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kleding Haider Ackermann

Actrice (38)
Het ging allemaal snel: op haar zeventiende werd ze aangenomen op de
toneelschool, toen ze afstudeerde had
ze meteen rollen te pakken in Wij,
Alexander en De trip van Teetje, waarvoor
ze genomineerd werd voor een Gouden
Kalf. ‘Ik had nog helemaal niks gedaan!’
riep ze in haar eerste interview met
ELLE, in 2002. Dat heeft ze ingehaald,
en hoe: zo speelde ze naast Colin Farrell en Ralph Fiennes in In Bruges, met
George Clooney in The American en zat
ze in talloze buitenlandse televisieseries,
van het Amerikaanse Lost tot het Britse
Restless en Italiaanse Non chiedere perchè.
Sinds de film Het Diner vorig jaar is ze
weer terug op Hollandse bodem.
‘Het was een spannende tijd toen ik 25
was. Ik had net Iedereen beroemd! gemaakt,
en die werd genomineerd voor een
Oscar; kort daarop kreeg ik een rol in
De tweeling, en die werd twee jaar later
ook voor een Oscar genomineerd. Dat
jaar was achteraf gezien de opmaat
voor mijn internationale carrière. Het
was heel goed om dat roze gevoel mee
te maken, maar ook te zien wat voor
façade Hollywood kan zijn. Het was
een ontnuchtering, maar niet met een
zure smaak. Meer: o ja, zo zit dat, en
wat doen ze dat daar goed. Dat heeft
me zeker, ook al wist ik dat toen nog
niet, een goede, nuchtere grond gegeven voor wat er allemaal op mijn pad
zou komen.
Uit verlangen en bewondering, of misschien moet ik zeggen verwondering,
ben ik met acteren begonnen. Op mijn
elfde zag ik mijn neef Jeroen Willems
(die twee jaar geleden plotseling over-

leed, red.) spelen bij Hollandia, en dat
trok me enorm aan, ook de acteurs om
hem heen. Ik wilde elke voorstelling
van hen zien. Maatschappelijk geëngageerd toneel; het kon me toen niet heftig genoeg zijn. Misschien uit honger
naar het leven en wat er allemaal in het
vat zat wat ik nog niet kende.
Ik was heel dankbaar dat ik zo snel zo
veel werk had, maar ik voelde dat ook
als een verantwoordelijkheid en plicht: nu moet ik
het ook waarmaken, dus ik
ben meteen in de werkmodus geschoten. Ik merkte
na een paar jaar dat ik weinig genoot, vrienden moesten me wakker schudden:
het is bijzonder wat je allemaal doet, geniet ervan!
Ik vind bewondering lastig
als het een soort afstand of
façade schept; ik vind het
mooi als het je inspireert.
Maar mijn grootste bewondering ligt in het kleine, het
menselijke. Misschien komt
het door de tijd waarin we
leven, er is zo veel heftigs
aan de hand in de wereld;
ik ben blij met elke dag die
ik gezond ouder mag worden, want dat
is niet iedereen gegund. Ik bewonder
iedereen die het leven elke dag kan
omarmen en ondanks alle ellende weer
fris durft te beginnen.
Vorig jaar heb ik er bewust voor gekozen om weer in Nederland te gaan werken, een beetje te wortelen. Aan de ene
kant omdat je, hoe langer je leeft, gelukkig ook gaat zien dat het maar werk is.
Aan de andere kant omdat je, als er
mensen in je omgeving overlijden,
beseft: hier gaat het uiteindelijk om, dat
kringetje van mensen om je heen. Ik
had echt behoefte om in Nederland te
zijn, of dat nu was om verdrietige dingen of blije dingen, zoals een vriendin
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die een baby krijgt. De generositeit van
mijn vrienden maakte het mogelijk dat
ik lang allerlei mijlpalen miste omdat
ik elders was; het werd me niet kwalijk
genomen. Maar ik mis het nu zelf: dit
zijn de memories you build on. En ik heb
een hele leuke nieuwe man ontmoet
(acteur Gijs Naber, red.) die in Amsterdam woont.
Dus ik zei vrolijk “ja” tegen een paar
mooie projecten: de serie Overspel en de
films Schone handen en De reünie. Al kon
ik dan weer geen “nee” zeggen tegen
een serie van Rai Uno, dus ik zit nu
alsnog maandenlang in een heftige periode van vijf tot zes dagen per week
draaien, tot en met eind oktober. Wat
ik daarvan leer is dat ik dat niet meer
zo leuk vind. Ik heb het vaste voornemen om daarna drie maanden niks te
gaan doen, ik heb een kruis in mijn
agenda gezet. Het is me eerder nooit
gelukt, maar ik heb er nu echt zin in.
Loslaten, dat is voor mij het moeilijkst.
Ik denk dat ik het meest trots ben op
dat ik lichter in het leven sta de afgelopen tien jaar. Als er iets is wat ik ook
maar aan klein beetje bewonder in
mezelf, is het dat.’
Thekla is nu bezig met de opnames van
‘Overspel’ en ‘De reünie’

