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Zoeï en sexy

HALI NA REIJN
Tákrt Mrii.ke slbarcni> Foto0raíE JriAnn0 Niiholt

Actr ice Hal ina R€i jn (33) doet open in ean Marc
Jêcobsjurkje.  Schatt ig.  Sexy. VeÍvolgens beantwoordt ze
haar mobiel :1Àch l i€f je,  moet ik speklapjes voor i€ bak'
ken? En hoe laat zou je die speklapjes op jê bordje wi l len

hebben?' Lief. Lollig. zonder schroom ptaat ze, lacnt ze,
gooit  ze d'r  benen over €lkaar en trekt ze aan haar sigaret.
Gulzis.  Ze l i jkt  het lêven l ief  te hêbben, en bi j t  z ich vast in
haar vak om ni€t meer los te laten.



n eo, gczd$lliP is zc gnlB de cnigc vrou\Y

Nntuullijk smr hd om nin,hcÀt hrr er ir

nEci Hci is dc dilcdicid vrn rnmncn dic hiar

imrplcckt.In cen conltictzijn hd dc wonwcn

dic dd situitir oÊmcn er een afwrchtcndc

ing ianrdnen. D vindt k lNi8. Mànno)

coiNNicd.n. Z€ ziin Snrg oP zichrlf' nct íls zij dr!

n ir hàr vrk, dmronr sPeclt zc g!.rg nc zc Mm€n

Miir nmndr kunncn hrar ook onzckr nnkcn,

djdens zakclijke hesprekhsen bijvoorbccld.

'D ga ik serk en goed voo.bdeid hc! ssPrek in

on mijhdd e nakcnvod min sàlaris PlóPtoPc.ns
hd kleinc n.isje in nij ons€vóisd naar bolen o, jê

hd een lagd bedrig in je hoofd? O, dd is ook Eocd

hoorl Dan dcnk ik,'Hooooo, wu wrren to.h k€ihard

un h*ond{hd elc!? \ri/àr is dic HalinigebleYen,

die mt zevcnmijlslaarzen door her lev€n siPt? Die

rweekÀnr.n vdr mii, dê se*c 
"rouw 

en het orzekcre

neisje,hebbenelkadnósni€tdehàtrdEcshud lkh.b

noeiLtke tl.ties Echd net m'nne$ val oP v.n die

cchte macho!. osenschij'ntk stcrkc Dinncn MÀnncn

dic vcel vrouwcn hcbbcn, rnlncn dic v.cl vlouscn

h!Ítcn krijsc! of hcbbcD 8cÀd Nimurlijk wect ik

tlat ze uiteindelijk lid cllcnde oPhvcren, miir ik bsr

nu eennrml op zoek naar de Sup(m$ dic ni{ bc$mt

DicStrpclnlnheh ikvconocdclik secletcddoor hct

schisvrn n,ijnvdei Hij óverlecd Nneen longdnbolic

tocn ik tien j$r oud sai Mijn vrder Een serke cn

grotc mn. Hcbeld d* ikvnn hco heb SschxPen,
du! ben ik nog Íeed5 !.rr oP zoek- Een nxn dic

mij leilighcid biedt, maÍ tegcliik.itijd onbcreilbu!

is.Ik lijk ot hcnr, fierkcn de p$si€ voor h.! crealicvd

mbÍht. Hij kon m.t educlfdc soor honomaniê

bc,is zijn mc! zijn mk, schild{.n Zijn arelicr $ond

in ónze tuin, dar nochr ik hco soren mmr nict

zond* reden.lk ms niet lnng voor hcm, m@ k*k

welónodtndrgen hcnoP.Mctnijr nocder had ik

een wám€ bandvÀnuit een Enz.lfsPrek€ndheid' mijn

vader wilde ik1/.'rd,. Op Dtn tsdewilde ik acrice

wordcn, dat vord hi;mrr ruar Erzotr ccn Erote mare

vm ijdelheid om de hockkomen kiken To.h ruim<le

hij cên kamd in ha huis leeg on * een Podiun a

'Die twee kanten van mij, de
sterke vrouw en het onzekere
meisje, hebben elkaar nog niet
de hand geschud'

bouwcn NctschuiÍsodijn.n. Hijgiir ij dc Í!nne onr

nrczclf tc ontdckkcn.Iocn hii wcgvhlwrcn {c totill

lmgeshgcn. Miir vad( wrs dc ntororvm hctsczin

dic an doo!vddrietov.ínxtrdc vrouwacharlict mc!

dric dodtn. Opcors krcgor wc .llcnÉil 
^ng$cn

Slangcr ondd nrijn bcd, ilbrckcr's nachs mannen

ovcdig. Àls de ioodgi.Er hngskwan zren {e

rllcnral acht( de brnk Dcstiids hcb ik zijn verlics

redclijk goedvcrwerkt, maarde Ekoi.sktesikhrd

in mijr NintiS*irrcn ilsnot gcP$€ntc(d.

