
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voorgelezen door Sieger Sloot

Iedereen kent Samuel Green, maar waar is hij ook alweer beroemd 
van? In een wereld die geobsedeerd is door roem wil hij maar één 
ding: gezien worden. 
 Sam vult zijn dagen met het tellen van zijn volgers op Twitter, het 
bezoeken van vernissages waar gratis telefoons worden uitgedeeld, 
en het verleiden van vrouwen van andere beroemde mannen. 
 Voor zijn zoontje Sammie heeft hij geen tijd. Voor zijn vrouw Venus 
ook niet. Tot Sam wordt gedwongen tot een keuze: zijn zoontje of 
zijn roem. 

Beste vriend is een even humoristische als aangrijpende roman over 
de moderne obsessie met roem en de betekenis van echte ver-
wantschap. 

Robert Vuijsje schreef speciaal voor dit luisterboek een voorwoord, 
dat hij zelf voorleest.

Sieger Sloot studeerde in 2000 af aan de Amsterdamse Toneelschool. 
Sindsdien speelde hij onder meer voor theatergroep mugmetde-
goudentand en de Theatercompagnie. Voor televisie speelde hij in 
Floor Faber, Vuurzee en Wat Als...? Sieger Sloot is nu in het theater 
te zien in De Hulp van Maria Goos. Hij las eerder met verve het 
luisterboek Mama Tandoori van Ernest van der Kwast voor.

Aansluitend op Beste vriend volgt een fragment van Robert Vuijsjes 
debuutroman Alleen maar nette mensen, voorgelezen door Marcel 
Musters.

Luisterduur: circa 5 uur
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cd 1
 Voorwoord door Robert Vuijsje

 deeL 1
- Entourages en gratis telefoons
- Een afro of een jewfro
- Hoofddoekjes met Honden
- Roem is de nieuwe religie
- Weet jij niet wie ik ben?
- Sam, wat vind jij?
- Beste vriend: Het is de aandacht
- Ik ben zelf het onderwerp. Dat is hoger
- Ik wilde dat alles hetzelfde zou blijven
- Beste vriend: De ranglijst
- Alleen die naam al. Venus
- Een halve handtekening in een kookboek
- Beste vriend: De paniekaanval
- Hield Dean hiervan?

cd 2
- Een logeerkamer voor haar moeder
- Sammie riep weer
- Het moment waarop ik de hele middag  
 had gewacht
- Vincent en ik
- Grote plannen
- Rock en ik
- Het momentum was voor bij
- My way
- Vind je dit ongemakkelijk?
- Mayke met een y
- Je hebt drie mogelijkheden

cd 3
- De telefoon ging
- Een plattegrond van Amsterdam-Zuid
- Beste vriend: Zes keer
- De deur zat op slot
 
 deeL 2
- Vroeger en nu
- Venus droeg een Mickey Mouse-pet
- Beste vriend: Vroeger en nu
- Een hoedje gemaakt van ballonnen
- Een homevideo
- Beste vriend: Meestal belde hij
- Ik dacht dat ze nog iets zou zeggen

 
- Sonny uit Salavador
- Beste vriend: Ernst had wel een 
 eigen kamer
- Twee tickets
- Beste vriend: Twee momenten

cd 4
- Sammie is in Suriname
- Vakantie op Ibiza
- Beste vriend: Eén moment
- The show must go on
- Sammie is nog steeds in Suriname
- Zo rollen we hier
- Hupsakee
- Hij hoorde het niet
- Ik hield mijn hand op het glas
- Ik wil doen wat jij doet

 deeL 3
- Vader en zoon
- Het paradijs
- Wat er gebeurde
- Wat er verder gebeurde
- Op een onbewoond eiland

cd 5
- Jij ook hier?
- Voordelen en nadelen
- Een voicerecording
- Een foto voor mama
- Wat wilde jij vroeger later worden?
- Eerlijk
- Een Nederlandse website
- Was ik trots op mezelf?
- Met paard-en-wagen
- Drie maanden later
- Nog drie maanden later
- Beste vriend: Op een onbewoond  
 eiland zijn we veilig
- Wat moest ik doen?
- Wie is jouw beste vriend?
- Een week later
 
 FRagment 
- Alleen maar nette mensen  
 voorgelezen door Marcel Musters
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