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ietvlew I lltsKe r(elolnga

eb je Cepoept? op het potje?

Wat goed schatje | ' Actric€
Tjitske Reidinga (35) belt

met zoontje Foppe (2,5), de helftvan
haartwee-eiige tweeling.'Samen met
Foppe en Klaás heb ik bij de Hena een
potje gekocht, enjip & Jannekestickers
on ze mee t€ belonen. Poepenvinden ze

Tijdens de fotoshoot kijkt ze zwoel de
camerá iD, dan weerlachend, het haar
áchterover in de nek, om veryolgens met

een serieuze blikde camelate verleiden.

Ze houdt elváD op de foto te gaaD, het

hoort bij haarvak. 'Ikb€n hártstikke

ijdel,' grapt Tjitsk€. 'Ik vind het heerlijk
on op toneel in d€ schijnweryerste
staan. Maar als ik op eenve4aardag kom
voel ik mij niet geroêpen om m€nsente
entertaiDeD, zodat ze denken: Ínag die
vrouw nietweg? Ik houd niet zo van
'overnemerc', mens€n die ergens bin-

Marxveidt gelopen kunnen zijn.

Tjitske: 'Ik beD erg sDMkvast, zolang ik

mij kan h€Íinneren heb ik eenvoo*eur
voor fffti€s-en sixtiesjurken. Daarpro-

beer ik têgenwoordig op te letten, ik wil
voorkonen dat ik zoh kindlrouwtje
word. Niet6 is erger dan êenvolwassen
vrouw die zich kleedt als een dertienjari-
ge, net als e€n nan net een Bert & Ernie-

shirt, dat vind ik ook behoorlijk vernieti-
gend.Ik heb trouwens de eigenáardige

tik dat ik nogprccies weet wat ik droeg

bij b€langrijk€ g€beurt€nissen. zo weet

ik trog welk bruine truitje ikaanhad toen
mijneeBte vriendje het uitrnaaktê, ên

datiktUdens Oudjaar 1993 die blauwe

blouse met de hooggesloten kraag

ze hêeft weleens eerdergesprok€n over
haarjêugd in oegandê ên Malawi, waar

de Krakeling bleek dat mijnreddiDs.

Vier jaar lang weÍd ik €lke zaterdagoch-

tend door mijn ouders naar Amstedam
gebrácht om toneel te spelen. Dat werd
mijn uitlaátklep. Ik voDd het geweldig
om metve$chilleDde kinderen omte
gaan, die net áls ik niet in een hokjê tê

Als puber wás ik vrij nornaal, deed wei-

nig ext.eems, ik was geen punker, werd
niet op nijn dertiende ontmaagd en

Mijn noeder heeft het níet altijd eveD
gemakkelijk gehad met drie creatievelin-
gen om zi.h heen. MijDbroer is net als

mijn vader art dir€ctor gewo.den. MijD

mo€derisve€l rustige! danikhètr, meer

ingêhouden. van haar heb ikgeleerd om

door te zett€n. Ik lijkeigenlijkop oma

Jacoba, dê Íno€der van mijnvad€r. Bij

haar heb ik het idêe dat z€ al €euwen bij
ne is. Mijn ona zou eenfantastische ac-

tlic€ zijn geweest, ze kan prachtigv€rha-

Ienv€rt€llen, die ikwel duizend keer heb
gehoord, rnaartelkens als nieuw ervaar.

Zij is net als ik van de piekeD ètr dalên.

wê zijÍr euforisch ofstil, we kunneD

mooi zijn màar ooklelijk, we willen g!ap-

piszijDnàa!kunnen ook een flauw€ op-
merkiDgplaatseD. Ze is nu 87jaar en ik

spreek haarwekelijks, onlangs kwam ze

nog bij oDs in Amsterdam logerên. Ik heb

een onbeschrijflijkebaDd nethaàr.'

i  i  , r  lL

Sámen met haàÍ vÍiênd, acteur Vinc€nt
Crciset, voedt ze de twê€lingop. 'Het

moederschap heêft mij rustiger ge-

maakt. Ik heb twee kinderen op de we-
reld gezet waar ik sodssruwelijk veel van

houd, en voor wie ik veraDtwoordêlijk

bêÍr. Dê €êIste anderhalfjaar ve iep al'

les wij pÍobleemloos, ik haà zo n at ze

uitgekêkên. Maar ik had niet in de gaten

dat ik nezêlf voorbij holde.Ikwás moe-

der geworden, we verhuisden naar een

groter huis, ikbegon met de opnames

!a\ Goois.he Vrouwen en stond tussen-

door op hettoneel.Indie drukke periode

nam ik geentijdvoorenige zelfteflectiê.