Halim gelooÊ heiligda.alles ndr hMr toekómt wit2e

wilhebben. op hrar vdlfde zag ze cen PÍódudicv.n
toncelgrocp dc Ïu$ v ÏcuBoermans Dàa!wilde

ze bij. ze schtef hen ecn briei dd krccg n*uullijk

gcen r€àctie. Een Pa jad larer wel Hij bood h$r

n.ccn audidc e conrtt aan, rerwtl zc nogoP de

oncelsiool in Maddcht zd. Áltijd h€cft ze cen

gcvóelvan lonb€$emnitrgE€hd OP hiÍ z$d€ wist

ze dd ze een berDemdadrn€zouwordcn Datwascen

opdachtdic zê zotr v(vullen
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'Een vrouw kan zich blijkbaar
niets afvragen, ze kan op twee

benen staan en niets weten.
En dan heb ik het niet over een
rol, alle vrouwenrollen hebben

minder om het li jÍ '

'lL hcb cci gíoot zclfverÍouwcn, doot mijn dd6s

n.cgckí.gcn. Als ik op n,ijr kop *ord wrs cr rl ecn

milpril bcrcikr. Ik vond hc!vinzclisprkend d.t mtjn

l.vcn áls erice zo succcsvol v.dhp. Nu ik oud{bo,,

wec ik neer, en bescfik dat het ook ku opnouden

Ikbcn nhr bxngoD hd su(cs e vcdiezen. wd zou

hct nij beangsisctr als mtn gczelschap ophoud! tc

beshm cn ikBeen moselijkt'cid nrocr zou hebben om

È cBrcn. Áls idetr bo, ik uicindelijk aÍIÀnkeltjk.

Ik b.n niet iemand dic in her hÍns D,od ${vcn.

Mhshien vind ik ha op mijn vijf€.vc{tig*€ wd

hooi Bewe$t en gá ik icB ande$ doen. Schrijvcn.

Min bóck PriNesje Nooirgcnó.E schreetik in ecn

schlilesvilli in dc bergen van HoU)ryood Hilhwau

ik zo nuend'r een pàM nÉandcn vcrblijlÁllekamers

in hct hlis zin bezer doorschrivcs, de hele dathoor

ie hct mónotone irne nn de bdFn op 1zr'taÈ.

Mooenrel ben ik bczig aan hd $ipt v min bock.

In Amdikà zir ied{€en achtct tí ld?k? te .il*.en.

De Bndrts en de bakle! zt! óok drukbezis nEt cen

'rtr. 
vdróm zou je het nic docn, irs je in d€ filnshd

vd do wdcld woont) Dic l,cescndc crditiviteit zou

vcrhnrnrcnd kurncn wcrkcn, niír nijsceft hc!juist

energic. Netlerland oordcelt snel. Hier wordt al sncl

gedicht, Je bcnr toch biklef, gr dan brood bakkcn.

OC JebetrttochmÍicc,{rlrom noctjc dan zo nodiE

.en bóek schijvcn ?' Hicr {ord ik onzeker als ik schdjf,

onstai! er veel zclfccnsuui Dur niet. Hicr i$ocic(

ik illes N, n,ijn idcnrn€i!. Al, ik nrubuit€n ti, oP

b.zo.k gi bij e€n vriendin, ofóp hd podium $., Ics

heeÊconnecti€ me! hijn bek nde wereld. Dmrlcn ik

nie6, ortbEek! dk ric(Driekldcr Hier k€n ik oníu$,

hcbikhd ideevan allc E mód doen.Da k ik

ma een kop tÀ< con halfuu nad cn Palnboom
raren. lemand anders got nrar e kloo${ om zich

ledg !e nàken, ik sa nmr dc g!o!e $ad. Natuurlijk vocl

ikde eenzÀàDh€id, mdrak ik doorde ang$ en lccgte

h€en b komr ha grc& nies en vàn daaruit onFtot

neà viteit. Ik ben bcreid mijn b6t t€ docn on te

schdjven, te vechtcn voo( ie6 noois, nur hct is niet

die ibsolue .oodzmk die ik bij teEn Ívar

Ik,óu mij srÀar €ens in dc ról var een m.n bttcn.

