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Ze hebben genoeg 
aan hun voornaam en 
harken aan de lopende 

band prijzen binnen. 
Maar de échte Carice  
& Halina zien we  niet 
vaak. Daarom is er nu 

‘Antiglamour’, een  
zelfgeschreven boek 

over hun leven en 
vrouwen-issues.
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We vechten irritaties uit per sms, 
dat is meestal genoeg en soms bel-
len we. Ik vind het verschrikkelijk 
om ruzie met haar te hebben, dat 
voelt heel onveilig. Maar er is zoveel 
liefde tussen ons dat het altijd weer 
goed komt.

Wat ons bindt is pijn, een diepe 
existentiële eenzaamheid die we 
in elkaar herkennen. We komen 
weliswaar uit een andere gezins-
situatie, toch lijken onze pijnpunten 
op elkaar. Bovendien zijn we beiden 
niet opgevoed met veel principes, 

VRIENDSCHAP

Ook hiervoor bleek ik ongeschikt. 
Elke dag werden er tientallen 
guldens kasverschil opgemerkt. 
Allemaal uit mijn kassa. Ik snapte 
er niets van. Later zou ik een 1,2 
voor mijn centraal schriftelijk eind-
examen wiskunde halen.
Ook in de zorg waren ze me liever 
kwijt dan rijk. Een tijdje werkte ik 
bij de thuiszorg. Ik maakte schoon 
bij bejaarden, maar al snel bleek 
dat ze dat opruimen helemaal 
niet belangrijk vonden. Ze had-

den natuurlijk vooral behoefte aan 
aanspraak. Veel te lang bleef ik 
bij ze hangen. Kwam te laat bij de 
volgende bejaarde. Hun eenzaam-
heid kroop me onder de huid. Ik 
vond ze allemaal zielig. En ik vond 
soms gebitjes in laatjes en schrok 
me dan dood. Aan dat soort mensen 
heb je niet veel in de zorg. Gelukkig 
vertelde een helderziende me ooit 
dat ik geen actrice ben geworden, 
maar bij geboorte al was. Dus er zat 
toch niet veel anders op. 
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In interviews en columns lezen we regelmatig over 

jullie zogenoemde urban tribe.

Hoe is die er gekomen?

Halina: “De tribe groeide vanzelf. Ik kende 
Marwan van het theatergezelschap. De ande-
re jongens zijn met elkaar opgegroeid. Het  
fijne van deze mensen is dat ze allemaal jong 
en ongebonden zijn. Al mijn andere vrienden 
hebben inmiddels kinderen. Ze hebben min-
der tijd en leven een ander leven. Ik ben totaal 
geen planner – daar krijg ik het benauwd van 
– maar zij moeten wel. Dus als ik op Schiphol 
aankom, stuur ik een bericht naar onze 
groeps-chat. ‘Wie heeft er zin om iets te gaan 
doen?’ Er is altijd wel iemand die reageert.”

Ze zijn allemaal jong, vergeleken met jullie.

Halina: “In het begin beschouwde ik ze als 
mijn kinderen. Ze kwamen me vaak om ad-
vies vragen. Eerst over hun carrière, later ook 
over persoonlijke onderwerpen. Onze band 
werd al snel hechter. Inmiddels zijn het stuk 
voor stuk heel dierbare vrienden. Al moet ik 
wel toegeven dat ik een soort moederlijke 
ontroering voelde toen Marwan laatst dat 
Gouden Kalf won.” 

zakenvrouwen worden met mooie mantelpak-
jes. En dan zonder ondergoed in belangrijke 
vergaderingen zitten.”

Hoe is jullie idee voor dit boek ontstaan?

