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geuze
Monica Geuze (20) heeft een grote aanhang als vlogger, maar is ook dj van Best
Geklede rapper Ronnie Flex – al vind ze zelf dat ze er niet zo veel van bakt.

IS VLOGGEN EIGENLIJK ECHT WERK?

— ‘Ik heb best veel baantjes gehad, werken in
een kas en zo, die ik allemaal echt kut vond. Maar
school vond ik pas echt superkut, waarschijnlijk
omdat ik vrij puberaal was. Vandaar dat ik nu
megablij ben dat ik hiermee mijn geld kan verdienen. Eerst werkte ik ook nog bij Abercrombie &
Fitch. Op een bepaald moment is er een omslagpunt waarbij je evenveel verdient met vloggen als
met dat kutbaantje waarbij je vanaf zes uur kleding
staat te vouwen. Als ik die parfum ruik, word ik nog
strontmisselijk.’
IS ER NIKS POSITIEFS TE VERTELLEN OVER DIE BAANTJES?

— ‘Nou, van mij moeten mijn kinderen twee jaar
verplicht in een restaurant werken. Toen ik daar op
mijn vijftiende begon, was ik superonzeker. Als ik
het dagmenu aan een tafel moest vertellen scheet
ik in mijn broek, zo eng vond ik dat. Na een half
jaar liep ik door de zaak alsof het mijn eigen tent
was – daar heb ik dus heel veel zelfvertrouwen van
gekregen.’
HEB JE DAAR NOG WAT AAN ALS VLOGGER?

— ‘Als je vlogt, ga je eerst door een fase waarin je
video’s uploadt waar niemand om vraagt. Dat is
echt super awkward. Jij zit je leven maar in ieders
gezicht te gooien, en iedereen denkt: I really don’t
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care. Het leuke nu is dat ik al mijn dagen geëdit
terug kan zien, en dat ik daar reacties op krijg – al
zijn die niet altijd even leuk.’
WAT KRIJG JE DAN TE HOREN?

— ‘Het is best makkelijk om achter je computertje
een nare opmerking te maken – en dat doen best
veel mensen.’
DAAROM HOUDEN VEEL MENSEN HUN DAGBOEK ANGSTVALLIG DICHT.

— ‘Een deel van mijn leven is nog altijd privé.
Mijn liefdesleven bijvoorbeeld, en familiedingen.
Ik laat zien wat ik doe, maar vertel niet per se al
mijn gedachten. Kijk, het interesseert me geen zak
dat heel de wereld ziet dat ik mijn nagels lak, maar
wakker worden met je vriend – dat hou ik toch
liever voor mezelf.’
WAT IS JE AMBITIE?

— ‘Eigenlijk heb ik nooit ambitie of een droom
gehad. Ik ben er een beetje ingerold. Mijn plan is
om mijn naam dusdanig te branden dat elk merk
met me wil samenwerken. Dan krijg je een soort
onafhankelijkheid: de meeste dingen die je zou
willen doen, kun je dan doen.’
EN EEN TOREN MET ‘GEUZE’ EROP IN PLAATS VAN TRUMP?

— ‘Nou, het lijkt me heerlijk om later een kantoor
te hebben waar ik dan zo lekker binnenloop terwijl
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Gouden sweater van Just in Case € 172
Zwart onderbroekje van Lola + Lou prijs op aanvraag

Groene beha van Love Stories € 60
Turquoise onderbroek van Love Stories € 30

iedereen hard aan het werk is. Alleen heb ik nog
geen idee wat ze daar allemaal moeten gaan doen.
Omdat ik nooit echt een doel of ambitie heb gehad,
ook het vloggen niet, denk ik ook nooit: Yes, ik heb
een doel bereikt.’
WIL JE GEEN GOEDE DJ WORDEN?

— ‘Je maakt het een stuk makkelijker voor jezelf
als je nuchter naar je situatie kijkt. Ik kan mezelf
wel onwijs interessant en onmisbaar vinden in
de scene, maar dat ís niet zo. Er zijn voor mij nog
veertig andere chicks die er leuk uitzien, willen
draaien en dat ook kunnen. Ik heb plaatsvervangende schaamte als ik andere chicks zie die zichzelf een hele credible dj vinden. Kijk, het beeld van
een mannenbaan bestaat, dus dat is wel een beetje
zoals het is.’
MONICA GEUZE (20) is de dj van WAAROM KAN EEN VROUW GEEN
Ronnie Flex, Esquire’s Best Geklede GELOOFWAARDIGE DJ ZIJN?
— ‘Stel dat de muziek uitvalt,
Man van 2015. Monica en Ronnie
dan denkt het publiek: Ach,
kennen elkaar van de middelbare
jezus, er staat weer een chick
school in Hendrik-ido-Ambacht.
achter de draaitafel. Terwijl, als
Nadat ze naar Amsterdam verer een gozer had gestaan, denhuisde en een tweetal mbo-opleiken ze: Technische storing.’
dingen afbrak, ging ze dagelijks
SEKSISME!
vloggen. Monica kan moeilijk over
— ‘Als je heel reëel kijkt, is het
straat in Nederland, althans, op
wel onterecht, maar ja, ik zou
plekken waar zich jongeren bevinhet zelf ook denken.’
den die over een internetaansluiting
WAT ZEGT JE HUIS OVER JOU?
beschikken.
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— Nou, het is er altijd een troep, dus dat zegt dat ik
flink chaotisch ben. Ik excelleer in het maken van
planningen, die fantastisch op elkaar aansluiten,
maar die ik vervolgens niet naleef.’
ZEGT JE HUIS IETS OVER JE SMAAK?

— ‘Niet zo veel. Omdat ik muizen heb, ben ik al
een poosje op zoek naar een nieuwe woning, dus
ik heb er nooit echt werk van gemaakt. Er staat
alleen een bank, een tafel, een kledingkast, een bed
en een computer – de dingen die ik écht nodig heb.
In mijn volgende huis wil ik wel investeren in de
inrichting, waardoor ik me beter thuis kan voelen.’
HEB JE AL GIFKORRELS GEPROBEERD?

— ‘Ja, toen lag er één dood naast m’n bed. Dat
was ook niet echt een succes. Ik heb even een kat
gehad, maar dat was zielig, want ik ben er bijna
nooit. De muizen leggen ze evengoed dood bij
je neer. Nee, ik ga liever in een nieuwbouwhuis
wonen. Dat hoeft niet per se in de stad te zijn – de
neiging om de stad in te duiken en het weer laat te
maken is groot.’
NU AL DE STAD UIT?

— ‘Ik weet dat ik een week geen reet waard ben
als ik een avond flink heb doorgehaald. Ik zou het
heerlijk vinden om in Amstelveen te wonen.’
WAT IS JE FAVORIETE DRANKJE?

— ‘Wodka-Spa rood.’

HOEVEEL KUN JE ER DAARVAN HEBBEN?

‘Twee.’
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Doorzichtige top van River Island € 39
Witte onderbroek van Hanro € 22
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Zoek op Youtube naar de clip van
Laten Gaan, dan maak je kans
dat je de tienmiljoenste kijker bent.