Oón, nos in dc rtd d& ik I'ij dc hc.tcrcoilpiSnic

spceldc,msiksancn metde regissurTtuBoc{na.n

op zock nur cèn Beschiktc !o1 vooÍ hi. Ecn sooÍ

Hanrlet. Ecn sqlc vroNenrcl. We kwm€n uir

op Lulu, ccn vrn dc gooete vrouwcnrcllcn oor

gschEven. Op cdl gcgev€n nomcnt$utLulu h cor

rcène rllectrophe$onccl. Dectrigezindiezedanzegt

is, ' lkwe*h4nidlOngeloóf i i jk .AlsHl i , lc !oPhcr
róneá smr is zijn tck$: Moct ik nou lcvcn, of niet

I€verr'Ht rflcc.e( enniNte. EcnvrouwkrD zich

blijkbmr nicN rfvriscn, ze kan oP tvec benen $.àn

nicB vdcn. En dan heb ik lrs nict óv€r een rol,

allc vrouwcnrollonhebbor mind€! onr hct lijí Hcdda

GÀbler, cen rol dic ik hcb gespeeld, is ccn vólwàsen

vrcuw DAar ze zi! vd g€vrr8en ineen huwclijk Her

zijn Àhid vrouwcn i. relàiie tot de manncn on hà.r

heer Zeldcn zijn ze zelf*andi8, onaÍhankelik De

p{son€€sindeminnenrcllcnvragcnzi.hvànàllesaC

ftdledualisc(n, de vrouwenlollcn lijn €motionele

in$indi€vc vÈkkds, zoals ik zdfook bcn Daatom

ligt het mij zo goed, 
'naar 

ik zou grdg ccn keer €en à
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'Erotiek heeft gek genoeg in mijn ogen zelden te maken met
gelijkwaardigheid. maar veel meer met macht, moed en
overgave. lk val op mannen en vrouwen die gril l ig zijn'

ninndÍolhcbbd,. E$ RichaLd dc Dodc, cot King

Lcr of cdr Paruchio die dc lècks nroct temmcn.

Momord spccl ik zclfdc Íceks Hd ehrnro vd1

dc fccks vnn Shikc$pcírc bt Ton.dsrccp Ànr$cRlah,

n,ijn v*tc lhdu8czdschrP Mid wrt zou ik gri|g

zcliccns*illon tonntcnl

In il hiír ííldr zitdr contrcv*illu ílt'c(.n. Íl

Hct roNrcn vrn nc Ícch pli* zc op hct rnccl cn

likt hr$ !cgd1sp.ld, HMr Kc*i,tg, hd op. Z. tr$d

iltij{i hindclirscn v.richt.n ,lic hcÊis 2ijn 01 hrÍ

kvLsbí N*.n. Icnmnd zci ooir icgor hír, 
^lsik jd, zic ddrk ik ii,, cdr pouroscr dio cch cig.n

bibhnhcck hcclii H/,/, rc,,l, llti trk rl, t!x.
'Sck, krn l,rnixl, $,ocich g0mrt !iji, icrwijl ccn

klcir gcbNr, dc nrnicr w lop ccn nru of vrourv

?iji Df hrir slis vn$piki, cnoír {txii.n krn ziji.

Elorick is voor rij .cn ondcdccl viD l,d lcvd1.

solDisc nld,scn bcwcrcn z.lfs dít ill$ wfi wij

ddd, ui!ciRldijk gdrN.n {drdt door sck{mlitcir.

Dc nnnic! wialot wc onzc kl(r dngdr, ons huis

ifficltdr, dc wijzc virop wc pnrcn, hcÍen, krvmJ

rvordcn, allcs zou wolJcn gcnotivc*.1 door dc ,lmng

ecn andcr ncns ir bcd tc kfijgdl. Misschidr is dir

wcl zo. Yoor n,ij N c.n nr elothdr hij vohtrck!

zichzelf is d, nic dc dnng loek zich k bcwijzd,.

