
Actrice Thekla Reuten stapt dit najaar over alle morele grenzen 
heen in de film HET DINER, waarin ze schittert als moeder van 

een jeugdige moordenaar. Reuten vindt haar personage Claire zowel 
begrijpelijk als griezelig. ‘Ze noemt het zelf MOEDERLIEFDE, 
maar dat is de mooie versie.’ Een gesprek over onvoorwaardelijke 
liefde en ZELFINZICHT. — interview maartje laterveer, fotografie alique

thekla reuten —
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De eerste keer wil Thekla Reuten (37) afspreken in het 
chique Okura Hotel in Amsterdam-Zuid. Niet dat ze er 
in de buurt woont. Ze woont in Amsterdam-West. Want 
al verdeelt ze haar tijd tussen la, waar haar fiets logeert bij 
een vriend in Venice als zij er niet is, Berlijn, waar ze als 
Frau Reuten een Bekende Duitser is die tijdens de laatste 
Deutsche Filmpreise de kostuumprijs mocht uitreiken, 
en Hongarije, Marokko, Vancouver, of waar dan ook de 
set is van de film die ze opneemt, Thekla Reuten blijft 
Nederlands. En voor het eerst sinds tijden speelt ze weer 
in een Nederlandse film, de langverwachte verfilming 
van Herman Kochs veelgeprezen roman Het diner, over 
vier ouders die gaan eten in een restaurant om te praten 
over hun zoons die een gruwelijke moord op een zwerfster 
hebben begaan. Reuten speelt Claire, de moeder die sluwe 
plannen beraamt om de misdaad onder het tapijt te vegen. 
 Ze fladdert binnen in een printbroek en op fluogym-
pen, een grote paraplu droog in haar hand. ‘Ik nam toch 
maar een taxi,’ zegt ze verontschuldigend, alsof dat een 
misdaad is als het giet van de regen. Divagedrag is aan 
Reuten niet besteed. Ze deelde het doek met namen als 
George Clooney, Charlotte Rampling, John Malkovich 
en Colin Farrell, speelt in de bbc-serie Restless, liep al 
twee keer over de rode loper bij de Oscars, maar denk 
maar niet dat de petite blondine er ook maar een centime-
ter van rechterop gaat lopen. ‘Trots is iets wat ik nu soms 
pas begin te voelen. In die zin begin ik pas net. The best is 
yet to come.’ 

Take I 
Als Reuten geen actrice was geworden, was ze filosoof 
geworden. ‘Ik had ook graag psychologie willen stude-
ren, en vertaalwetenschappen. Restaurator was ik ook 
graag geworden. Of edelsmid, schrijver, muzikant. Mis-
schien in een volgend leven.’ 
 Maar in dit leven ontegenzeggelijk filosoof. Ze gaat 
zitten op een bank in de hoek van de lounge van het 
Okura, kijkt naar de regen tegen het raam, en ze gaat 
aan. Alsof er een knop op zit. Ze lijkt wel een jukebox 
van ideeën: gooi er een muntje in en ze filosofeert een 
eind weg. Ze gaat van Het diner naar haar vader, van 
Viktor&Rolf naar volwassen worden, van roem naar 
kinderen. En weer terug. 

Het diner ‘Ik ben kritisch op mezelf. Het kan niet anders. 
Maar ik ben wel tevreden. Over hoe wij als viertal een 
stelletje behoorlijk gestoorde, maar wel vanzelfsprekende 
mensen zijn. Als je niet oplet, is het allemaal normaal ge-
babbel. Maar net als in het boek denk je opeens: jezus. 
 Dat vind ik knap van het scenario van Menno Mey-
jes. Hij is een gerenommeerd regisseur, van wie we lang 
niets gehoord hebben omdat hij al vroeg naar la is ver-
trokken. Ik ben blij dat hij voor deze film is teruggeko-
men. Hij las het boek en zei: dit is zo Nederlands, dat 
moet je niet in het Engels doen. Engelsen haken meteen 
af omdat het zo moraalloos is. 
 Het was voor ons grappig, omdat hij weinig Neder-
landse makers kende. Geen acteurs, niemand. Hij was 

