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Op het toneel speelt ze de godsdienstwaanzinnige puber Jeanne d’Arc.  
En straks is ze te zien in de Hollywood-blockbuster Blade Runner 2047. Sallie 
Harmsen (27) gaat hard, als actrice. Maar als single vrouw tobt ze toch:  
‘Ik ben bang dat de romantische liefde niet bestaat – of niet kan blijven  
bestaan.’ Interview Pieter Webeling Fotografie Roger Neve
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    loopt in een chic 
hotel langs een perfect gemaakt taartje, zo mooi, zo keurig, met toefjes slagroom en 
roosjes van marsepein, en dan... Bam! Je slaat het met je vuist plat. Haha! Dat lijkt me 
zo grappig. Waarom weet ik niet. Het is de behoefte om te ontregelen, om de fat-
soensregels gewoon aan je laars te lappen: heerlijk. Ik doe het niet, voor de duidelijk-
heid, maar ik heb wel die perverse kant. Die oprispingen kan ik goed gebruiken tij-
dens het spelen of het schilderen. Het spannende. Het onvoorspelbare. Het venijnige. 
In mij schuilt een klein draakje dat af en toe feest wil vieren.’ 

1. EENZAAMHEID 
‘Al heel jong zocht ik grenzen op. Ik kom uit hartje Amsterdam, de Nieuwmarkt-
buurt. Met een vriendje jatte ik suikerzakjes in een cafeetje op de hoek. Met speeksel 
maakte ik een drabje van de suiker en spuugde dat op een rondvaartboot. Dat werd 
keihard glazuur dat je er heel moeilijk vanaf krijgt. Echt rottigheid uithalen. Ach, het 
is ook wel geestig. Ik had een rijke verbeelding. Ademloos luisterde ik naar de verha-
len van Paul Biegel, alles zag ik voor me — De kleine kapitein en de schat van schrik 
en vreze was een film in mijn hoofd. Ik tekende ook veel. In Artis maakte ik urenlang 
schetsen van tijgers, giraffen en apen. Dat is wat elke kunstenaar nastreeft: die volle 
overgave, totaal in het hier en nu. 
Mijn moeder heeft de kunstacademie gedaan. Ze is slim, lief en heel eigenwijs. Ze 
werkt in het Stedelijk Museum. Mijn vader is timmerman en heeft een eigen timmer-
werkplaats. Hij kan alles maken. In ons huis hadden we een bed dat aan het plafond 
hing, met een trappetje. Hij is erg intelligent en leeft het leven op een lichtvoetige 
manier, met veel humor en zelfspot. Een levensgenieter. Hij is een voorbeeld voor 
mij, maar ik ben meer een piekeraar. 
Mijn ouders zijn gescheiden toen ik vier was, maar daar heb ik nooit last van gehad. 
Ik woonde met mijn oudere broer vooral bij mijn moeder. We vieren met z’n vieren 
nog steeds Kerst en alle verjaardagen samen. 
Mijn ouders zijn individualisten. Dat is geen streven, nee, ze zijn zo. Bij mezelf merk ik 
het ook. Ik ben opgevoed met warmte en begrip, met openheid en praten, maar ook 
met zelfredzaamheid. Want uiteindelijk zijn we allemaal op onszelf aangewezen.   

Sallie Harmsen
Sallie Harmsen (1989) studeert in 2012 af 
aan de Toneelacademie van Maastricht met 
een Kemn-a-Ward voor meest opvallend ac-
teertalent. In 2008 heeft ze al een  Gouden 
Kalf-nominatie op zak voor Beste actrice in 
de film Het echte leven. Ook in 2012 wordt 
ze genomineerd, dit keer voor haar rol in het 
televisiedrama De geheimen van Barslet.  
Vanaf 2013 speelt ze bij Het Nationale Toneel  
(nu Het Nationale Theater), onder meer in 
 Midzomernachtdroom en  momenteel in  Jeanne 
d’Arc en Tasso. Ze is te zien in de film Lucia de 
B. en de dramaserie De Jacht, en later dit jaar in  
de Hollywood-blockbuster Blade Runner 2049. 
Naast haar acteerwerk tekent en schildert  
Sallie, zie sallieharmsen-art.com. 
Sallie is single en woont in Amsterdam.
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‘Ik wist: als ik voor hem kies, 
is de proeverij met mannen over. 
“Geef me drie weken,” zei ik. 
Daarna was ik uitgeraasd’