Áls een n,Àn doct viÍ hij zin ir hceh zondcr zich

gehindcrd tc voclo door opgdcg,le norn,o,, hoc
je ccn {ouw lou imÍor bemdaor. Erotick hccli

gek gcnocg in nijn ogcn zelden te D.kdr nrd

gelijkwiardighcid, hia( veel ,neer nEr nmcht, n,ocd

er overgavc.Ik valop nraonen d vróuwen dÈ grillig

zilr. Nict bingziir, cc! sods nruurlijke Mrog.ntiecn

donrin tic uit$nlc!. Dd kin sons vies tegenvallcn.

I€mand dic i! c.dre nrnntie zelfvenekcLd liikt,

blijkr zc( an8$ig re zijn. Dàaron v€rrotrw ik

nEzclf ni$hdêmilwrue- ik nij tot icnrand vó.]

Mngarokkcn. ÁrnueH.iDgskmcht n vaÀk projcdic.

lk dicht ccn andq .llcdei eigosdappen roc dic

nit opwind€n, mid in w*klijlÀeid be$as ied{

karakrer un wclduizcnd hgo,.lkheb de ncigingdic

Sup€rman tc lióje.reren op n,ijn prooien. superman

b6hat nid. Àlleen màd ir d€ $!ip.

lk heb e€n rcg.nftdjdigheid in mij.Ikkan onrz€ttcnd

s.enzeloos zijn, na( Eselijkertid ook an8Íis. In

de liclàe, het lcvcn, op torccl. Kennelijk hiik ik bij

rcgissaus cor bcpfildc Írnbsic los die prik-kclcnd

werkt. Gevolg is dÍ n1d1sd, rl urcl een vootootdecl

ovcr mij hebbci. Ech r{ccnscnt $hrecfna ha zicn

van n,ijn Lolrls HcddrGrblct nrt ikgecnondcrbtock

arn zou hct'bcn. 'Typsich icts voor Hilina Rcijr, di.

*ijd uit dc kicicn Bít op tonccll zc scl,rccfgrccn

rlin.n lololcn tcrwijl rls zc ócht socd híd gckck n,

co lcvcnrguc hui.lhlcurigc oni-ondctbrock ondcr

nrijn tuk hid gozidr. Ev.n hcb ik opzoï nromcnt dc

n.igingon nrijn pcn ic pikkcn, mNals ik di id)

bcgnr,irhccindc?dck. H( isdcdonlcidvri m.Nor

winr h ik rij dscr sonnnisc mcnrcn bo8'ijp.n

cfisno hi.t.Ii cdr vd, $ijn coltÍntu invivrsclÍcci

ik olcrcol fósdi. ik in ce Ji{divinkol n$hdftc.

'Do(u nlijdicpocs nnirdr pak hcnr iriLin;sch'cci

ik. H$ !o8{rd. kkcÀtcn, ik sis cci dicrcnboul, d.

làtunr op inchd g,ocido dicht. Mcn!.r wiuol

nl t i jd vcl i r !$oldjc kwi l t .  HÈt hooÍb, jhct  bck rd

!ij!. MiÍ ik zic ook Jc vooldcl.n hoor À[ ik cdr

rcsiumnt bi ,drwi,rdd ur mijn 
"óol 

xcltd dc batc

lrtcl wordt gc$lrovcn, wanrcc! ik Nrdht ics gdcgd.l

krij8zoJrr ik nrijninn, noch.Zo w*kn*gcwoon.

lk wilcL nicr tc kindsacÀrigovc! doer. SoN bdr ik

zslt! rclctrrscÍeld s blijkt dat Àd ioqncD vo Nijn

nrorgco, u,kele indruk nnakt. Eigqllijlzóu ikvoor

de grin Dosar zeg8dr: 'U wcd tó.h wclwic i[ bcni

Miscl,ien kdnrn zc nrij iict IneÍ órcrÈn pMr jmi,

11s ikg{impdd d. vcdigpdsdr

Ik kg nier dd ik nooi ftn d. bó!ór zd gmr. Gecn

idee hoe ik reàgeÍ.h hc ccse !É!vil zich mdient.

Íru$en heb ik gd,o.g vrouwcn g€zien die n$

rpieÈn hebbdr làt€n platspuitcn on cr sRk uit tc

zien. Mmr ben.dat Àd dc dc6nitic v$ schoonbeid ?