Halina: “We wilden in eerste instantie een 
stijlgids maken. Uiteindelijk is het een heel 
persoonlijk boek geworden.”
Carice: “We hadden allerlei hippe figuren  
kunnen vragen om mee te helpen, maar we 
hebben echt alles zelf gedaan: de styling,  
de kleding, de make-up.”
Halina: “Het moest een toegankelijk boek zijn. 
Heel vaak worden we prachtig gefotografeerd, 
maar we wilden nu ook échte foto’s laten zien, 
meer een snapshot-gevoel. Omdat we zelf de 
regie in handen hadden, durfden we meer van 
onszelf te laten zien dan anders.”
Carice: “We konden niet honderdtachtig pagi-
na’s alleen maar over kleren lullen. Dat is 
voor niemand en voor onszelf ook niet inte-
ressant. Tijdens het maken voelden we de  
behoefte om iets echters te maken, iets trans-
parants. Zodat we meer stem zouden krijgen 
in het beeld dat mensen van ons hebben, la-
ten zien hoe we écht zijn. Het werd een uit de 
hand gelopen vriendinnenboek. En de titel is 

duidelijk: ‘Antiglamour’. Dat zijn wij.”
Halina (over Carice): “Kijk hoe ze erbij hangt, te-
gen die bank. Daar is niets glamourous aan. 
Verwacht geen literair hoogstandje, hoor. Het 
is gewoon een leuk boek. Met adresjes, ver-
haaltjes, fotootjes, en we testen make-up en 
schrijven daar dan eerlijk over. En we willen 
ook benadrukken dat we door niemand ge-
sponsord zijn. We worden in het dagelijks le-
ven al genoeg gesponsord, we doen niks voor 
gratis. Het is ook een heel makkelijk boek, 
qua formaat. Past zo in je handtas.”

Wij waren vooral fan van het hoofdstuk  

‘Mannen kijken’, waarin jullie het hebben over  

de ideale man mét fijne foto’s – van Barry Atsma 

tot onbekendere exemplaren. 

Halina: “Ja, daar hebben we zo veel lol om 
gehad! We konden zo op allerlei mannen  
afstappen: ‘Mag ik een foto van je maken? 
We zijn met een boek bezig. En geef effe je 
nummer,’ haha.”
Carice: “We hebben zo veel mannen gespro-
ken. Het was leuk dat het een keertje omge-
draaid was, dat wij een keer de voyeurs  
waren. Lekker ongeneerd mannen kijken, 
heerlijk.”  ›

Daar zijn ze Vijf minuten fashionably late. Dat Carice en Halina ware headturners zijn, blijkt 

wel als ze de ruime hal van het Conservatorium Hotel binnenkomen. Mensen tikken elkaar 

aan, er wordt hier en daar wat gesmoesd. Ja dames en heren, ze zijn het écht. En wat zijn ze 

knap. Carice ziet er zelfs in haar grijze XL-slobbertrui en trainingsbroek fashionable uit, Halina 

loopt op stunning hoge hakken onder haar simpele, witte T-shirt en leren skinny. Wars van 

glamour, maar wel superstijlvol. De titel van hun koffietafelboek had niet treffender kunnen 

zijn: ‘Antiglamour’. Wat begon als stijlbijbel vol praktische tips voor hippe hang-outs, de bes-

te restaurants en geheime shopadresjes, groeide uit tot een intiem kijkje in het leven van de 

actrices. Nooit eerder durfden ze hun gewaagde, prikkelende en persoonlijke geheimen zo 

zonder opsmuk toe te vertrouwen aan papier. Over hun onzekerheden en ouder worden, 

maar ook over porno en eten. En niet in de laatste plaats over hun bijzondere vriendschap. 

VIVA selecteerde wat citaten uit het boek en vroeg Halina en Carice om méér. En dat kregen 

we. Maar voor we beginnen, giechelen ze eerst even synchroon over een berichtje in de 

groeps-chat van de urban tribe: hun zelfgekozen familie met daarin Géza Weisz, Dio, Robert 

de Hoog, Manuel Broekman, Marwan Kenzari en Kees van Nieuwkerk.
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Halina: ‘Ik vind vriendschap  

uiteindelijk belangrijker dan de  

liefde. De band met de mensen  

in mijn vriendengroep is onvoor-

waardelijker dan mijn relaties, 

die zijn neurotischer, obsessiever.’ 

�

Halina: ‘Een negen-tot-vijfbaan 

lijkt mij het ultieme paradijs.’ 

En toen was er ineens het koppel: Kees en  

Carice. Dat heeft vast gevolgen voor de  

groepsdynamiek?