Als een tgv denderde ik Daa! door, tot ik

bij nezelf dachtr ho I Wie ben ik Dou ei

senitk? In dietweejaarals noeder vm
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dan de hele

ietsgrappigs

'Ik was een vrohjk kind,

enen oude"sb*l.-

art director bij

jsarterugt€ ke-

N€derland,

ilar rpet rnun
tgebrerclg 1zen ecoscno

SJC

ï*:"Tt' wel anders dan de
áandoen.sohs KaKKeTIJeS UrI mUn Kras

mand in de zaal lachent€rwijlik anpe!
mêt éénbeêÍrhêt tonêel op ben gelop€n.

Humor vind ikbêlangrijk, hêt wêrlt r€-
lativerend. Ik heb de Deiging om veel ên
voluit te spelen, iets wat vroeger nog vêêI
erge!was. DaDliet ik eenhelepalade
vaDTjitskes ve$chijnen on nijn.ol leuk

te maken.Ikwas in mijD spel druk en

chaotisch, om mijn onzekerh€id te ver-

bloemen. Nu ikouderben, durf ik neer
los te laten, meer op mêzelf tê vêrtrcu-
wen.Ik krijg neerbehoefte aan rollen
net diepgang. In De gescÀ iedenis von de
ftnilie Áqerier, geschreven door Maria

coos, sta ik soms als Toos op hetpodium

zonder ietste doen. Dan speelik ook een

!ol, die stilte heb ikmoeten l€ren.'
ook in haar rol vaÍr docht€r in de teleÊlm
'n Beetje velliefdheeft ze die nostalgi-
sche uitstraling die haar zo eigênis. Ze
zou zouit een boekvaD Cis6y van

kwaD ze in Bussum te wonen. 'In Afrika

woonden we heerlijk in een kleiD dorpje.

Eerst in eenknalroz€ huis met eenve-

randa, Iater in een witt€ bungalow wáar
dê ananassen aan de bonen g.oeideD.

Het was eên \,Íij€, ongerept€ ongeving,
maàr min wereld veranderde snel toen
we weerin NêdêrlaÍrd warcn. Binnen de
ko ste kèlen kende ik ale schêldwoor-

den. Ik was eeD vrolUk kind, maár met

mun zelfg€breide seiteDwoleD jasF en

ecoschoen€n wás ik in vergelijkiDg met

de kaklertj€s uit nijn klas, een typisch

VPRo-meisje. Dat was een noeitijke pe-

'iode, 
ik werd stillêr, onzeker. Ik zat met

kirderèn in de klas wier vaders baÍIkdi
recteurwaren. Ze zageD èr állemaál het'
zerde uit: Dette sokjes, glimmende

schoeDtjes. Ik voelde me eenzaan. Toen
ik voor een ve4aársfeestjè werd uitgeno

digd om mee t€ gaan naar kindeÈieáter
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interview Tiitske Reidinea

eeD tweeling heb ik Dooit even de tijd ge-
had om stil te staan, om alle verDderiD-
gen te kunnen verwerken. PrateD deed ik

te weinig, alles bleef maar in mijn hoofd
zitten. Als ik mezelf op een foto zie uit
die tijd, zie ik dat ook terug. Via €en
!Íiendinkwam ikbij eenhaptotroomte-
recht, daar heb ik veel haat bij gehád. In
het begiD hád ik ook lást van schuldge-
voei, mijD noedeliDstiDct lietvan zich
horen. In een ofándere chip stáattoch

ingepreDt datje er 24 uur per dagvoorj€

zijn. Maarik gê-

Klopte dat dan
wel? Diepinnijn
halt hád ikhet ge-

voel dat ik dat ik

keuzehadge-
maakt. Ikvond

Nu, ruimtweejaa!later, kom ik erachtè!
dat erg€en reden is om een schuldgevoel
te hebben. Ik heb ontdekt dat de afwisse-
ling tussen werken en thuis mij erg goed
do€t. Mijn lol als moedervind ik ergbe-
langrijk, mêar ik ben niet altijd d€ moe-
der die nlet aardáppêlstêmpelstussên
het speelgoedzit. Dat is Diet erg, het is
gewooD zo. ODdaDks alle dlukte lukt hèt
me om veel met de kiDderen sEmeDte
z1j\:

Er zijn g€noeg hulptroepen om voor
Foppe en Klaaste zoryen, vanaf het he-
gin is Nina de oppas in hun leven, ÊameD
met de oma's. ED natuurlijk Vincent. 'Hij

neemt zes dagen in de week de zorg voor
die twee pittige maDnetjes op zich. Er
zijDtijdetr dat ik om drie uur k middágs

van huis ga en 's nachts om half twee
wêer thuiskom. ViÍrcent laat m€ dan de
volgende ochtend uitslapen tot eên uur
of tien. De tweeling gaat sinds kort 's

morgens Daar de peuterschooi, zodat hi
ook eveD ttd voor zichzelf heeft. En áls

'De droom over
de rode loper te lopen

heb ik altiid ál eehad.
maar in "werkëliikheid
valt het bar teÉen.

