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een beduimelde paperbackversie van De zwarte zwaan 
van Nassim Nicholas Taleb. Ze kijkt op met haar brui-
ne ogen en glimlacht. ‘Sorry,’ zegt ze. ‘Ik wist niet dat 
het zo druk zou zijn hier.’
 We wijken uit naar een rustiger café. De zon schijnt 
op haar haar, dat donker is geverfd voor de opnames van 
Lucia de B, maar alweer lichter aan het worden is. Er is 
niemand die op- of omkijkt als Harmsen langsloopt, 
maar dat zal ergens in de komende jaren vast veran-
deren. Ze rondde de afgelopen maanden niet alleen de 
opnames voor Lucia de B. af, de langverwachte film van 
Paula van der Oest over Lucia de Berk, waarin ze een  
hoofdrol heeft. Ze deed ook de opnames voor Kenau, 
waarin ze een van de twee dochters van Monic Hen-
drickx speelt. En ze gaat straks repeteren voor Elektra, 

een nieuwe productie van het Nationale Toneel, dat Harmsen in-
lijfde als jong talent in het talentontwikkelingsprogramma. Drie 
grote Nederlandse producties die de jonge actrice ongetwijfeld de-
finitief op de kaart zullen zetten. Niet dat het haar daarom te doen 
is. ‘Sommige beginnende acteurs vinden het tof als de roem komt 
en ze ineens een Bekende Nederlander zijn. Maar dat is niet wat ik 
wil. Ik wil gewoon spelen.’ 

Larger than life
In Kenau speelt Harmsen een dochter van de vrouw die tijdens de 
Spaanse Inquisitie een vrouwenleger opricht en daarmee de eerste 
lichting van de Spanjaarden de kop indrukt. ‘Voor mij gaat het 
vooral over de relatie tussen haar en haar dochters,’ vertelt Harm-
sen. ‘Die staat nogal op scherp. Er zit veel wrok en onvermogen 
in, veel behoefte aan liefde, miscommunicatie. Mooi, en tragisch.’ 
 Kenau is voor Nederlandse begrippen een grote productie: 
een complete stad is nagebouwd en de kostuums zijn uitzinnig. 

Ze schittert dit voorjaar in twee 
grote Nederlandse FILMS: Kenau 
en Lucia de B. Intussen repeteert 
Sallie Harmsen voor Elektra, dat 
in maart in première gaat bij het 
Nationale Toneel. In het geval van 
een jonge ACTRICE die net van 
de toneelschool komt, kan dat maar  
één ding betekenen: een nieuwe 
STER is geboren.
— interview maartje laterveer, 
fotografie wikkie hermkens

n het stampvolle café is Sallie Harmsen (24) een ba-
ken van rust. Tussen alle druk pratende en lunchen-
de Amsterdammers zit ze onverstoorbaar te lezen in 
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‘Het was te gek om in zo’n kostuumdrama te spelen,’ 
zegt Harmsen enthousiast. ‘Het is diep in mijn hart 
natuurlijk een meisjesdroom om een prinses in de Mid-
deleeuwen te zijn. In Kenau ben ik een soort strijder, 
maar toch. De kostuums zijn zo mooi, en de set, die 
was waanzinnig. Het was zo veel meer dan een filmset. 
Het was larger than life. En ik vond het geweldig om 
met Monic te spelen. Zij was altijd mijn grote voor-
beeld. En dat is ze nog steeds. Ze heeft een mooie soort 
vrouwelijke kracht. Een bepaalde vastberadenheid. En 
ik geloof haar altijd als ik haar zie spelen. Monic kan 
niet pathetisch zijn. Ik vind haar altijd waarachtig.’
 Waarachtig – het is een woord dat vaak valt bij 
acteurs die hun werk serieus nemen. Een toverwoord 
dat op de toneelschool waarschijnlijk al het verschil 
maakt tussen ‘door’ of  ‘niet door’. Of het te leren valt, 
is de vraag. ‘Je moet het gewoon echt menen,’ denkt 
Harmsen. ‘Dat is het enige wat je kunt doen. En dan 
nog kan het er pathetisch uitzien. Soms, als mensen 
in het echte leven ruziemaken, is het ook pathetisch. 
Ik denk ook dat je niet bang moet zijn voor lelijkheid. 
Dat is belangrijk: de ijdelheid loslaten. Je derde oog 
noemen ze dat op de toneelschool. Het oog dat boven 
je hangt, dat moet je proberen te sluiten. Dat is niet 
altijd makkelijk. Iedereen is wel een beetje ijdel. Je 
wilt niet lelijk zijn. Maar tegelijkertijd is dat wel de 
kracht van een acteur. Acteurs die ik echt goed vind, 
die hebben dat juist. Die hebben iets rauws, iets ver-
draaids, die kunnen gruwelijk echt zijn. Dat is iets wat 
ik wel ambieer, om zo lelijk te durven zijn. Maar ja, 
wat is lelijk eigenlijk?’
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Harmsen was nog niet afgestudeerd aan die toneel-
school, of ze had in 2012 al haar eerste onderscheiding 