zo onbevooroordeeld dat hij Jacob Derwig al had gekozen, en toen 
kwam Kim van Kooten en hij wist helemaal niet dat zij getrouwd 
waren. Ging hij enthousiast aan Kim vertellen dat hij zo’n geweldige 
acteur had gevonden. 
 We hebben allemaal gewoon auditie gedaan. Het personage van 
Claire triggerde mij meteen. Ze is manipulatief. Dat is het interes-
sante aan die rol: ze gaat over alle grenzen heen. Ze draait de brute 
moord zo dat ze haast een soort kracht ziet in wat haar zoon heeft 
gedaan. Dat is echt eng. 
 Ik was op de set de enige zonder kinderen – Daan (Schuurmans, 
red.) was toen nog in blijde verwachting – maar ik ben in de film 
een echt moederdier. We hadden veel gesprekken over in hoeverre 
je begrijpt dat je over bepaalde grenzen gaat voor je kind. Ik denk 
dat iedere ouder dat bij dit verhaal bezighoudt. Ik ben natuurlijk 
geen ouder. Ik weet alleen dat het een biologische kracht is. Het is 
iets dierlijks. Ik snap Claire wel. Op de set werd er om mij gelachen 
omdat ik zo in haar geloofde. 
 Ik vocht voor haar. Ze gaat tot het uiterste om het familiegeluk te 
beschermen. Alle vier proberen ze dat uit alle macht. Zonder precies 
te weten wat dat geluk dan is. Iets en de geur van shampoo, zoals 
mijn man in de film zegt.’ 

Moederliefde ‘Wat Claire doet voor haar zoon, zou ze zelf moe-
derliefde noemen. Maar dat is de mooie versie. In werkelijkheid is 
het wanhopig zelfbehoud. Er zit een soort deal in moederliefde. Op 
een bepaalde manier. Het is ook zo’n ongelofelijk ding dat je negen 
maanden leven in je draagt en zo veel van je leven eraan geeft. De 
liefde is onvoorwaardelijk, maar de immense band maakt ook dat je 
verlangt naar slagen, naar geluk. 
 Ik heb een goede band met mijn moeder en die met mijn vader 
was ook goed. Maar ik mopper nu weleens tegen mijn moeder. Over 
wat ze me had moeten leren of vragen, bijvoorbeeld. Dat kan ze 
hebben, hoor. Ze weet hoe dankbaar ik hun ben, voor alles. Je kunt 
alleen maar geven wat je hebt, ook als ouder. En dus zul je ergens 
ook in falen, want niemand is perfect. Dat besef ik nu, dat je als 
ouder altijd iets fout doet. Dat is wel een geruststelling. Ik dacht al-
tijd: je moet het perfect doen, als het ooit gebeurt. Maar je kunt het 
toch nooit tegenhouden. Een kind moet zich ook afzetten, om zich 
staande te houden, te groeien, om iemand te worden. 
 Ik denk nu natuurlijk na over moederschap – ik ben 37, en ik zie 
vriendinnen moeder worden. Ik heb een helder idee over hoe ik dat 
wil invullen. Maar als het gebeurt, zal ik op een ander stoeltje zit-
ten. Je kunt je allerlei dingen voornemen, uiteraard wil ik ook dingen 
anders doen dan mijn ouders, maar op een gegeven moment gebeurt 
er iets biologisch. Hoe ik me dan voel, kan ik me nu eigenlijk nog 
niet voorstellen.’ 