Carice: “Het is eigenlijk net als in ‘Friends’ met 
Monica en Chandler. Gewoon leuk dus. Wat 
mij betreft is er in de onderlinge vriendschap 
niets veranderd.”
Halina: “Wat ik leuk vind aan de relatie tussen 
Carice en Kees, is dat Kees ook een echte 
vriend van mij is. Als je zo close bent als ik 
met Carice, dan is het niet evident dat de 
komst van een man voor problemen zorgt. En 
daarmee bedoel ik dat het voor de man best 
lastig kan zijn dat ie mij erbij krijgt, zeg maar. 
Maar in dit geval is het niet vreemd, want ik 
kan net zo goed met Kees een kop koffie gaan 
drinken als met Carice. Ik geloof duizend  
procent in deze relatie. Ik wil gewoon dat  
Carice gelukkig is. En nu zie ik van dichtbij 
hoe goed hij voor haar is.”

Hoe vonden jullie de hysterie rondom de  

Kees-Carice-case?

Carice: “Er werd al lange tijd gejaagd op het 
nieuwtje. We waren er een beetje klaar mee. 
Het is niet zo dat we na de uitreiking van de 
Kalveren zoiets hadden van: zo, nu gaan we 
lekker met de rest van Nederland over onze  
relatie babbelen. Nee, we wilden er vanaf zijn.”
Halina: “Als je verliefd bent, ben je onzeker.  
Het is altijd moeilijk als er dan ook nog een 
derde partij om de hoek komt kijken, namelijk: 
de media. Dat is een naar aspect van roem. 
Aan de andere kant begrijp ik het wel. Liefde 
is iets waarmee iedereen zich identificeert,  
net als afvallen en aankomen. Ik vind het zelf 
ook lekker om erover te lezen.”

Voelde het schrijven van dit boek aan als 

een echte baan? 

Halina: “Ja, vooral de vergaderingen. Soms  
zaten we uren te brainstormen met de  
redactie. Heerlijk. Als acteur heb je vooral 
een uitvoerende functie. Zodra je het toneel 
op stapt, is er iemand die zegt wat je moet 
doen en dat doe je dan, weliswaar op je eigen 
manier. Ik wil graag ontdekken wat er nog 
meer is, op welke andere manieren ik mijn 
creativiteit nog meer kan uiten. Het is ook 
een trend van nu, kijk maar naar Lena  
Dunham van ‘Girls’. Ze schrijft, regisseert, 
produceert en acteert. Dit boek zie ik als een 
spielerisch begin van een nieuwe fase.”

Jullie hebben een eigen HC-logo in het boek.  

Het zou een merk kunnen worden.

Halina: “Ik zie het wel voor me… een T-shirt 
van het merk Antiglamour met daarop ons 
logo. Of een eigen make-uplijn. Waarom niet?”
Carice: “En dat we dan van die succesvolle  

HALINA: 
 ‘IK ZIT IN EEN
SPIRITUELE FASE:
 ALS IK GEEN 
KINDEREN KRIJG, 
MOEST HET 
 ZO ZIJN’
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Halina woonde in een rommelhok 
in de Govert Flinckstraat. Ze had 
daar mooie foto’s van zichzelf aan 
de muur hangen en ze had wat 
met acteur Fedja van Huêt, ze was 
echt al een soort ster. Ik vond haar 
volwassen. 

Het meest bijzondere aan Halina is 
dat ze andere mensen zoveel gunt. 
Daar kan ik om huilen als ik het 
vertel, zo lief vind ik dat. Ze stelde 
haar leven voor me open, ze liet me 
echt binnen. Toen ze bij De Trust 
wegging stelde ze me enthousiast 
voor aan Theu Boermans, de regis-
seur: ‘Kijk ook eens naar haar!’, zo 

lief van haar. Als je tegen haar zegt: 
‘Wat een mooie schoenen heb je 
aan,’ dan zegt ze: ‘die moet je ook 
kopen!’ 

Halina zegt altijd tegen mij: ieder-
een heeft zijn eigen pad. Je moet je 
niet te veel spiegelen aan anderen, 
aan hun levens, aan wat ze wel en 
niet hebben. Ze is spiritueel opge-
voed en heeft een diepe overtuiging 
van dat soort dingen. Daardoor is 
er weinig competitie tussen ons. 
Natuurlijk zijn we weleens jaloers 
op elkaar, maar dat gaat nooit ten 
koste van onze vriendschap. We 
zijn allebei geen conflictopzoekers. 