te pakken. ‘Dat was heel bijzonder. In mijn laatste jaar kreeg ik 
de Kemn-A-ward voor meest bijzondere afstuderende acteur. Dat 
vond ik wel stoer.’ In hetzelfde jaar ontving ze voor haar rol in De 
geheimen van Barslet een Gouden Kalf-nominatie voor Beste Actri-
ce. Het was niet de eerste keer dat ze voor een Kalf werd genomi-
neerd. Voor haar eerste hoofdrol, in Het echte leven van Robert-Jan 
Westdijk (die onder andere Zusje maakte en Kim van Kooten ‘ont-
dekte’), kreeg ze een Gouden Kalf-nominatie voor Beste Actrice. 
‘Daar begreep ik helemaal niks van. Het was mijn eerste speelfilm. 
Ik was 19, ik zat nog niet op de toneelschool. Ik wist niet eens of ik 
actrice wilde worden.’
 Zoals de grootste modellen bij toeval gescout zijn bij de hema 
of Monoprix, zo is het toeval dat Harmsen het acteervak in trok. 
Want ze had als tiener niet bepaald de droom om actrice te wor-
den. ‘Ik wist niet zo goed wat ik wilde. Ik was een beetje in de war, 
wilde allemaal dingen tegelijk. Ik tekende en schilderde ook veel. 
Twijfelde altijd tussen de kunstacademie of iets op het podium. 
Zingen. Ik zong altijd veel. Actrice, ik wist niet of dat het dan was. 
En toen ben ik gescout in het Vondelpark, door een castingbureau. 
Het was een nieuw bureau, ze gingen op goed geluk casten, kijken 
of er iets in zat.’ Harmsen was toen een 15-jarige alto met zwart 
haar, en er zat zeker iets in. ‘Ik heb een korte film gedaan voor Da-
vid Lammers en dat vond ik leuk. Die werd ook goed ontvangen, 
en een paar jaar later werd ik gevraagd voor de auditie van Het echte 
leven. Toen ging het een richting op.’
 Een goede richting. Ze werd genomineerd voor dat Gouden 
Kalf en Matthijs van Nieuwkerk riep enthousiast bij DWDD dat 
‘een nieuwe ster’ was geboren. ‘Dat was echt absurd,’ zegt ze nu. 
‘Ik dacht: hè? Ik doe maar wat! Jullie zijn allemaal gek gewor-
den. Ik schrok er eigenlijk een beetje van. Ik denk dat dat goed 
is geweest. Dat ik niet dacht: o, ik ben de nieuwe Scarlett Jo-
hansson, ik ga naar Hollywood! Dat had ook gekund natuurlijk. 
Zoiets kan op verschillende manieren je koppie binnenvallen. Ik 
dacht meer: ik moet nog zo veel leren. Ik moet als de sodemieter 
naar school.’

;VULLSZJOVVS�VT�KL�OVLR
Ze werd aangenomen op de toneelschool van Amsterdam, op de 
kleinkunstacademie van Amsterdam, en op de toneelschool van 
Maastricht. Na lang twijfelen koos ze voor de laatste. ‘Die school 
heeft iets mythisch. Er komen grote namen vandaan. En ze zijn 
er superstreng, dat trok me wel. En dat het Maastricht was. Ik 

º+PL�LLYZ[L�.V\KLU�
2HSM�UVTPUH[PL�^HZ�LJO[�
HIZ\YK��0R�KHJO[!�Ou&�0R�
KVL�THHY�^H[��ğ\SSPL�aPQU�
HSSLTHHS�NLR�NL^VYKLU»

º/L[�PZ�KPLW�PU�TPQU�OHY[�
UH[\\YSPQR�LLU�TLPZQLZKYVVT�
VT�LLU�WYPUZLZ�PU�KL�
4PKKLSLL\^LU�[L�aPQU»