Liefde ‘Ik zou het samen met de vader willen, een kind geboren uit 
liefde en gekoesterd in die liefde. Ik ben romantisch, ouderwets. Trou-
wen is geen must. Een kind krijgen, daar zit het trouwen in verpakt. 
Trouwen is een overblijfsel uit een andere tijd. Het is meer het vieren 
van de intentie die je hebt. En daar zou ik ja op zeggen. Met de in-
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tentie tot de dood ons scheidt, maar je kunt niet weten hoe het loopt. 
Uit elkaar gaan is tegenwoordig geen afschrikwekkend beeld meer, 
omdat er zo veel goede voorbeelden zijn van mensen die dat doen. 
Maar ik zou het niet hopen. Ik geloof steeds meer dat het loont om 
door een crisis heen te werken. Voor mij is liefde dat je getuige bent 
van elkaars leven. Dat vind ik een grote verrijking. De diepte die 
daar uiteindelijk door ontstaat, doordat je veel hebt meegemaakt. 
Als het je lukt om te blijven leren en groeien met elkaar, door alles 
heen, dat lijkt me zo bevredigend. En fijn. 
 Mijn langste – en laatste – relatie duurde zeven jaar. Het is al een 
tijdje voorbij, maar de bijzondere vriendschap blijft, goddank. We 
waren zeven jaar intensief verbonden, ik zou hem niet willen missen. 
Ik denk dat de kans dat je goede vrienden blijft na zo’n lange relatie 
het grootst is als je op een eerlijke manier en met de beste intenties 
probeert een weg te vinden langs de dingen die zich aandienen, wat 
natuurlijk allemaal spiegels zijn om van te leren. Er is dan wel ver-
driet, maar er hoeft geen wrok te zijn. 
 Het was bij ons een gezamenlijke beslissing om uit elkaar te 
gaan, al heb je beiden je eigen gronden. Ik ben intens dankbaar voor 
deze relatie, ik heb zo veel geleerd van deze man. Hij heeft mij in 
veel dingen een ander perspectief gegeven dan ik had. Dat is voor 

Religie ‘Mijn vader was priester. Ik heb nooit ervaren 
dat ik religieus ben opgevoed, maar ik heb het wel al-
lemaal meegekregen. Er was geen enkele verplichting: ik 
hoefde niet mee naar de kerk, ik wilde dat in het begin 
zelf. En toen niet meer. Dat was geen enkel discussie-
punt. Mijn vader was niet rigide in zijn geloof. Een rigide 
opvatting is volgens mij nergens goed voor. Je moet niet 
iets moeten geloven. Net zoals je niet resoluut moet wei-
geren om te geloven. Voor mij is het vanzelfsprekend dat 
er iets is wat ons allemaal bindt. Energie, iets eeuwigs, 
iets mysterieus, iets goddelijks. 
 Het woord religie betekent eigenlijk verbinden, hè. In 
de letterlijke zin. Dat vind ik interessant. Ik heb helemaal 
niks met al die machtsbolwerken. Mijn vader ook niet, 
die verzette zich daartegen en tegen alles wat daaruit 
voortkwam, van het verbieden van condooms tot het ver-
oordelen van homoseksualiteit, het was bij ons vanzelf-
sprekend dat dat er allemaal niet bij hoorde, bij religie. 
Mijn vader is ook getrouwd, als priester. Dat was tegen 
de kerkelijke wetten in. Hij is uit het ambt gezet. 
 Ik was 24 toen hij overleed. Ik vind het jammer dat 
ik alle dingen waar ik de laatste jaren mee bezig ben niet 
meer met hem kan bespreken. Ik besefte gelukkig wel 
nog voor hij doodging dat het zo bijzonder was dat hij en 
mijn moeder zo voor de liefde hadden gekozen. Dat heb 
ik nog wel kunnen zeggen, dat ik dat dapper vond.’ 

Take II 
De tweede keer wil ze afspreken in Diciotto, een ijssalon 
in Amsterdam-West die er in eerste instantie weinig op-
zienbarend uitziet. ‘Maar ze hebben hier goed Italiaans 
ijs,’ fluistert ze bij binnenkomst. En dat wil wat zeggen, 
als Thekla Reuten dat zegt. Want haar moeder is Italiaans 
en haar nonno en nonna hadden een ijssalon in Amster-
dam-Noord. Dus als iemand weet waar goed Italiaans ijs 
te halen is, dan is zij het wel. Vandaag schijnt de zon en is 
ze komen lopen, op elegante hakken onder een roomwitte 
pantalon met een okergeel bloesje. Heel Italiaans. 