Jas &OTHER STORIES

Schoenen CHRISTIAN LOUBOUTIN 

Sjaaltje TED BAKER

Hij: 

Pyjama H&M STUDIO

‘Het leven is 
van een totale 
willekeur. Ik 

vind dat zalig. 
Omdat alles 
mogelijk is’ 

Jas en broek AMATØR

Top PETIT BATEAU

Loafers CHRISTIAN LOUBOUTIN

50 JAN JAN 5150 JAN

INTERVIEW



Ik weet nog dat ik als kind zonder jas naar buiten wilde, terwijl het hartstikke 
koud was. Dat stond mijn moeder toe, al stopte ze mijn jas wel in de fietstas. Ze 
liet mij zelf beslissen en de consequentie ervan ervaren. Dat is mooi en positief, 
dat gaf mij kracht en verantwoordelijkheid, maar dat individualistische heeft 
ook een keerzijde. Het heeft iets eenzaams. Ik vind het moeilijk om hulp te 
vragen, om te zeggen: ik weet het effe niet. Die zwakte sta ik mezelf niet toe. 
Geen idee wat voor moeder ik zelf zal zijn, maar ik zou mijn kind wel iets meer 
willen aanmoedigen om ook eens bij mij weg te kruipen, snap je? 
In de onderbouw van de middelbare school was ik een vrolijke alternativo. Ik 
had een arm vol armbandjes, droeg wijde broeken en had kort, zwartgeverfd 
haar. Ik blowde en luisterde naar ska en underground. Op mijn vijftiende werd 
ik voor het eerst verliefd. Echt een crush. Die jongen was vier, vijf jaar ouder. 
Drie maanden hebben we gedate, alleen een beetje gezoend, nooit met elkaar 
naar bed geweest. Het ging uit. Voor zover het aan was dan. Ik heb bijna een 
jaar liefdesverdriet gehad. Ik was obsessed met hem, schreef dagboeken vol. Als 
puber ervaar je dat nogal heftig. Ik had van mezelf ook al een groot gevoel voor 
drama.  
Ik raakte into filosofie. Wie ben ik? Wat doe ik hier? Ik had een groots gevoel 
ervaren, de liefde, met een verlorenheid en een intensiteit die ik niet kon delen. 
Ik voelde me onbegrepen. Dit was een glimp van het echte leven; schoolfeestjes 
konden mij niet meer boeien. Die eerste verliefdheid triggerde een eenzaam-
heid die ik nog steeds kan ervaren. Ik las Sartre en Camus. Het meisje dat ik 
toen was, was zó zoekende. 
Rond die periode werd ik in het Vondelpark aangesproken door een knappe 
jongen, die vertelde dat hij een castingbureau aan het opzetten was. Ze hadden 
nieuwe gezichten nodig. Of ik interesse had. Nou, oké. Ik vond het wel vleiend. 
Een reclame voor Etos ging niet door, maar ik ben later gecast voor een korte 
film, Snacken. Voor het eerst in m’n leven stond ik op een set. Geweldig vond 
ik dat. Stel dat die knappe jongen aan de andere kant van het park had gelopen 
en mij nooit had gezien. Dan had ik vast niet gekozen voor de toneelschool 
maar voor de kunstacademie. Het leven is van een totale willekeur. Sommige 
mensen vinden dat beangstigend, ik vind het zalig. Omdat alles mogelijk is.’ 

