
Levensgenieter wordt gespeeld door: Arjen Derks 
 
Als Mens:  

 

Arjen is sympathiek. 
Arjen heeft een sterke persoonlijkheid 
En verder vindt ik hem terughoudend in zijn oordelen over anderen, dus 
zeer positief. 
 

Arjen is een Bourgondiër, 
in hart en nieren een Bijzondiër, 

maar soms een Zondiër, 
als hij wilt rijden op een Rendiër, 

je rijdt nou eenmaal niet op een Rendiër, 
ook al ben je soms een Zondiër, 

en in hart en nieren een Bijzondiër, 
Arjen, de Bourgondiër. 

 
 “Hij gaat niet Prat en pocht ook Niet, 

hij is nooit Zat en rookt geen Wiet” 
 

“Hij is wat Edel en ook van Adel, 
hij is een bijna Eetal, als u dat nog niet Wist – al” 

 
“Hij houdt van Voetbal en niet van Handbal, 

hij lust geen Roetbal en ook geen Zandbal” 
 

“Hij geeft om Hem en ook om Haar, 
hij kiest met Klem, toch alleen voor Nicole en Saar” 

 
“Hij is nu Klaar en gereed voor Waar ? 

hij zal het Zien, maar hoopt niet met Trien !” 
 

Als Acteur: 
 
Hij denkt eerst rustig na, alvorens iets te zeggen. 
Hij spreekt met veel rust, zodat het publiek hem goed kan volgen, 
“als u mij kunt volgen.” 



Kijkend in de camera…   …uuum, ik bedoel, het publiek. 
Zijn Mimiek, (dit zijn de trekken in je gezicht) kan beweeglijker. 
De expressie, (de uitdrukking van de taal en gezicht) kan 
uitbundiger. 
 

 * Nog even dit: 
 

 Arjen betekent: ‘afkomstig uit Adria’.  
 Het meer van Adria. 
 De stad van Adria. 
 Het plaatsje Adria ligt in Italië, dichtbij de kust. 
 De naam ‘Arjen’ betekent ook: uit het donker komen. 
 De naam ‘Arjen’ is uit de tijd van de Romeinen en is als 

eerste aan iemand gegeven, omstreeks 350 jaar voor 
Christus.  

 De wereld veroveraars. Vele honderden jaren waren de 
Romeinen, alleen heersers. Tot op heden het sterkste en 
leerzaamste volk, na de ‘Azteken’ en de ‘Inca`s’.   

  
  