HALINA REIJN

Actrice (38)
Toen haar oppas Halina op haar zesde
stiekem meenam naar Annie was het
kwaad geschied: ‘Dit moet ik doen,
hierom ben ik op de aarde.’ Ze werd in
het tweede jaar van de toneelschool
geplukt door Theu Boermans van De
Trust om Ophelia te spelen in Hamlet.
Sinds 2003 speelt ze bij Toneelgroep
Amsterdam (TGA), waar ze zich blootgeeft in de zwaarste rollen. Ze won
toneelprijzen, onder andere een Colombina voor Shopping and Fucking en vorig
jaar de Theo d’Or voor Nora, schittert
in speelfilms (Zus & Zo, Zwartboek, Blind,
Isabelle), schrijft boeken en columns. En
ze is een graag geziene gast in ELLE;
ze stond in 2002 voor het eerst in het
blad en won in 2011 de ELLE Personal
Style Award.
‘Op mijn 25ste was ik in volle bloei. Ik
was veel aan het filmen, veel aan het
spelen bij Theu, ik won prijzen. Ook
kreeg ik voor het eerst kritiek, maar ik
dacht alleen: nu ben ik een echte
actrice, met ook slechte recensies. Ik
voelde me ontzettend goed.
Maar drie jaar later kreeg ik een terugslag. Uiteindelijk ging het allemaal veel
te snel. Ik was overgestapt van De Trust
naar Toneelgroep Amsterdam en het
afscheid van Theu, met wie ik een
muze-meesterrelatie had, was enorm
emotioneel, een proces van maanden.
Het was alsof ik opnieuw mijn vader
had verloren (Halina’s vader overleed
toen ze tien jaar was, red.). Een van
mijn eerste rollen bij TGA was Rouw
siert Elektra, over een meisje dat verliefd
wordt op haar vader; wil je het nog
freudiaanser. Ik kreeg er een Theo

d’Or-nominatie voor, maar het duwde
me helemaal de verkeerde kant op. Als
bewondering niet overeenstemt met je
zelfbeeld, dan is die bewondering heel
pijnlijk. Als je niet van jezelf houdt, om
het maar even heel walgelijk te zeggen,
dan is het feit dat mensen van jou “houden” heel verwarrend. Toen heb ik
tegen mijn baas Ivo van Hove gezegd:
ik wil een jaar weg, want ik weet het
niet meer. Ik ben naar
Amerika vertrokken en heb
daar opnieuw toneellessen
genomen omdat ik daar
erg naar terugverlangde,
om binnen de veilige
muren van een workshop
me af te vragen of ik verder wilde met spelen. Wat
daar tot me doordrong was
het duivelse dilemma van
mijn vak: dat het een puur
uitvoerend beroep is. Als je
naar een film kijkt, denk je:
de acteurs, die hebben de
macht. Maar dat is niet zo,
wij zijn de laatste, kleine
schakels in het proces. Ik
wilde zélf ook iets kunnen
maken. In Amerika ontdekte ik dat ik kon schrijven, dat werd mijn uitlaatklep.
Op dit moment voel ik me in mijn werk
ontzettend vrolijk. Ik heb wel een tijd
het gevoel gehad dat ik moest kiezen
tussen twee werelden: film en televisie
of toneel. En ik koos steeds toneel, ook
al twijfelde ik enorm: loop ik geen grote
dingen mis. Maar nu ik ouder word,
merk ik dat het toch een fijn pad is dat
ik gekozen heb, op toneel kun je langer
leeftijdloos zijn, film is een stuk genadelozer. En ik voel dat mijn spel zich
echt verrijkt, het is fantastisch dat het
nog steeds kan verdiepen en dat je er
meer ontspannen in kan worden. Al
kan ik nog steeds erg bang zijn hoor, ik
kom net terug uit Avignon waar ik The
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Fountainhead heb gespeeld, en dat was
zó eng, de hele wereldpers zat daar.
Maar ik wil veel meer ondernemen dan
afwachten wat op mijn pad komt. Ik
ben dankbaar dat ik deze kansen krijg,
maar ik vind het leuker om dingen te
doen waar ik zelf ook een say in heb.
De tv-serie Girls is voor mij het grote
voorbeeld, Lena Dunham is mijn heldin: ze heeft niet bepaald een standaarduiterlijk, ze inspireert zo veel vrouwen.
Hoe ze schrijft en produceert… dat
trekt me enorm aan. Ook ik wil mijn
eigen projecten gaan ontwikkelen,
schrijven voor televisie. Het gaat tot nu
toe vrij traag omdat ik opgeslokt word
door mijn verplichtingen, mijn “baan”
bij TGA. Maar het is mijn ambitie om
langzaamaan meer naar de achtergrond te verdwijnen, meer productie
te gaan doen en dan af en toe een hele
mooie toneelrol te spelen. Ik zou zo
graag echte kwaliteitsseries maken,
want de vrouwen op televisie, zoals Carrie in Homeland, Claire in House of Cards,
Sarah in The Killing, dat zijn onze
nieuwe heldinnen, dat zijn ons soort
vrouwen. Complex, donker, origineel;
vaak alleenstaand. Voor mij zijn dat
heel troostrijke vrouwen, en dat is ook
de reden dat ik die wereld en die kant
op wil, niet zozeer als actrice, maar als
maakster in de breedste zin van het
woord. Ik wil meer van dat soort vrouwen laten zien.’
Halina is nu te zien in ‘The Fountainhead’
van Toneelgroep Amsterdam

kleding Moschino

ELLE
#INTERVIEWS