2. GELOOF
‘Als puber was ik op zoek naar houvast: waarom ben ik hier? Sommige zoe-
kende mensen kiezen dan voor een geloof, voor een almachtige god. Voor mij 
was dat nooit een optie; godsdienst benauwt me. Daarom is het nu wel interes-
sant om Jeanne d’Arc te spelen bij het Nationale Theater. Zij raakt bevangen 
door religie. Om haar karakter geloofwaardig neer te zetten, moet ik mij ver-
plaatsen in haar motieven en verlangens. Nou, ik kan haar wel begrijpen. Ze 

groeit op in wanhoop en onzekerheid, in de politie-
ke chaos van het Frankrijk in de vijftiende eeuw. Er 
werd van haar geëist dat ze als vrouw in huis ging 
werken. Dat wilde ze niet. Ze was jong, een puber 
nog, de periode waarin emoties allesomvattend zijn. 
Daarom maakte ze radicale keuzes. Daar kan ik in 
meegaan. 
Ik vind Jeanne d’Arc vooral in de overgave. Er is 
een scène dat ze voor het eerst iemand op het slag-
veld doodt. Ze verklaart zichzelf tot een god, omdat 
ze een leven neemt. Als ze over die grens is gegaan, 
kan ze niet meer terug. Het moorden moet wel on-
der een religieuze noemer blijven, anders komt ze in 
een gigantisch gewetensconflict. Wat ook gebeurt; 
tijdens een gevecht met een Engelse soldaat trekt ze 
de helm van zijn hoofd en kijkt hem, iets te lang, in 
de ogen. Ze verlamt. Omdat ze geconfronteerd 
wordt met haar eigen menselijkheid. En met haar 
onderdrukte seksualiteit, die tot dan toe alleen naar 
buiten is gekomen in de vorm van agressie en extre-
misme. In één klap voelt ze zich niet een door God 
gezonden wraakengel, maar een mens, een ordinai-
re, bloeddorstige moordenares. Wonderschoon, die 
psychologie. Hoe dat gaat, in zo’n koppie. Ik ben 
van Jeanne d’Arc gaan houden.’ 

3. ANGST 
‘Waarom speel ik? Waarom schilder ik? Tja. Voor 
mij is kunst een primaire levensbehoefte, zoals ade-
men. Niet alleen om te ervaren — ik kan huilen bij 
een schilderij van Mark Rothko — maar ook om 
zelf te scheppen. Op toneel of in mijn atelier ben ik 
volstrekt gelukkig. Omdat ik dan écht in het nu zit. 
In het dagelijkse leven heb ik best last van prikkels 
en een chaos van gedachten die ik moeilijk kan 
 ordenen. Als ik speel of iets maak, is de ruis weg. 
Superfocus, noem ik het weleens, die houdt me in 
balans. Soms denk ik: is het een vlucht? Maar wat is 
daar dan mis mee? 
Ik heb gekozen voor de Toneelacademie in   

‘Het fatsoen aan je laars lappen: heerlijk. 
Ik doe het niet, maar ik heb die perverse kant’
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‘Drie maanden hebben we alleen maar 
een beetje gezoend – ik heb een jaar 

