
N I J M E G E N  B U S I N E S S  |  N U M M E R  5  |  J U L I  2 0 1 7N I J M E G E N  B U S I N E S S  |  N U M M E R  5  |  J U L I  2 0 1 7 3332

RONDJE NIJMEGEN

Chris Tates, onze gast vandaag, is bekend 
van diverse televisieseries, films en theater-
stukken. Nijmegen is voor de acteur bekend 
terrein. Hij komt oorspronkelijk uit Zaan-
dam, maar werd achttien jaar geleden zo 
verliefd op Nijmegen dat hij er niet meer 
weg wilde. “Ik werkte hier bij een jeugdthe-
atergezelschap toen mijn relatie in Zaandam 
uitging. Toen kon ik tijdelijk in het huis van 
onze artistiek leider verblijven. Ik was van 
plan om weer iets in het Westen te gaan zoe-
ken, omdat ik me niet kon voorstellen dat ik 
in Nijmegen zou gaan wonen. Maar na drie 
maanden was ik wel verkocht.” Hij is aan-
genaam verrast door de fraaie Audi Q5 van 
Van Zuijlen Auto’s. Dit bijzondere model, 
dat begin 2017 gepresenteerd werd, is gro-
ter, ruimer en zuiniger dan zijn voorganger. 
De Q5 is voorzien van alle gemakken en is 
uit te breiden met diverse luxe extra’s. 
Chris: “Een prachtige auto! Ik rijd zelf in 
een Toyota Corolla, dus hierin heb ik het ge-
voel dat ik in een ruimteschip zit”, lacht hij.

My Fair Lady
Met de Audi Q5 gaan we op pad naar onze 
eerste stop: Bulthaup Keukenarchitectuur 
Nijmegen. Rob Janssen Daalen, één van de 
twee eigenaren, leidt Chris persoonlijk rond 
en vertelt over het bedrijf. Chris kijkt zijn 
ogen uit. “Dit keukenbedrijf heeft echt iets 
bijzonders, veel van de keukens zijn een 
beetje industrieel vormgegeven. Een mooi, 
apart product.” Hoewel zijn thuishonk Nij-
megen is, reist Chris het hele land door 
voor theaterproducties. Vanaf oktober 2017 
schittert hij in de musical My Fair Lady als 
Professor Higgins. Hij vertelt: “Ik werd 

gevraagd, dat vond ik best een eer. 
Ik hoefde er ook niet zo lang over na te 
denken. DommelGraaf & Cornelissen is een 
leuke werkgever waar ik al eerder voor ge-
werkt heb, er zit prachtige muziek in en het 
is een kostuumstuk.” 

Arrogante snob
Ook de rol van Professor Higgins sprak 
Chris aan. “Die Higgins is een ontzettende 
arrogante snob, waar je gedurende het stuk 
weinig sympathie voor krijgt. Het is de 
kunst om er ook zijn kwetsbare kant door-
heen te laten sijpelen, hem ook een mens 
van vlees en bloed laten zijn. Dat maakt het 
een uitdagende rol om te spelen.” De repeti-
ties voor My Fair Lady beginnen half sep-
tember, de première is begin november. 
Is hij nog zenuwachtig voor dat soort din-
gen? “Ik ben niet zo’n zenuwpees eigenlijk. 
Ik vind het belangrijk om goed repeteren en 
te weten wat je doet, zodat je voorbereid 
bent. Een première geeft altijd wel wat 
spanning, maar dat moet je ook loslaten 
en genieten van het moment.”

Stijlvolle herenmode
Het is tijd voor de volgende tussenstop: 
Tijssen Mode in de Burchtstraat. We worden 
hartelijk ontvangen en Chris probeert wat 
stijlvolle kledingstukken uit. De zaak is hem 
niet onbekend. “Als je op zoek bent naar 
eigentijdse, moderne herenmode kom je al 
snel bij Tijssen terecht. Je vindt er stijlvolle 
kleding van diverse mooie merken. Boven-
dien word je heel goed en persoonlijk gehol-
pen, dat vind ik erg belangrijk. Niet opdrin-
gerig en op een professionele manier.”  

Ambassadeur van 
Nijmegen
Tot slot staat er een heerlijke lunch in stijl 
bij restaurant Beau op het programma. 
Een prachtige locatie als je even de stad wilt 
ontvluchten. Chris laat het zich goed sma-
ken. Ondertussen vertelt hij over zijn liefde 
voor Nijmegen. “Het is een bruisende, 
levendige stad. Je hebt er veel gezellige 
kroegjes en leuke winkelstraatjes. De Lange 
Hezelstraat vind ik ontzettend leuk en ik 
kom regelmatig bij De Tempelier, Faber en 
’t Paleis. Ik ben nogal een fietser, dus ik 
zoek ook vaak de natuur op: de Hatertse 
Vennen, de Ooijpolder, de Uiterwaarden. 
De Kaaij tijdens de Vierdaagse vind ik ook 
een geweldige plek. Soms is het wel eens 
lastig in repetitietijden, dan moet ik elke dag 
op en neer naar Amsterdam. Maar de af-
stand weegt zeker niet op tegen alle positie-
ve dingen die je hier hebt. Ik ben een 
grotere ambassadeur van Nijmegen dan 
iemand die hier geboren is, denk ik.” 