TIrK wegt noolt
wat lK aan

moet trekken'

hij een speelperiode heeft, zorg ik voo.
ze. we verdeleD de zorg dan fiftyfifty.
Ik begrijp wel dat relaties met kleine kin-

dereD soms stukgaan. Het is hard wer-
ken, we hebben weinig tijd voor elkaa!.

Soms v€rgeet ik te vrag€n hoe zijn week
was, maar er komt altijd wel een moment
van bijpraten. Vincent heeft mê ten hu-
welijk sevraasd, zes jáar seleden op een
overvolle boot met luidruchtige vracht-
wageDchauffeurs. Hetwas bedoeld als

een romantische overtocht váD VeDetië

Ik ben het geluk-

Gister€n stond ik

Klaasophetaan-

iêunendtegên de

Nederlands op dvd. Ik vind het moeiluk
als ienand iets aardigs ovêr Íne zegt, me
complimenteert. Dat moffel ik het liefst
weg door er eengoede mop overheeD te
gooien. Zo ben ik opgevoed, mijn oude.6
zijn twee nuchtele FriezeD. Je doet je

werk, zo bijzonder is datniet. DáaroD

verklaarde ik mijn cardèreverloop vaak
als toêval. Ik vond hêt moeilijk te accep-
tereD dat ik voor eênrclwerd uitgekozen
omdat ikmisschÍenbêst goedwas. Ik
moest ervoor oppassen niet alies kapot

te relativè.en. Over een paar jaar wêet

Diemand meerwie ik ben, dacht ik daD.

Wat stelt het voor? Tegelijkerti.jd vind ik

dat ik niet m€er als e€n dolle Muppet te-
gen nijn rcllen aan mag kUken alsof dat
êllês zomaar op nijnpad is gekoneD.'

TjitÊke hêêft zich als actrice ontwikkêld,
ze is niet meer dEt onzekere meiÉjê dàt

haar kra€htuit de lachprobeert te halen.

Ze heeftgeen sterallu.es, al laát eenlode

loper haar niet koud. 'De droom over de

rode lop€r te lopen h€b ik altijd al gehad,

maar inw€rkelijkheid valt hetba!t€gen.
Ikwêet noot wat ik aan moet trekken,
word chagrinig van dát gêwring in àl diê
jurken waErvan ik viDd dat ze me niêt
staán. Enáls de micrcfoon en de camera
op me gèlicht zijn veraDder ik in een

zwijgzaDe ijspegel. Het is allenaalse-

bakken lucht, ik kan €r wel doo.heen
príkken. Iedêreen speelt zijn rol. De fo-
tograàf diê pláatjês schiet terwijl hij
soms gêêÍrideê heêftwiê hij op dê foto
neemt, de journálist die vragen steltom-
dat de cameÍa nu êênmaal loopt.Ikpro-
beer ervaD te geniete4 maar het is êen

sp€1, net een code. Máar nijnáner-
grootste drcom is zingen h e€n bigbaDd.
Al mijn hele leven wil ik tussen de bla-
zêIs staaÍr met muziek van Gershwin en

Cole Porter. Dat zal nooit gebeuren, iI

kan nog net de toon houd en vàn Lang zol

De seschiedenis van de familieAvenier

I nfo www. hettoneel s peelt. n I
De telefiln 'n Eeetje verliefd is te zien op
20 nei,20.30 uur, Ned 2.

nuur, nijn noedervoláandachtluiste-
rend. We praátten een b€etje hij tèlwijl
ik de konkomher sneed. Tegenwooldig

willen meDsenzo veel. Laat de dingen
eeDs voor wat ze zijn €n geniet elvan.Ik
heb g€enhoge verwachtingen van het ]e-
v€n, ga altijd van h€t sl€chte uit, dan valt
het meeÊtalbêst mêe. DaárombêÍrik
nietvaakteleurgesteld, eerder verast.
Zo werd ik voor De gesc.lr iedeniÊ von de
fomilie Avenier Eevt^agd Daast grote Da"
nen àls Peter Blok en Gis Scholten vaD
Aschát te spelen. Dlie wekenlaDgwas ik

z€nuwachtig, ho€ zou ik mij staande hou-
dên? In pláats van constant in die onzê-
kerhêid tê levên, stortte ik mij in hêt
spêI. Uiteindêlijk durfdê ik steêds m€êr,
werd ik lossêr, lêerde ik mêt wêiÍrig be-
weging een sterke rcl neeÍ te zetten.'

De recensies liegen er niet om, ze heeft

niet t€ klag€n over positieve aandacht.
'Ik werd laatst herkend door een
MaÍokkaanse tar.icha!ffeur,' Iacht ze. 'Ik

heb ooit geacteerd vooÍ een cursus