liefdesverdriet gehad. Ik was obsessed ’
Jas PAUL SMITH
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Maastricht. Het is een mooi oud gebouw, een tover-
kasteel, een soort Zweinstein van Harry Potter. 
Mijn wereld werd heel klein, het was alleen maar 
De Academie, Het Project en De Rol. Ik heb die tijd 
ervaren als één psychologische trip. Als acteur ben 
je je eigen ziel, je eigen lichaam, je eigen stem. Jíj 
bent je instrument. Op de toneelschool leer je dat 
instrument bespelen. Dat vergt zelfonderzoek: als jij 
met je hele hebben en houwen op een podium gaat 
staan, moet je wel weten wat dat “hebben en hou-
wen” is. Wie jij bent, wie jij speelt, wat jij wilt gaan 
zeggen. Het kan niet anders of dat is superpersoon-
lijk, zeker voor een student die net begint. Kritiek 
op mijn spel voelde als kritiek op mij, en dat kon ik 
nog niet goed scheiden.  
Thuis heb ik een liefdevolle, krachtige basis meege-
kregen. Nooit had ik de twijfel of ik er mag zijn als 
mens. Maar als actrice liep ik tegen blokkades aan. 
Angst. Ben ik het wel waard, om voor al die mensen 
te staan? Als ik faal, faal ik als Sallie. Zeker voor een 
première kon ik zo bang zijn dat ik het gevoel had 
flauw te gaan vallen. Je bestaat bij de gratie van het 
publiek; zij zijn bepalend voor jouw bestaansrecht 
als acteur. Om te kunnen presteren moet je de angst 
voor afkeuring naast je neerleggen. In die vijf minu-
ten voor opkomst zit je in een achtbaan van twijfel 
en angst en dan gá je. Als het lukt, als je loskomt van 
de angst, kun je je onsterfelijk voelen. Dat geeft een 
enorme vrijheid. 
Wat mij onderscheidend maakt als actrice? De over-
gave, denk ik. De intensiteit. Ik zoek de heftigheid, 
anders wordt een personage nooit interessant. In 
2011 speelde ik met Rutger Hauer in De Heineken 
Ontvoering. Hij is heel grillig; tijdens het spelen 
weet je nooit wat je van hem krijgt. Van Rutger leer-
de ik om eigenwijs te zijn. Tussen de takes door fluis-
terde hij: “Je moet gewoon nooit luisteren naar wat 
de regisseur zegt. Doe wat je zelf wilt.” Die twinke-
ling in z’n ogen, haha, dat vond ik geweldig. Hij 
heeft ook een draakje in zich, dat herkende ik direct.  

Eén van mijn hoogtepunten was mijn rol als Polleke, een jong meisje uit de 
boeken van Guus Kuijer, dat je volgt van haar negende tot haar dertiende. 
 Polleke komt uit een gebroken gezin en heeft een Marokkaans vriendje. Ze is 
heel talig en wil dichter worden. Ze heeft eigenzinnige gedachten over het 
 leven. Ik zag mezelf in haar. Kinderlijk en onconventioneel, maar ook heel 
 denkerig. En koppig; ze neemt verantwoordelijkheid voor haar eigen geluk. 
Polleke was een rol die dicht op mijn huid zat, en dat gebeurt me niet zo vaak. 
Het maakte het spelen zeker makkelijker.’

4. LIEFDE 
‘Ik wil geen man die bij mij past. Ik wil een volledig autonoom persoon die 
naast me staat en mij inspireert. Dát is mijn ideale relatie: twee mensen die met 
elkaar meebewegen en bereid zijn elkaar te zien voor wat ze zijn, niet voor wat 
ze zouden moeten zijn. Ik geloof niet in het idee dat je bij elkaar hoort. Wat dat 
betreft ben ik niet romantisch. Mooi gezegd, maar van nature neig ik ook in 
mijn persoonlijke leven naar overgave, en gooi ik mezelf helemaal in een relatie. 
Ga d’r maar aanstaan, sterkte ermee.
Mijn eerste verliefdheid trof me diep — maar mijn eerste liefde, mijn relatie 
met T., van mijn 16e tot mijn 21e, was een droom. Een trip. No holding back. 
We waren zo verliefd dat we totaal in elkaar opgingen, koortsachtig, een 
 onblusbaar vuur, prachtig. Maar op een dag begon de passie zich tegen ons te 
keren. We zijn allebei ambitieus. Hij ging naar de Filmacademie, ik naar de 
 toneelschool. De liefde maakte plaats voor dat andere grote ding, werk.  
We werden benauwd, bang, jaloers, het ging mis. Het was treurig, maar ik ben 
heel blij dat ik zo’n relatie heb meegemaakt. Hoog stijgen om hard te vallen,  
it makes you feel alive, oh yeah.   
Na T. kwam R. Met hem was het anders, rustiger, maar ook superintens. Hij zat 
ook op de toneelschool, we begrepen elkaar, we spraken dezelfde taal. In het 
derde jaar zat ik in zak en as — de twijfel of ik ooit een goede actrice kon wor-
den. R. wás er voor me. Hij zei: “Je moet het vertrouwen hebben dat je beter en 
vollediger uit deze crisis gaat komen dan je erin bent gegaan. Hoe diep je ook 
valt, het zal z’n waarde hebben, wacht maar.” Daar denk ik nog wel eens aan. 
Van een crisis word je sterker. Supermooi vind ik dat. Onze wegen gingen uit 
elkaar, zoals dat gaat. Ik wilde los. Op mezelf. Hij ook, hoor. Vrijheid en avon-
tuur werden belangrijker dan de liefde. Al miste ik na een halfjaar wel mijn 
soulmate. Véél geschilderd, toen. 
In het toneelstuk Tasso speelde ik Leonore. Mooi verhaal, prachtige teksten 
van Goethe, maar haar verdriet en sombere gedachten gingen onder mijn huid 
zitten. Leonore gelooft niet dat de liefde kan slagen. Ze denkt: de passie zal  