Stijl ‘Ik heb weleens gedacht, uit een soort moeheid over 
mode, laat ik een soort uniform voor mezelf bedenken. 
Ik dacht meteen aan Viktor&Rolf, Comme des Gar-
çons, Yamamoto. Twee pakken, een kokerrok en dat is 
het. Een eigen stijl definiëren is moeilijk voor mij. Mijn 
vriendinnen zouden het voor mij kunnen omschrijven, 
maar ik niet. Dat hoort ook een beetje bij mijn vak. Ik 
denk dat ik wel tien identiteiten in mijn kast heb hangen. 
 Ik hou in elk geval van comfortabele kleren. Ik vind 
het onzin om in ongemakkelijke dingen te lopen. Ik ben 
dol op hakken, maar ik moet er wel op kunnen rennen. En 
ik hou van rust; mijn kleren mogen mijn hoofd niet over-
schreeuwen. Ik heb geen gaatjes in mijn oren. Ik vind oor-
bellen bij anderen mooi. En vrouwelijk. Maar als ik ze zelf 
aandoe, denk ik: hè? Wat zit er voor kerstbal in mijn oor? 
Ik hou wel van armbanden. Flinke. En ik hou van kleren 
die meer zijn dan het standaardbeeld van vrouwelijkheid. 
Die elegant zijn, maar ook krachtig. Hoe Tilda Swinton 
zich kleedt, of Kristin Scott Thomas, dat vind ik veel 
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mij gezond geweest. Het was voor mij op een gegeven moment ge-
woon duidelijk dat ik nog de wereld in moest. Zelfs als je zelf die 
behoefte voelt, kun je dat jammer vinden. Maar toch moet het. Is dat 
moedig? Ik weet het niet. Misschien. Er is wel moed voor nodig om 
iets door te willen ontwikkelen in jezelf.’ 

Volwassen worden ‘Ik groeide op in Bussum, een braaf dorp. Het is 
een beschermde, prettige omgeving om op te groeien. Ik hield van de 
rust, maar voelde er te weinig uitdaging, werd er te weinig geconfron-
teerd met mezelf. Je begint pas echt met opgroeien als je van een af-
stand naar jezelf kunt kijken en nadenken over jezelf. Jezelf beschou-
wen, dat vind ik volwassen worden. Ik vind eigenlijk dat we dat veel 
te weinig aan kinderen aanbieden. Wat mij betreft mist er een vak op 
school: over het leven. Leren wat het is om mens te zijn en te leven in 
deze wereld. Ik had dat vak wel willen hebben. Hoe vaak vraag je nou 
je kind: hoe voel je je? Of wie ben je, of wat is dat dan, iemand zijn? 
 Ik was een serieus meisje. Kon echt piekeren, over de wereld, over 
mezelf. Nog lang na de toneelschool was ik druk bezig met mezelf 
worden. Het ging ook allemaal zo snel. Er werd al snel na mijn af-
studeren een hoog professioneel beroep op mij gedaan, en dat wilde 
ik voor tweehonderd procent beantwoorden. Daar ging al mijn ener-
gie in. Ik zat meteen op een hoog niveau, en ik ben een ontzettende 
pleaser en perfectionist. Dat is minder geworden, godzijdank. Dat is 
ook volwassen worden. Ik wist altijd wel in theorie dat imperfectie 
het mooist was en het aantrekkelijkst, maar het lukte me nog niet 
om het streven naar perfectie los te laten. In die jaren identificeer 
je je nog met hoe je denkt dat je bent en hoe de wereld zegt dat je 
bent. Jezelf beschouwen is daarbuiten staan, en dan kun je de wereld 
ook veel meer op die manier bekijken. Dan kun je meer relativeren. 
Nu kunnen mijn piekeringen voorbijwaaien, als de wind. Het leven 
wordt er een stuk lichter door.’ 
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spannender. Ook als man zou ik dat veel sexyer vinden. Kleren waar 
je de dingen juist niet uit ziet ploppen. 
 Ik hou van androgynie. Niet per se in uiterlijk, maar in inner-
lijk: dat je je niet conformeert aan wat als mannelijk of vrouwelijk 
wordt gezien. We zijn allereerst mens. Mensen roepen al gauw dat 
een man wel een ‘echte’ man moet blijven. Maar dat is aangeleerd, 
wat een ‘echte’ man is. Veel van de mannen die ik ontmoet, zitten in 
het film- of theatervak of in de kunst. Zij houden zich dagelijks bezig 
met emoties, zij zijn gewend die op te zoeken en hun kwetsbaarheid te 
tonen – of ten minste te kennen. Ik zou bijna vergeten dat dat niet de 
doorsnee is. Ik vind het aantrekkelijk, iemand die beide kanten in zich 
ontwikkelt, de mannelijke en de vrouwelijke. Een volledig mens.’ 

