‘M E N S E N
HEBBEN
DE HELFT
VA N WAT
I K K A N N OG
NIET GEZIEN’
Ze zingt, acteert en produceert 13 Reasons Why.
Wat kan Selena Gomez (26) niet? Na een gevecht
tegen haar ziekte is ze terug – sterker dan ooit.
Zeven redenen waarom Selena zo’n powervrouw is.
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SELENA DE
V EC H T E R

mijn strijd voor het leven.
Maar dat is oké, want ik kan
nu voor mezelf kiezen en
weet waar ik gelukkig van
word: van therapie, geloof,
hard werken en aardig zijn
voor mensen. That’s it.”

Het was een ongelooflijk harde
klap. Op haar negentiende kreeg
Selena te horen dat ze leed aan de
auto-immuunziekte lupus. Ze
kreeg chemotherapie, maar
stoomde ondertussen druk door
met haar carrière. Dat bleek niet
zomaar te gaan: tot twee keer toe
checkte ze in bij een psychiatrische instelling om te dealen met
depressie en angstaanvallen
(bekende symptomen van lupus).
Vorig jaar kreeg ze een nieuwe
nier dankzij haar vriendin Francia
Raísa. Ook dat was hard knokken
(Selena’s operatie was kantje
boord, gaven de vriendinnen
naderhand toe), maar nu gaat het
voor het eerst in jaren weer beter
met haar gezondheid. Selena: “Ik
heb echt een stap terug gedaan en
geniet nu weer van mijn leven.
Aan dingen die me stress geven,
probeer ik niet te denken. Ik woon
niet meer in LA. En ik ben niet
meer bezig met of mensen me wel
aardig vinden. Ik kan ‘nee’ zeggen
en ben daar trots op. Ik denk niet
dat er ooit een dag komt waarop ik
nooit meer depressief ben, dit is
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SELENA
DE ACTRICE

Door die
struggles zagen we
Selena de laatste
twee jaar niet op
het witte doek en
daar komt dit najaar
geen verandering in. Máár: ze is
momenteel wel te horen in de bios
(als de stem van Mavis in Hotel
Transsylvania 3: Summer
Vacation) en speelt het komende
jaar in twee grote films. Zo
tekende ze (voor het hele #MeTooverhaal) voor de nieuwe Woody
Allen en scoorde ze een hoofdrol
naast Daniel ‘007’ Craig in de
horror-comedy The Dead Don’t
Die. Waarmee Selena definitief
Disney-kindster (ze brak ooit door
met Wizards of Waverly Place) af
lijkt. Zeker sinds haar succes als
executive producer van de
Netflix-monsterhit 13 Reasons
Why. “Ik moest jaren vechten
om als iets anders dan een
tienermeisje te worden gezien”,
zegt ze. “Nu heb ik eindelijk het
gevoel dat ik daarin geslaagd ben.”
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SELENA
DE HITMAKER

Alsof haar agenda nog niet vol
genoeg is, zit Selena momenteel
ook nog eens veel in de studio
voor de opnames van haar derde
album. Afgelopen oktober scoorde
ze nog een enorme hit met Wolves
en haar nieuwste track Back to
You is door muziekblad Rolling
Stone nu al uitgeroepen tot hét
nummer van deze zomer. Maar
haar laatste échte plaat stamt
alweer uit 2015. Niet voor niets
kijken haar fans ongeduldig uit
naar nieuwe aanwas. Die komt
heus, stelt ze zelf. Maar haast,
daar doet ze niet meer aan. “Ik
ben al een eeuwigheid bezig met
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een nieuw album, maar ik had
steeds niet genoeg vertrouwen om
nieuwe nummers uit te brengen.”
Nu gloort er hoop – er gaan
geruchten dat er dit jaar een
release komt –, maar ze neemt de
tijd. “Als het tien jaar duurt, dan
duurt het tien jaar. Ik wil alleen
dingen doen die ik écht wil.”