‘Ik ben een grotere
ambassadeur van 

Nijmegen dan iemand die 
hier geboren is, denk ik’

Rondje Nijmegen met acteur Chris Tates 

Waar dineert de Nijmeegse ondernemer, in welke auto rijdt hij, waar koopt hij zijn kleding? In de 
rubriek Rondje Nijmegen nemen we, samen met een prominente Nijmegenaar, een kijkje bij 
diverse hotspots in de stad. Deze keer gingen we op pad met acteur Chris Tates, die vanaf het 
najaar een hoofdrol speelt in de musical My Fair Lady. 

Van Zuijlen Auto’s
Van Zuijlen Auto’s is al vijftien jaar hét 
adres voor jong gebruikte exclusieve 
auto’s in de regio Nijmegen. 
Eigenaar Tom van Zuijlen vertelt: 
“We importeren vooral Engelse en 
Duitse premium merken, zoals BMW, 
Mercedes Benz, Audi, Porsche en 
Land Rover. Dat doen we met name 
voor ondernemers en echte 
autoliefhebbers.” De auto’s komen 
veelal uit Duitsland en zijn jonger 
dan drie jaar, met een maximale 
kilometerstand van 30.000. “We 
hebben een aantal auto’s op 
voorraad, maar we leveren ook veel 
maatwerk. Klanten waarderen de 
korte levertijden en de goede service 
en aftersales. We maken de auto 
compleet rijklaar en ontzorgen de 
klant van A tot Z.”

My Fair Lady 
DommelGraaf & Cornelissen Entertainment blaast de geliefde musicalklassieker My Fair 
Lady nieuw leven in. Het verhaal draait om een excentrieke professor (Chris Tates) die een 
eenvoudig bloemenmeisje moet omtoveren tot een lady in de Engelse society. Dit gaat 
echter niet zonder slag of stoot. De kleurrijke cast bestaat verder uit onder anderen 
Esmée Dekker als Eliza, Alfred van den Heuvel, Sjoukje Hooymaayer en Han Oldigs. Vanaf 
oktober is de musical te zien in de theaters, waaronder op 13 en 14 april in de 
Stadsschouwburg Nijmegen.

‘My Fair Lady is 
een kostuumstuk 

met prachtige 
muziek’ 

Meer weten? www.vanzuijlenautos.nl

Meer weten?
www.dommelgraafencornelissen.

nl/voorstelling/my-fair-lady 

IN GESPREK BIJ RESTAURANT BEAU

TEKST: ANNE DE HAAN | FOTOGRAFIE: PAUL GREFKENS



N I J M E G E N  B U S I N E S S  |  N U M M E R  5  |  J U L I  2 0 1 7 35

bulthaup keukenarchitectuur Nijmegen 
en JEE-O brandstore Nijmegen
Ambachtelijkheid en vormgeving kenmerken de producten. bulthaup 
staat voor topkwaliteit, eerlijke materialen en passie bij de uitwerking 
van details. In Nijmegen wordt het merk gevoerd door het creatieve 
duo Vincent Bluyssen en Rob Janssen Daalen. Het ontwerpen van een 
perfecte keuken is volgens hen een kwestie van goed luisteren en 
optimaal werken binnen het budget van de klant. Omdat ze verder 
kijken dan de gebaande paden, ontvangen de klanten een creatief, 
verrassend ontwerp. De ruime showroom aan de Energieweg 74 laat 
zien dat bulthaup topprioriteit geeft aan het samenspel van 
productkwaliteit, functionaliteit, ergonomie en productdesign. 
Op de tweede etage van het pand bevindt zich de JEE-O brandstore 
met de uitgebreide collectie van dit verfrissende merk. In een 
inspirerende omgeving kun je de producten beleven, voelen, 
proefliggen in de baden en het DNA van JEE-O ontdekken. JEE-O wil 
je laten genieten van het leven.

Meer weten? www.tijssenmode.nl 

Tijssen Mode
Tijssen Mode biedt al bijna zeventig jaar de perfecte mix tussen dressed en 
casual moderne kleding. De combinatie van mooie merken, gevoel voor 
detail en een aangename beleving is wat Tijssen Mode bijzonder maakt. 
De rode draad ligt in het luisteren, kijken en combineren. Door constant te 
kijken naar nieuwe en gerenommeerde modemerken en op de hoogte te 
zijn van de laatste trends op het gebied van herenkleding, biedt deze zaak 
altijd een combinatie van bewezen klassiekers en de nieuwste mode. Of 
het nu gaat om een maatshirt van Barba Napoli of Emanuele Maffeis of 
trendy truien van Kenzo Paris of Stone Island. Dit alles is te vinden in de 
mooie winkel aan de Burchtstraat.

VERVOLG RONDJE NIJMEGEN
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Ambities 
Ondanks diverse tv- en filmklussen blijft theater 
maken zijn grote passie. “Elke avond live iets 

doen, samen met je collega’s een 
verhaal opnieuw tot leven brengen. 
En dat verhaal telkens bijschaven. 
Het draait bij mij niet om de roem. 
Ik wil met regisseurs werken die me 
andere inzichten geven, waardoor je 
een interessantere acteur wordt. Wel 
zou ik het leuk vinden om een keer 
een toneelstuk te regisseren, in een 
Shakespeare-stuk te spelen of een 
mooie rol te krijgen in een filmhuis-
film. En ik zou wel eens met Penelo-
pe Cruz willen samenwerken!”   

Meer weten?
www.nijmegen.bulthaup.nl en  

www.jee-o-nijmegen.nl