‘Ook in mijn persoonlijke leven neig ik naar 
overgave, ik gooi mezelf helemaal in een relatie. 

Ga d’r maar aanstaan, sterkte ermee’
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‘Nooit had ik de twijfel of ik er mag zijn, 
als mens. Maar als actrice wel. Ben ik het waard, 

om voor al die mensen te staan?’
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altijd afnemen, en dan word je verlaten. Daar zijn we natuurlijk allemaal bang 
voor. Ik ook. Maar toen ik haar speelde, ging ik zelf in dat fatalisme geloven. 
Anders kwam ik niet in haar wereld. Dat was zwaar, want ook na het spelen 
kwam ik er moeilijk los van. Dat de romantische liefde niet bestaat of niet kan 
blijven bestaan, die angst heb ik ook. Misschien is het een erfenis die ik toch 
van mijn ouders heb meegekregen. Ik bedoel, ik heb geen ouders die gelukkig 
bij elkaar zijn gebleven. 
Ik geloof in de liefde. Toch. Dat is… Een wilsbesluit. Ik geloof dat een grote 
liefde blijvend kan zijn. Anders zou ik wel heel veel schoonheid van het leven 
wegnemen. Ik ben een warmbloedig persoon die veel liefde kan geven. Vrienden 
zijn voor mij belangrijker dan ooit. Ik ben single, maar ik ervaar geen leegte. Van 
eenzaamheid heb ik nooit zo’n last meer. Maar als ik eerlijk ben… kan ik best 
verlangen naar een zielsverwant. Een man die mij boeit. Een maatje met wie ik 
heel graag de hele tijd naar bed wil. Dat. Snap je? Daar hunker ik wel naar.’

