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Romy Monteiro is niet te porren 
voor een relatie, zeker niet met 
iemand uit de showbizz. “Ik ben 
een happy single.”

OP TWITTER KNALDE musicalster Romy 
Monteiro vorige maand een foto waarop te 
zien was hoe Mark van Eeuwen stout naar 
haar derrière loerde. De twee collega’s uit  
The Bodyguard werden meteen amoureus aan 
elkaar gelinkt, maar Romy is nog hartstikke 
vrijgezel. “Ik ontmoet ook helemaal geen 
mannen, ben alleen maar aan het werk in het 
theater. Dat is een kleine wereld, met een cast 
van rond de twintig mensen. Ik weet ook niet 
of ik het wel leuk zou vinden met iemand uit 
de showbizz. Ik zit nog niet zo lang in dit 
wereldje en leer het net een beetje kennen. 
Dat wil ik liever op mezelf doen”, vertelt 
Romy, die iedereen in het hart sloot met haar 
rol in de met een Musical Award beloonde 
musical The Bodyguard. “Ik zit nu in een iets 
rustiger ritme, maar in de opstartperiode was 
ik de hele dag aan het repeteren en had ik  
’s avonds nog een show. Ik doe er ook nog  
allerlei dingen bij, dus de druk is hoog. Maar 
als je gepassioneerd bent en doet wat je leuk 
vindt, is dat niet erg. Ik moet wel zeggen 
dat mijn sociale leven erbij inschiet. Als ik  

‘Dit jaar ben ik 
getrouwd  

met mijn carrière’

5

GRAZIA 23

 10  HOT STORIES

Goeie lijfwacht,  
die Van Eeuwen!

Bloemen en applaus, 
elke avond. Een 
droom die uitkomt.

O yeah, she’s the 
Queen of the Night.
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Met supertrotse 
moeder Antje.

’s avonds op het podium sta, is er geen tijd om 
te stappen of uit eten te gaan – laat staan voor 
de liefde.” Romy had vorige jaar een romance 
met Ferry, die ze omschreef als een goedzak 
en haar eigen bodyguard ‘omdat hij zo groot 
en sterk is’. Hoewel ze in een interview 
verkondigde de hoop te 
hebben oud te worden 
met Ferry, sneuvelde hun  
relatie afgelopen december 
na een half jaar. Op wat 
voor type man valt ze? 
Met een brede lach: “Ik 
vind het belangrijk dat 
iemand gepassioneerd is 
en een harde werker. Qua uiterlijk val ik op 
stoer en breed, echt zo’n typische man.” En 
nee, dit is geen stiekeme contactadvertentie, 
want Romy is voorlopig écht niet zu haben. 
“Ik ben pas 23 dus ik heb nog alle tijd. 

Natuurlijk verlang ik af en toe naar liefde en 
romantiek, zoals elke vrouw dat doet, maar ik 
ben een happy single. Het is fijn ongebonden 
te zijn in deze levensfase. Het jaar 2016 staat 
voor mij in het teken van zelfontplooiing en 
werk, werk, werk. Ik ben het komende jaar 

echt getrouwd met mijn 
carrière. Dat is oké, ik zie 
dat niet als offer. De down-
side is dat je bijvoorbeeld 
met Valentijnsdag zit van: 
‘Hoe gaan we deze dag 
nou eens invullen?’” Maar 
so be it, want haar succes 
smaakt zoet. “De afgelopen 

maanden heb ik echt in een roes gezeten.  
Ik moest even bijkomen van alle mooie en  
bijzondere dingen die me zijn overkomen.  
Ik heb keihard moeten werken om zo ver te 
komen, maar het is een droom die uitkomt.” 

‘Als je elke avond 
op het podium 
staat, is er geen 

tijd voor de liefde’