‘Wat ons bindt is pijn, 
een diepe existentiële eenzaamheid 

die we in elkaar herkennen.’  

INTERVIEW
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Ik heb Carice voor het eerst ont-
moet tijdens de audities voor de 
toneelschool, een zenuwslopende 
aangelegenheid. Ik was meteen 
gefascineerd door haar; wat een 
prachtig meisje, net een elfj e. Ze 
had heel mooie laarsjes aan en daar 
heb ik wat over gezegd, zo kregen 
we contact. Toen ik haar zag spelen 

wist ik dat ze heel goed was. De 
audities duren bijna een jaar en in 
dat jaar leerden we elkaar steeds 
beter kennen; we hadden enorm 
veel raakvlakken.
Uiteindelijk ging zij naar de klein-
kunstacademie in Amsterdam en ik 
naar de toneelschool in Maastricht. 
Na twee jaar werd ik van school 

‘Carice is een bootwerker 
in het lichaam van een elfj e.’  

INTERVIEW

‹ Jullie boek gaat over porno, mannen, elkaar, ru-

zie, en er staan heel veel zelfgemaakte foto’s in 

van jullie privéleven. Is het niet eng om zo veel 

bloot te geven? 

Carice: “Ach, ik heb daar geen moment over 
nagedacht. Als ik per se een mysterie zou 
willen zijn, dan had ik daar veel meer moeite 
voor moeten doen.”
Halina: “Dat is het ‘Girls’-gehalte dat we alle-
bei hebben. We durven onszelf en al onze 
sterke en minder sterke kanten te benadruk-
ken. Ik vind ook dat Carice in het boek ope-
ner dan ooit is. Over gevoelige onderwerpen, 
maar ook over make-up. Wat ik lief vond om 
te lezen, is dat Carice vindt dat ik mensen zo 
veel gun. Dat als ik nieuwe schoenen heb die 
zij leuk vindt, ik dan meteen zeg waar ze 
koop zijn, zodat zij ze ook kan kopen. Toen ik 
dat las, moest ik echt huilen. Omdat het zo 
raak is. Ik vind dat ook van mezelf, maar ik 
heb het idee dat mensen mij niet zo zien.”
Carice: “Wat ben je toch lief.”
Halina: “Als je gaat trouwen, krijg je allemaal 
lieve speeches, recht uit het hart. Met dit 
boekje is het net zo. We gaan normaal ook 
niet tegenover elkaar zitten om te vertellen 
hoe leuk we elkaar vinden.”

Ging het samenwerken goed? Dat kan best lastig 

zijn, als vrienden onder elkaar.

Carice: “We hebben het allebei op onze eigen 
manier gedaan. Ik ben een stress-schrijver: ik 
moet spanning voelen voordat ik aan de slag 
kan. Zij kan meer de tijd nemen.”
Halina: “Carice is weer iemand die totaal geen 
concessies doet als het gaat om stijl en esthe-
tiek. Ze accepteert het niet als iets wordt af-
geraffeld. Daar heb ik de rust dan weer niet 
voor. Ik hou van snel ergens doorheen gaan. 
Maar Carice waakt als een leeuwin voor het 
eindresultaat. Daarin vullen we elkaar aan.”

Worden jullie onrustig van dit soort oneliners?

Carice: “Zo’n uitspraak over de nieuwe genera-
tie vind ik flauw. En dat vindt die generatie 
zelf trouwens ook. Maar zo werkt het wel in 
deze wereld. Soms ben ik jaloers op jonge ac-
trices, die nog fouten of verkeerde keuzes 
mogen maken. Tegelijkertijd ben ik trots op 
wat ik heb opgebouwd, dat ik serieus word 
genomen. Daar heb ik hard voor gewerkt.”
Halina: “Ik wil ook niet meer tweeëntwintig 
zijn, absoluut niet zelfs. Dat was een tijd 
waarin je je plek nog moest veroveren. Of 
waarin je, zoals in ons geval, in een bepaalde 
hoek werd geduwd. Het meesterschap, het 
ouder worden met al die ervaring, heeft iets 
rustgevends. Laatst zei iemand over mijn to-
neelperiode dat ik alle hoeken van de kamer 
inmiddels had gezien. Dat was raak: mijn 
honger om alles te willen spelen, is weg.”