Een gepolij*c Nicolc Kidn.n ziet cr niet ràng€n$nl

trit. lk v{oordcd ni.nod die het doet, nisschicn

geefikmezelferook aan orer rls ikln eei nidlifrrish

terechtko& ecn jongc minnlÍ neem, vier rabeagcs

har zenen, en een snellc notor ranschrí Dàrwilik

ni€i Íos ove! doen. Mair ik vind het heerlijk ils ik

een wouw zie zoah zcwcrkclijk n. Mijn moed€! di€

v,jf€nzëdg n, vind ik noói. Zeheeftveel npds en

dààrdoor €en expre$i.f gczi.h,. Chàdott€ Rampling,

een Brnse acricc van 62 jmr, n Dooi zond€r

plà$iscle chnu$ie. Als jc ccn rrice vàn dàt lo naat

ben! vhd ik eigenlijk dat je con vooibeddtunctÈ zou

Dckn zin !oo! dldde wouwen. Dlijkbatr is hidr

onidrNtbÍc s<hoonncid nNpn{ctd, {.Dt vcd

vrouwen pntcn ovcr h r mtuurlikltcid. Hct ! l',jri

rrco$end om tc wclcn Jrtzijzich nia ovclgcoÊ mn

Lr jrnniri vcschijntdc ANeriliansè lilm Yilkyric nct

Ton cNiÈ.n Kcnndr Bnnrrgh, g.BBi$ccrd door

Dry$ SirBLr Dc 6lf grc ovÍ hd .onlplo, v 20

juli 1944{íirin ocn $ndxgop Hitlcr*ordt g.plind.

H nn spcd! Milgii{h. von Ovrn, dc r.c(tircssc

vrn craf,on Strut{cnbcrg, dc rcl vdn Ton Ciukc.

Sinrcn nc!do rogkscu!,rg nij Zvirbo.k $ vond hij

ih cdicc (vin tsldtcn.rcd)c,r llii!, !{c. nlcirjc, dic

pcÍic in,ijr fil,n pNcn.

'Hd gd or c$ klcirc lolin ccn rtcgilroduric, ik

hcb lcnorlijktwcc zirucn, n,mrlid is iinhskch om

ncc re m*dl. \lí. dmrnlcn dcds ir dc filnNNdior

in Ddlijh or in cdr bos in Duitddd, dt vol $ond

fu! $iilds d, wmr zoir vicÍhordctd nlcnscn bii

bcaokkcn w tn. Dc ccmtc drg w$ ik rxnrcltk

2otr,wx.lrti8, ikkdrdc nic!lcd mcNer cn zd n.! in

dc mikc{p toer Ton Cn,nc lich &n Nij voostcldc

H1j hcc(e r ij welkon,, ot z!, Án1cÍkNns. H&clijk

Hi conplimcn,cerde nij ovdnrijn rcl in'zwx,tboek:

Hoc !ri8.$ jc dm? Ik hid d. n.iging t kggsr,

'lk vond jou ook gocd in Mignolii. De eese dric

niNten wàren cen bccljc onwo,ni8, ik ben Nt dic

$an opgegrocid, it zig hc$ ils kleh ncDe op hs

wnc dock. Zijn scdrcvcihcid wêrkt xxNckelijk, Àij

is cdl gepssiDneeld dcuÍdi. werkelijkrlles wectvan

Íild.Ik ziedÍ die n,Àn bijni op dc s, isgcboren.Ik

houd *g vin het profe$ionalisnrc, hcr srellc derken

dr zo typisch ÁmÍika.ns ir.In Nederland wordt op

de J,r n wdijks nmr jc ongekeken s je cen actcu.

benr m*eenklcinc rol. Op de Ámerikaanse sct is d.

àcetrr het kapiraal. Dat niakt het v-$hil. Áacus

worden p* auto narr dc sd vervoerd, .l zijn he!

sle.hh enkele nÈÈÁ. Nicmand heeft er ies àrn alsjij

j..nkel vestuikt. Je hent voor diÍol onveNÀnsbuÍ

Ofje nu Tom cruis€ h€ct ofH,lini Rein cen halvc

6gurrnt bent- Mcnsen dcnlen vlk dat het *erallurcs

zijn v.n de acleus, ovcÍóUige o, ov*bodigc luxc.

D.t is het nÈt. Ha È pnkdkh en efrciàtll