Mensen ‘Als ik niet oplet, ben ik 24 uur per dag bezig met het ver-
klaren van mensen. Wat ze doen, waarom ze dat doen. Ik diep mezelf 
ook helemaal uit. Ik wil alles doorgronden, ik kan niet oppervlakkig 
naar mezelf of naar anderen kijken. Dat is aan de ene kant fijn; als ik 
mensen ontmoet of een rol zie of een boek lees, dan ben ik een soort 
spons. Poreus. Alles kruipt onder mijn huid. Voor mijn werk is dat een 
kracht, maar in het dagelijks leven is het soms ook pittig. Dan moet ik 
me daar echt voor afsluiten. 
 Ik heb lang haast gehad in het leven. Ik heb moeten leren om stil 
te zitten, en daar heb ik lang over gedaan. Ik was daar veel te onrustig 
voor. Als ik met vrienden aan tafel zat en het was gezellig, dan ging 
ik niet naar de wc omdat ik bang was dat het voorbij zou zijn als ik te-
rugkwam. Dat had ik als kind al. Het is eigenlijk een soort gebrek aan 
vertrouwen, in het moment. Maar het is ook een soort enthousiasme. 
Ik geniet er dan zo van. 
 Misschien is dat wel een reden waarom ik ging acteren. Spelen 
en verhalen vertellen is voor mij een soort kanaal om alles wat ik in 
het dagelijks leven opneem te verbeelden en te delen. Ik denk dat 
ik onbewust bij het theater en de film wilde om mezelf te worden.  
En het leven an sich beter te begrijpen. Daarom begint het nu pas, 
voor mijn gevoel. Eerst was ik op weg naar mezelf, nu ben ik op 
weg mét mezelf.’ 

Acteren ‘Ik ging vanaf mijn elfde naar het theater, omdat mijn neef 
daar speelde, Jeroen Willems. Hij was mijn inspiratie, samen met El-
sie de Brauw, Peter Paul Muller, Betty Schuurman. Dat zijn acteurs 
die iets hebben gevormd in mij. Ze speelden bij Hollandia, een to-
neelgroep van Johan Simons en Paul Koek. Ik voelde een sterke maat-
schappelijke betrokkenheid in wat zij maakten, een bepaalde vrijheid, 
en liefde. Mijn vader en broer liepen mee met antikernwapendemon-
straties, maar ik had daar geen interesse in. Mijn maatschappelijke 
betrokkenheid ging via verhalen, niet via zoiets als een atoombom. 
 Hollandia speelde stukken die zich in boerengemeenschappen 
afspeelden, vaak op locatie, letterlijk in de klei. De mens in zijn 
hemd, figuurlijk, maar met respect en liefde en humor. De persona-
ges gingen op een bijna dierlijke manier om met seks, dat kende ik 
niet. Die stukken gingen over het leven en de dood, over verlangen 
en de stad. Het was een wondere wereld voor mij, ik werd aangeraakt 
door iets elementairs van binnen. 
 Ik zit dit jaar vijftien jaar in het vak. Ik kan me wel herkennen in 