Trui céline
Rok cos

246 — vogue nederland  vogue nederland — 247



woonde mijn hele leven al in Amsterdam, ik kom uit de Nieuw-
marktbuurt, vlak achter de Wallen. Een mooi, stil buurtje, fantas-
tisch om op te groeien. De toneelschool zit er om de hoek. Maar 
ik dacht: als ik nu hier naar school ga, dan kom ik hier nooit meer 
weg. Dan gaat mijn hele wereld zich hier uitvouwen. En ik wilde 
in elk geval een keer in mijn leven ergens anders hebben gewoond. 
Dat was wat me aantrok. Je duikt vier jaar in het diepe, je gaat in 
dat kasteel zitten met de deur op slot, en je komt eruit en hebt veel 
meegemaakt. Zo’n academie verandert je echt. Dat is bijzonder. En 
dat kon niet in Amsterdam. Niet voor mij. Daar zou de buitenwe-
reld steeds binnendringen, want die was hier.’
 Inmiddels heeft ze het Maastrichtse kasteel weer verruild voor 
een appartementje in het centrum van Amsterdam, een liefde en 
een hoop lessen rijker. ‘Het allerbelangrijkste wat ik op de toneel-
school heb geleerd, is om over je podiumangsten heen komen. Ie-
dereen heeft dat – angst voor de oordelen van anderen, van jezelf. 
Het gaat erom vrijheid te vinden op de vloer. Door het te doen. En 
door bang te zijn, de hele tijd. Dan leer je op een gegeven moment 
dat die angst in je hoofd zit. Dat is het leuke aan angst. Je kunt 
het niet vastpakken, je kunt het niet op tafel zien liggen. Bij mij 
viel het kwartje toen ik dat bedacht, dat die angst niet fysiek aan-
wezig is. Het is iets wat in mijn hoofd zit, en ik ben mijn hoofd, 
dus ik ben ook degene die die angst kan overwinnen. Als je dat 
voor elkaar krijgt, gaan er een hoop deuren open. Voor iedereen 
geldt dat, volgens mij. Andere mensen leren dat bij de psycholoog, 
acteurs leren dat op de toneelschool. Ze moeten wel, anders kun-
nen ze niet spelen. Helemaal kwijt raak je die angst nooit, denk ik. 
Maar ik weet hem inmiddels wel te herkennen. Het is misschien 
ook een kwestie van karakter. Ik laat me niet gek maken, niet door 
de wereld om me heen en vooral niet door mezelf. Dat is belang-
rijk in dit vak. In dit vak kun je je makkelijk gek laten maken.’
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Die stoere nuchterheid is misschien wel haar mooiste accessoire 
straks, als de rode lopers worden uitgerold voor Kenau en Lucia de 
B. In die laatste film speelt ze Judith, een fictief hoofdpersonage 
dat is gebaseerd op mensen die in het echte verhaal van Lucia de 
Berk een helpende rol hebben gespeeld. ‘Het is een interessante 
rol om te spelen. Anders dan alles wat ik tot nu toe heb gespeeld. 
Judith is de aanklager, maar ze verandert op een gegeven mo-
ment van mening. Ze is koppig, vrij gesloten, vastberaden. En ze 
heeft iets duisters. Op een bepaalde manier rationeel, rechtlijnig, 

dwars. Ze gaat niet mee met de emoties van andere 
mensen. Helemaal niet het soort rollen dat ik normaal 
gesproken krijg aangeboden. Ik vond het leuk dat Paula 
van der Oest mij vroeg. Ze wilde graag met mij wer-
ken, en zei: “Je hebt een ronde uitstraling, ik wil je hoe-
kig maken.” Dat gebeurt niet zo vaak, dat een regisseur 
je cast en dan iets totaal anders van je wil zien.’ 
 Misschien vermoedde Van der Oest een donkere 
kant in Harmsen die haar grote bruine ogen niet direct 
verraden. ‘Ik ben wel koppig, ja’ lacht ze. ‘En rationeel. 
Maar ook weer niet. Ik hou van nadenken, van berede-
neren, maar meer uit interesse. Ik ben niet rationeel in 
de zin dat ik rationele keuzes maak, daar ben ik te emo-
tioneel voor. Maar ik ben wel ambitieus; als ik iets wil, 
dan ga ik daar ook echt voor.’
 Voor nu is haar ambitie veelomvattend: ‘Ik heb geen 
concrete plannen. Ik wil me graag doorontwikkelen bij 
het Nationale Toneel. Toneel vind ik net zo leuk als film. 
Alles is er anders: de industrie, de manier van spelen, 
de mensen met wie je werkt. Film is heel technisch, de 
mensen zijn no-nonsense, harde werkers, vaak grappig. 
Veel sarcasme, daar hou ik wel van. Toneelmensen wer-
ken anders, die kunnen eindeloos praten en filosoferen. 
Toneel drijft wat meer op gevoel. Ik wil graag beide 
blijven doen, zowel toneel als film. Ik wil mezelf op 
zo veel mogelijk fronten als actrice ontwikkelen. Niet 
een richting op, ik wil erop letten dat ik mijn kleuren-
palet zo groot mogelijk maak. En ja, naar het buiten-
land gaan, lijkt me gaaf. Europa, of Hollywood. Niet 
voor de glamour, eerder uit een soort avontuursdrift. Uit 
nieuwsgierigheid. De kunst is denk ik – ook daar – om 
je niet te laten meeslepen. Wel toffe dingen doen, maar 
authentiek blijven, zorgen dat je niet wordt overvallen en 
meegesleurd.’
 Eerst maar eens die twee grote filmpremières in  
Nederland. ‘Ik heb er zin in. Maar vind het ook super-
spannend. Ik moet er nog even goed over nadenken wat 
ik aantrek. In elk geval iets eigens.’ —
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Kenau draait vanaf 6 maart in de  
bioscoop, Lucia de B. vanaf 3 april. 
Elektra gaat op 8 maart in première in 
Den Haag, kijk voor tickets en verdere 
!eeldata op nationaletoneel.nl
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Styling sonny groo
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