5. DOOD 
‘Een man staat op de rand van een klif. De zon komt op. Het is zeven uur  
’s ochtends en Pjotr heeft nog één uur te leven. Die man gooit een schemerlamp 
in het ravijn en zegt: “Die heb ik dan ook niet meer nodig.” Geweldig. Deze 
cartoon van Gummbah is voor mij iconisch voor het bestaan. Wat hij uitbeeldt 
is het onvermogen van de mens om zich te verhouden tot wezenlijke thema’s 
zoals de dood. In plaats daarvan verliezen we ons in bijzaken: trek ik die rode 
of blauwe jurk aan? Moet ik nog naar de supermarkt voor eieren? Heb ik de 
strijkbout aan laten staan? Of: die schemerlamp heb ik ook niet meer nodig. 
We ontkennen de eindigheid, en intussen rommelen en modderen we maar 
voort. Dat vertedert me. 
Ben ik bang voor de dood? Een paar jaar geleden was ik op reis door  
Zuid-Amerika en reed in een dubbeldekkerbus over de Andes, in Bolivia. We 
reden over een sick smal bergpad, die bus was overvol, het licht was defect en 
het onweerde en regende als een gek. Ik dacht: dit is de laatste reis van m’n 
 leven. En ik ervoer een totale rust. Het was goed. Whatever happens, happens. 
Ik ben niet bang voor de dood, denk ik, maar ik blijf het overmoedig vinden 
om het hardop te zeggen. 
We mogen dankbaar zijn dat we gaan sterven. Wie wil elf miljoen jaar leven? 
Het besef van eindigheid geeft het leven urgentie en daarmee waarde. Mijn 
hardste aanvaring met de dood was het ongeluk van mijn neef Sebastiaan, in 
2012. Hij was als een oudere broer voor mij. Sebas ging off-piste en viel skiënd 
in een bergspleet; hij is gelukkig nog wel teruggevonden. Eind dertig nog maar. 
Dat verdriet sloeg als een tsunami over me heen. Ik was met stomheid geslagen.
Nog steeds, eigenlijk. Ik vond het gewoon absurd! Het sloeg helemaal nergens 

op. Zijn dood heeft het leven voor mij enorm 
 gerelativeerd en tegelijk geïntensiveerd, dat gaat 
blijkbaar hand in hand. Alles is mogelijk, je kunt het 
leven niet voor lief nemen. Elke dag telt. 
Ik kan niet zeggen dat mijn ambitie er groter door is 
geworden. Maar het gaat mij nu wel meer dan ooit 
om mooie, intrigerende rollen, niet om willekeurig 
in elk blad te staan. Het nieuwe jaar belooft span-
nend te worden. Mijn carrière heeft een wending 
genomen door een rol in Blade Runner 2047, met 
Ryan Gosling, Harrison Ford en Sylvia Hoeks. Ik 
mag niets over het verhaal of de productie zeggen, 
zo staat het in mijn contract, maar die paar draai-
dagen in Boedapest waren een paradijs. De regis-
seur, Denis Villeneuve, is een van mijn grote helden. 
Met films als Prisoners, Enemy en laatst weer  Arrival 
maakt hij een mooie cross-over tussen een 
 Hollywood-blockbuster en artistieke diepgang.  
Er zit altijd een wrang menselijk randje aan zijn ver-
haal. En het is geweldig met hem samen te werken: 
een hele bescheiden, gevoelige man, een oprechte 
maker. Maar ik moet nu echt ophouden, ik mag niks 
zeggen, zelfs niet over mijn rol.
Ik wil mijn horizon openbreken. Ik wil beter wor-
den en mezelf ontwikkelen, ontwikkelen, ontwikke-
len. Door constant in beweging te zijn, door honge-
rig te blijven. Het avontuur trekt me, maar het 
maakt mij niet uit of ik een rol speel in Los Angeles 
of in Amsterdam. In Nederland worden wel vaak 
concessies gedaan aan het grote publiek. Het is 
vaak een herhaling van bekende recepten, een ro-
mantische komedie bijvoorbeeld: je weet wat je 
krijgt. Dat is niet verkeerd, maar als acteur word je 
niet echt uitgedaagd. En daar ben ik nu wel naar op 
zoek. Ik wil een personage spelen dat zonder reden 
dat hele mooie taartje vernielt, snap je? Het draakje 
in mij wil los. Ik ben de laatste jaren erg bezig ge-
weest met een persoonlijke ontwikkeling. Wie ben 
ik? Ik heb een weg afgelegd en crises doorleefd. Nu 
wil ik weten: waar ga ik naartoe? Wat is voor mij de 
goede richting? 

‘Ik ben niet bang voor de dood, maar ik vind het 
overmoedig om dat hardop te zeggen’ 
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‘Je kunt het 
leven niet voor 

lief nemen. 
Elke dag telt’ Top SONIA BY SONIA RYKIEL 

62 JAN JAN 63

INTERVIEW