Mis je nu die drive om in de beste films of 

stukken te spelen? 

Halina: “Eigenlijk niet. Ik heb een tijd gehad 
dat ik niet kon slapen van de adrenaline als 
ik een première had. Maar dat zette zich op 
een gegeven moment om in een soort woede. 
Dan was ik als een beer aan een ketting, en 
weet je dat het genoeg geweest is.”
Carice: “Ik herken dat gevoel wel, maar bij mij 
is het anders. ‘Game of thrones’ vond ik in het 
begin heel eng. Het buitenland is eng. In Ne-
derland kent iedereen je, je cv staat op je 
voorhoofd geschreven. Maar op de set van die 

serie ben ik een nobody. Dat kan behoorlijk 
schizofreen zijn: dan staat er weer een of ande-
re lulzak tegen je aan te praten, die denkt dat ik 
een of ander mislukt model ben.”
Halina: “De noodzaak is er voor mij af. Inmid-
dels weet ik dat beroemd zijn ook een scha-
duwkant heeft: overal zijn zuigende types die 
bij je willen zijn.”
Carice: “Gadver de gadver, inderdaad. Premières 
vind ik steeds lastiger. In het begin is het heel 
spannend, daarna wordt het werk en het ein-
digt in een bloedzuigerfeest. Soms wil je ge-
woon wegvluchten. Dan zit je daar in je gala-
jurk in een achteraf gangetje te hyperventileren 
en kun je alleen maar denken: ik wil naar huis.”

Kunnen jullie je inmiddels veroorloven om niet meer 

te werken?

Halina: “Ik ken mensen in Duitsland met een 
zelfde soort carrière als ik, en die zijn aanzien-
lijk rijker dan ik ben. Als je zou weten wat wij 
verdienen, dan moet je lachen. Maar of ik een 
halfjaar zonder werk zou kunnen? Ja, dat wel.”
Carice: “Echt? Nou ik niet, hoor. Ik denk dat ik 
minstens de helft van mijn salaris aan kleding 
heb uitgegeven.”
Halina: “Je zou haar inloopkledingkast voor  
de grap eens moeten zien! Bij mij slingert al-

�

Carice: ‘Ik hoor weleens: je bent 

te oud voor deze rol. En: die of 

die is de nieuwe Carice van  

Houten. De volgende generatie 

komt eraan.’

�

Carice: ‘Voeding is al sinds mijn 

vroege jeugd een issue. Culinair 

ben ik lange tijd totaal onder- 

ontwikkeld geweest. Als kind was 

ik een lastige eter. Als ik een keer  

in de twee weken bij mijn vader  

logeerde, vroeg hij steevast:  

“Wat willen jullie eten, pannen- 

koeken of pannenkoeken?’

�

Halina: ‘Ik wil mijn eieren invriezen, 

kan dat? Waar? Hoe werkt het?  

De gynaecoloog moet lachen.  

Ik vind het niet grappig, integen-

deel, ik vind het verschrikkelijk. 

Veel liever zou ik aan ditzelfde  

bureau zitten met mijn vriend 

naast me, een gelukzalige  

glimlach om mijn lippen, en een  

ongeboren vrucht in de buik.’

nen nu en vier jaar moeten gebeuren. Nu zit 
ik in een spirituele fase: als het moet gebeu-
ren, gebeurt het. Zo niet, dan heeft het zo 
moeten zijn.”
Carice: “Ja precies, zo sta ik er ook in. Het 
moet je gegeven zijn.”

Je hebt vaker gezegd dat je geen natuurlijke lust 

hebt om te eten. Hoe komt dat?

Carice: “Er is geen eetcultuur in mijn leven. 
Nooit geweest ook. Ik heb niets met eten. 
Het is echt niet zo dat ik een eetstoornis 
heb. Ik vind mezelf eerder te dun. Ik schaam 
me er ook weleens voor. Kijk nou naar die 
beentjes, daar zit toch geen figuur in? Ik heb 
ook wel geprobeerd om aan te komen. Een 
tijdje was ik molliger, maar ik val weer af. 
Nu probeer ik met sporten iets meer figuur 
te krijgen.”  ›

les rond. Maar binnenkort ga ik de logeer-
kamer verbouwen tot een kledingkast. Ik 
heb altijd gedacht dat er ooit een baby in 
zou gaan wonen, maar dan kan die Prada-
tas in een wieg liggen.”

