kleine broertje voelde, tot ik een kop groter 
werd dan zij. Ineens voelde ik ook de drang om hen te beschermen, 
als hun grote broer.” 
Dakota: “Ik heb ook een goede band met mijn (half)broers en m’n 
halfzusje Stella Banderas. Ik heb zes tatoeages en eentje is gelijk aan 
een tatoeage die zij ook heeft. Van de andere vijf tatoeages heb ik 
overigens een klein beetje spijt, omdat ze vaak weggewerkt moeten 
worden voor opnames en dat kost wel even tijd. Inmiddels heb ik 
het tot een kunst verheven en kan ik ze alle zes in een kwartiertje 
tijd wegpoetsen met make-up.” 

Jamie, mogen jouw dochters later papa’s sexy acteerwerk zien?
Jamie: “Ha! Ik denk niet dat ze over een jaar of tien, vijftien naar de 50 
Shades-films gaan kijken. Ik kan me niet voorstellen dat je je vader 
op die manier bezig wilt zien… Jij wel?” 
Dakota: “Van mijn ouders weet ik zeker dat ze ’m niet hebben gezien, 
evenals mijn (half)broers. Het zou best ongemakkelijk zijn als je 
broers naar je kijken terwijl je allerlei seksuele dingen aan het doen 
bent… Mijn halfzusje Stella heeft de film wel gezien en een aantal 
vriendinnen ook. Zij vonden het een mooi liefdesverhaal. Zelf heb 
ik ’m niet gezien, dat is net alsof je naar een vreemde zit te kijken.” 
Jamie: “Eén keer zag ik per ongeluk mijn acteerkunsten terug. Dat was 
in het vliegtuig. Ik zat lekker weg te doezelen toen ik schuin voor mij 
ineens een nogal naakte scène van mij en Dakota zag op het kleine 
televisieschermpje. In eerste instantie voelde dat een beetje onge-
makkelijk, maar ik moest er ook hard om lachen. De vrouw schuin 
voor mij moest eens weten wie er toen achter haar zat!” ■

MEER DAKOTA 
NAAM: Dakota Johnson GEBOREN: 4 oktober 1989. Haar vader is Don 

Johnson, haar moeder Melanie Griffith. RELATIE: Nee. KENNEN WE ALS: actrice, 
vooral als Anastasia Steele uit Fifty Shades of Grey en de film How to be 

single. HOUDT VAN: “Koffiedrinken in bed. Als het kan, drink ik het eerste 
kopje altijd in mijn bed. Zo fijn wakker worden.”  HEKEL AAN: “Mensen die op 
social media altijd maar nare reacties plaatsen, dat is een van de redenen 

dat ik geen Facebook heb.” ONTSPANT DOOR: “Tijd doorbrengen met mijn 
familie, foute romantische comedy’s kijken en chocola eten.”

Dakota: Als het 
om de liefde gaat, 
ben ik compleet 
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MEER JAMIE 
NAAM: Jamie Dornan 
GEBOREN: 1 mei 1982 RELATIE: 
Ja, getrouwd met Amelia 
Warner. Ze hebben samen 
twee dochters, Dulcie (3) 
en Phoebe (1).  KENNEN WE ALS: 
acteur, vooral als Christian 
Grey uit Fifty Shades of Grey 
en de seriemoordenaar Paul 
Spector in tv-serie The Fall.  
HOUDT VAN: “Golf, hardlopen, 
chips en tijd doorbrengen 
met het gezin.” HEKEL AAN: 
“Dat ik mijn baard moet 
afscheren voor Fifty Shades. 
Ik vind mezelf er veel te 
jong uitzien!”  ONTSPANT DOOR: 
“Muziek luisteren, potje golf, 
hardlopen en de rust van 
het platteland.” 


