
Van zombie tot trouwambtenaar. De presentatoren van Hart van Nederland
zijn vrijwel dagelijks te zien op SBS 6, maar ze hebben nog meer in hun mars.   

Tekst: Bram de Graaf. Beeld: William Rutten, Nick van Ormondt

Hart in actieactie
Hart van Nederland

1Marlayne Sahupala
Geboren: 1971 
Bij HvN sinds: 2003

Niet televisie, maar muziek is de grootste 
passie van Sahupala. Haar vader, Rein van den 
Broek, was trompettist bij de symfonische 
rockband Ekseption en schreef de begintune 
van Radio Tour de France. Zelf is ze cum laude 
afgestudeerd op het conservatorium (richting 
zang en licht muziek). In 1991 vertegenwoor-
digde ze Nederland op het Eurovisie Song-
festival met het liedje ‘One good reason’, 
waarmee ze achtste werd. Samen met haar 
man, drummer Danny Sahupala, toerde ze 
voor corona met de band A Tribute to 2016 
met repertoire van in dat jaar overleden 
artiesten als David Bowie en Prince.

2Mirella van Markus
Geboren: 1977
Bij HvN sinds: 2013

Vorig jaar verscheen Wij willen ook een kind, 
een boek waarin Van Markus vertelt over de 
hindernissen die zij en haar vrouw Claudia 
tegenkwamen toen ze besloten een gezin te 
stichten. In 2014 maakte ze al een documen-
taire met de gelijknamige titel. Inmiddels 
hebben ze twee dochters: Sammie (8) en 
Bobbie (4).

3Maarten Steendam
Geboren: 1979
Bij HvN sinds: 2020

De eerste mannelijke presentator van Hart 
van Nederland was in 2011 te zien als zombie 
in de fi lm New kids nitro. Hij was toen al 
bekend als schrijver van het boek Jong en 
schuldig – Hoe ik met mijn schulden afrekende. 
Als student maakte hij grote schulden door 
geld uit te geven aan overbodige luxe. Door 
rigoureus te besparen, waarvan hij verslag 
deed op een weblog, wist hij eruit te komen. 
Uiteindelijk leidde dat tot een boek met 
praktische tips voor mensen met schulden. 
Daarnaast had Steendam een wekelijkse 
column over geldzaken in Panorama.

4 Annemarie Brüning
Geboren: 1986
Bij HvN sinds: 2017

‘Trouwen moet persoonlijker’, vond Brüning 
nadat ze een paar saaie huwelijksvoltrekkin-
gen had bijgewoond. De presentatrice en 
dierenliefhebber besloot daarom ambtenaar 
van de burgerlijke stand te worden. Ze 
heeft een passie voor verhalen vertellen 
én de liefde, zo zegt ze op haar website 
www.uwceremoniespreker.nl. Ze voltrekt 
nu huwelijken in binnen- en buitenland.

5 Sandra Schuurhof
Geboren: 1971
Bij HvN sinds: 2011

Veel in Schuurhofs leven berust op toeval. Zo 
werd ze pas na vier pogingen ingeloot op de 
School voor Journalistiek, waarna ze bij RTL 
Nieuws terecht kwam. Omdat ze een aardig 
woordje Spaans sprak, werd ze in 1999 naar 
Argentinië gestuurd toen kroonprins Willem-
Alexander daar een nieuwe liefde bleek te 
hebben: Máxima Zorreguieta. Zo groeide ze 
bij toeval uit tot koningshuisdeskundige. 

6 Nadya Sewradj
Geboren: 1984
Bij HvN sinds: 2021

In NTR-documentaire Hoezo, halfbloed? uit 
2018 gaat Sewradj, die een Nederlandse 
moeder en een Hindoestaanse vader heeft, 
op zoek naar haar afkomst. Ze is opgeleid op 
de Veronica Radioschool en werkte onder 
meer bij RTV Utrecht en het Journaal. Ze doet 
nu de weekendochtendeditie van Hart van 
Nederland. Om 3.30 uur gaat dan haar wekker. 
En dat terwijl ze beslist geen ochtendmens is.
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