T E K S T C L A U D I A W I T T E V E E N , B R O N N E N G O O D M O R N I N G A M E R I C A , H A R P E R ’ S B A Z A A R U S , B U S I N E S S O F FA S H I O N , B I L L B O A R D , V O G U E U S , F O T O G R A F I E T R U N K A R C H I V E , G E T T Y I M A G E S

4

SELENA
DE MODEVROUW

Ze schittert in campagnes
van Puma en Pantene. Tekende
een deal voor tien miljoen dollar
met modelabel Coach. Poseerde
voor Louis Vuitton. Selena mag
met haar 1.65 meter geen door
sneemodel zijn, mooi wel dat
modegiganten over elkaar heen
vallen om haar te strikken. Hoe
machtig ze is in de modebizz werd
duidelijk toen Stefano Gabbana
onlangs onder een Instagramfoto
liet weten dat hij Selena maar
niets vond. Celebrity-stylisten
gooiden de designs van D&G
en masse uit hun rekken, en de
boycot zou het Italiaanse mode
huis bakken met geld gekost
hebben. Don’t mess with Selena.
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SELENA
DE DO-GOODER

“Ik wil dat mensen opener
gaan praten over therapie.” Het is
zo’n beetje Selena’s lijfspreuk
geworden. “Meiden leren haast om
té veerkrachtig te zijn. Je moet
tegenwoordig sexy, sterk, cool en
relaxt tegelijk zijn. Maar ik ben
hier om te zeggen: het is ook oké
als je soms helemaal instort.”

Om dat punt kracht bij te zetten,
spreekt Selena zo vaak mogelijk
over haar eigen depressie. En
werkt ze keihard om te zorgen dat
andere meiden ook een gelukkig
leven kunnen leiden. Zo zamelde
Selena door eerlijk te zijn over
haar ziekte een half miljoen dollar
in voor de Lupus Research
Alliance en stelde ze bij haar
samenwerking met Coach als
voorwaarde dat het label drie
miljoen dollar moest doneren
aan Step Up, een organisatie die
kansarme meiden helpt om hun
slagingskansen op school te
vergroten. Daarnaast werkt Selena
samen met UNICEF en Make-AWish en spreekt ze zich regelmatig
uit tegen gun violence. Een paar
weken geleden stond ze plotseling
op een prom voor tieners met
kanker in Orange County, die hun
ogen uitkeken naar die celeb die
haar zaterdagavond liever met hen
doorbracht dan in een hippe club.
Kom maar op met die engelen
vleugeltjes.

SELENA
DE QUEEN OF INSTAGRAM
“Ik heb een ingewikkelde relatie
met Instagram”, aldus Selena.
“Het geeft me een stem, waardoor
ik mijn fans kan laten weten wat er
wel en niet waar is van de duizend
verhalen die de ronde doen over
me. Mijn woorden, mijn stem,
mijn waarheid. Maar ik vind het
ook zorgelijk hoeveel waarde mijn
generatie hecht aan social media.
Het geeft een vertekend beeld van
wat belangrijk is in het leven. Mijn
relatie met Instagram is een van
de moeilijkste relaties die ik heb.”
Dat mag misschien zo zijn, mooi
wel dat het haar veel oplevert.
Selena is de meest gevolgde

persoon ter wereld (138 miljoen
followers) en vangt naar verluidt
een slordige half miljoen voor een
#sponsered-post. Al is het haar
daar duidelijk niet om te doen:
Selena neemt ook regelmatig even
pauze van de app. Het doet
niets met haar volgersaantallen.
Gevraagd naar haar populari
teit is ze nuchter. Selena: “Ik
snap niet waarom ik zoveel
volgers heb. Ik heb geen
formule, heb het idee dat
mensen me waarderen omdat
ik mijn authentieke zelf ben.
Misschien is dat het wel: dat ik
er niet veel mee bezig ben.”

Justin Bieber is na zijn verloving
met Hailey Baldwin wel héél erg
out of the picture, en nu ook ex en
zanger The Weeknd weer bij
Bella Hadid schijnt te zijn, lijkt
een reünie daar ook ver weg.
Gelukkig is Selena momenteel
een happy single. Ze is als
vrienden uit elkaar gegaan met
Abel (zoals The Weeknd echt
heet) en zou longtime knipperlicht
Justin niets dan geluk toewensen.
Selena richt zich voorlopig lekker
op zichzelf, haar vriendinnen (“Ik
heb momenteel ongeveer drie
echte vriendinnen, die ik alles
over mijn leven vertel – ik heb
heel veel banden verbroken nadat
ik ziek werd”) en haar toekomst.
“Ik heb de laatste jaren veel
meegemaakt, en heb zo vaak de
handdoek in de ring willen gooien.
Maar er brandt een vuur in mij
dat ik ook niet kan uitleggen. Als
ik twee dagen vrij neem, begint
het alweer te kriebelen. Iets in me
zegt me dat ik door moet gaan, dat
ik mezelf moet blijven uitdagen.
Dus dat wil ik nu doen. Mensen
hebben de helft van wat ik kan
nog niet gezien.”
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SELENA
DE SINGLE LADY