Heb je inmiddels je eitjes laten invriezen?

Halina: “Nee, nog niet. Maar elke dag zeg ik 
tegen mezelf: ‘Maak die afspraak nou.’ Ik 
vind het al moeilijk om mijn verwarming te 
laten repareren als het nodig is. Het is zo 
veel praktisch gedoe: afspraken maken, hor-
moonkuren, ziekenhuis. Ik weet momenteel 
niet of ik überhaupt kinderen wil. Als ik heel 
verliefd zou worden op iemand, zou ik het 
nog wel willen proberen. Het moet je na-
tuurlijk ook gegund zijn. Ik ken genoeg men-
sen met een onvervulde kinderwens. Maar 
als het me gegeven is, zou het toch wel bin-

CARICE:
‘SCHAREN? 
NOU, HALINA
EN IK 
HEBBEN WEL
GEZOEND’

persoonlijk
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‹ Heftig om dit terug te zien in een boek?

Carice: “Ik denk dat mijn ouders en zus het 
ongemakkelijk vinden om dit te lezen. De 
rest van de wereld? Ach whatever, ik schaam 
me er totaal niet voor dat ik naar porno kijk. 
Ik kijk graag naar heel harde porno, niet  
van dat softe gedoe. Het is puur lichamelijk. 
Ik snap niet waarom dit nou zo’n taboe is.”
Halina: “Porno kijken hoor je niet te doen als 
vrouw. Je degradeert jezelf in je vrouw-zijn 
als je hardop zegt dat je naar porno kijkt. 

Vrouwen schamen zich intens voor hun eigen 
sexualiteit. Maar kom op, we lezen allemaal 
‘Fifty shades of Grey’ en vinden het nog lek-
ker ook. Dat is onze biologie. Kunnen we  
ophouden met het idee dat je een tuinbroek 
aan moet om krachtig te zijn? Ik hoop dat 
mensen begrijpen dat het niet erg is om van 
porno te genieten. Dat het er is om je lust te 
verschaffen en niet om je intellectueel naar 
een hoger niveau te tillen. Of anderzins te 
ontroeren of te vermaken. Het is niet erg  
om jezelf te bevredigen. Dus ik hoop dat 
vrouwen dat inzien, nu ze weten dat zelfs 
zo’n mooi prinsesje als Carice ook van porno 
durft te genieten.”
Carice: “Heerlijk hoe je op die barricade 
springt voor porno!”

‘ANTIGLAMOUR’,
CARICE VAN HOUTEN EN 
HALINA REIJN
(NIJGH EN VAN DITMAR
€ 22,50)

�

Carice: ‘Halina is meer een 

tweelingzus dan een vriendin. 

Mensen denken intussen dat  

we een relatie hebben en elkaar 

totaal kapotscharen.’

�

‘Ik denk altijd dat masturberen 

goed is voor je geest, dat het je 

ontspant, afvalstoffen verwijdert, 

net zoiets als de sauna. Ik ben een 

echte effectrukker. Ik doe het niet 

omdat ik die films zo leuk vind, 

maar alleen voor het resultaat.’

HALINA: 
 ‘VOOR KEES  
KAN HET LASTIG
 ZIJN DAT HIJ MIJ  
ERBIJ KRIJGT’

Dat scharen begon als grap in ‘De wereld draait 

door’, maar is een terugkerend onderwerp.  

Ook in het boek. 

Carice: “Ja god, jezus… Of het waar is, mag 
iedereen lekker zelf bedenken. Vooruit: we 
hebben wel gezoend. Ja, je bent de hele dag 
met elkaar in touw, je moet toch wat. En 
misschien is het eigenlijk wel een goed idee 
en moeten we samen een pornofilm maken.”

Dan weten we genoeg. En het was heel ge-
zellig, de middag met Halina en Carice en 
een klein beetje met Kees, die met ontbloot 
torso en een schuin oog meekeek vanaf de 
telefoon van Carice. Ach, geef ze eens onge-
lijk. Als je een heel boek over jezelf schrijft, 
mag er toch wel íets geheim blijven?  

persoonlijk
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