de eenzaamheid on the road waar Janine Jansen over ver-
telt in haar documentaire. Die hoort er wel bij. Het is een 
voorrecht, dit werk. Je ziet veel van de wereld, slaapt in 
luxe hotelkamers, of juist niet. Je leert culturen van dichtbij 
kennen, komt op plekken waar je anders niet zou komen. 
Je ontmoet veel inspirerende mensen, maar er zijn eenzame 
momenten bij. Je moet het uit jezelf halen, je hebt geen vas-
te collega’s. Geen klankbord. De mensen met wie je werkt, 
worden wel een soort surrogaatfamilie, maar die moet je 
weer achterlaten. En dan ga je weer, in je eentje on the road.’ 

Thuis ‘Waar ben ik thuis? Dat is wel de vraag van dit 
moment. Ik heb sinds de toneelschool het leven aange-
pakt zoals het op me af kwam. En me daar helemaal in 
gegeven, met al het reizen en alle kansen. Ik heb me best 
wel weinig beziggehouden met wat mijn behoefte daarin 
is. Het is mijn werk en ik heb dat gedaan, maar ik heb 
niet veel nagedacht over wat ik daarnaast nog wil. Een 
tijd lang heeft me dat niet gestoord, had ik dat niet eens 
door. Je moet de onvolkomenheid van dingen accepte-
ren: je kunt niet alles tegelijk doen. Pasgeleden besefte 
ik echter dat een thuis, een plek waar je wortels zijn, dat 
dat belangrijk is. Je kunt lang genieten van al die andere 
dingen, dat is allemaal zo spannend en opwindend en 
enerverend en leerzaam. Maar de laatste tijd denk ik: hé, 
dat zou toch wel fijn zijn. Een thuis. 
 Maar waar liggen mijn wortels dan? Nederland is nog 
steeds mijn moederland. Ik heb nooit gedacht dat Neder-
land te klein is, dat vind ik zo’n rare uitspraak. Nederland 
is klein, punt. En dat heeft voor- en nadelen. Soms vind ik 
het hier benauwd; soms voel ik de vrijheid en schoonheid 
die hier ook zijn. Als ik een kindje krijg, wil ik dat in het 
Nederlands opvoeden. Dat is mijn moedertaal, en dat lijkt 
me het meest natuurlijk. Ik weet alleen niet zeker of mijn 
thuis echt in Nederland is. Dat probeer ik te onderzoeken. 
Daar ligt nu mijn focus.’ 

Epiloog 
Een paar weken later stuurt ze nog een mail. Als een soort ps. 
 ‘Zo veel gedachten, ideeën, associaties nog... Mijn 
hoofd zit er bomvol mee. Gekmakend soms, maar ook 
fijn. Als ik maar niet ga preken. Daar moet ik op letten. 
Is denk ik toch met die paplepel... je weet wel. Enfin, hier 
nog wat flarden: 
 Geluk = met losse handen fietsen. Vogeltjes die flui-
ten. Autorijden met fijne muziek. Blaadjes aan de bomen 
in de lente. Wind. Wind in de bomen, wind in je haren. 
Contact hebben met iemand, die je goed kent, maar ook 
dat iemand op straat teruglacht of knikt. 
 Streven naar geluk is doorgeslagen. We moeten leren 
ook een beetje ongelukkig te zijn, dat dat oké is. Je verve-
len, het niet weten, je even niet zo gelukkig voelen. Dat 
dat mag, en overwaait.’ —

Het diner, een film van Menno Meyjes (nog zo’n succesvolle Neder-
lander in het buitenland, die onder meer een Oscar won voor The 
Color Purple) met naast Thekla Reuten ook Jacob Derwig, Kim van 
Kooten en Daan Schuurmans in de hoofdrollen, is vanaf 7 november 
te zien in de bioscoop.
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