
CHARLIZE THERON is niet alleen de Venus van Hollywood en  
muze van Dior. Ze is ook en vooral een trotse moeder en de geliefde 

van Sean Penn. Een openhartig gesprek over moederliefde, schoonheid en 
ouder worden. ‘Ik ben er trots op dat ik op mijn 39ste nog steeds het  

gezicht van J’Adore kan zijn.’ — interview maartje laterveer
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intiem diner na de show van die middag, ontstaat reu-
ring als Theron het terras op loopt. Ze stoort zich er 
niet aan. Ze heeft haar oogverblindende gouden mini-
jurk van die middag verruild voor een meer minimalis-
tische witte Dior-top met zwartleren strakke broek, en 
loopt met een gulle lach naar Raf Simons.
 Het zal de enige keer zijn die avond dat ze Sean 
Penn even loslaat, afgezien van die paar keer dat Penn 
naar buiten zal sneaken om een sigaretje te roken. De 
twee zijn sinds januari officieel een stel, en steken hun 
verliefdheid niet onder stoelen of banken. ‘Sean, you’re 
a lucky man,’ zegt Claude Martinez aan het begin van 
het diner tijdens een speech ter ere van Theron, die al 
tien jaar nauw verbonden is met Dior als gezicht van 
J’Adore. Daarmee verwoordt Martinez vermoedelijk 
ieders gedachten die avond: Charlize Theron, 39, is een 
goede catch voor de 54-jarige Penn. Niet alleen is ze 
nog steeds een adembenemende schoonheid met haar 
effen huid, hoge jukbeenderen en eindeloos lange be-
nen. Ze is bovenal een intelligente en onafhankelijke 
vrouw, die lachend tien miljoen per film opstrijkt, een 
eigen productiemaatschappij heeft, een stichting voor 
welzijnswerk in Afrika heeft opgericht en als single 
mom een tweejarig geadopteerd zoontje opvoedt. Ze is 
op haar mooist als ze een felle blik in haar ogen krijgt 
en haar mening geeft over dingen die haar aan het hart 
gaan. En dat zijn er veel, blijkt de volgende ochtend als 
ze voor het eerst in al die jaren een interview geeft als 
ambassadeur van Dior, en op elke vraag haast een essay 
als antwoord geeft. ‘You see, I talk a lot.’

Monster
‘Dior benaderde mij in dezelfde periode waarin ik Mon-
ster deed,’ vertelt Theron, die vandaag in het zwart is: 
een scherp gesneden jasje op een broek met daaronder 
veterlaarsjes met stilettohakken en open neus. Haar pixie  
korte haar is net als gisteravond vastgespeld, zodat het op-
gestoken lijkt. Haar gezicht is shiny as ever, geen spoortje 
van de jetlag die ze moet hebben, of de paar wijntjes en 
sigaretten van gisteravond. ‘Ik vond het erg ironisch. Ik 
onderging een verregaande transformatie voor mijn rol, 
waar iedereen in de industrie en de pers buitensporig veel 
aandacht aan gaf, en daar kwam Dior naar me toe en zei: 
“By the way, we willen dat jij het gezicht wordt van ons 
parfum J’Adore.” Dat vond ik moedig.’ 
 De film Monster (2003) was Therons claim to fame 
als serieus te nemen actrice. Voor die tijd stond ze vooral 
bekend als de Zuid-Afrikaanse godin van Hollywood, 
die een afschuwelijke familiegeschiedenis kende, maar 
desalniettemin de meest lieflijke lach had die Holly-

wood ooit had gezien. Ze moest naar 
verluidt zes keer auditie doen voor The 
Devil’s Advocate, omdat Al Pacino en 
Keanu Reeves haar te mooi vonden 
voor de rol. Maar toen was daar ineens 
Monster, de fim die is gebaseerd op 
het waargebeurde verhaal van Aileen 
Wuornos, een prostituee en serie-
moordenaar wier kansloze leven ein-
digde met de doodstraf. Theron kwam 
er veertien kilo voor aan en werd met 
onder andere een vals gebit onherken-
baar veranderd in een weinig aantrek-
kelijke, psychisch gestoorde vrouw. Ze 
won er een Oscar mee, en lovende kri-
tieken van de serieuze pers, die schreef 
dat Theron een van de grootste presta-
ties in de geschiedenis van de cinema 
had neergezet. 
 Sindsdien speelt ze diverse rollen: 
van (opnieuw) Keanu Reeves’ liefje in 
Sweet November tot dramatische oor-
logsheldin in Head in the Clouds en 
stoere actieheldin in The Italian Job. 
Volgend voorjaar is ze te zien in Mad 
Max – Fury Road, een futuristisch 
verhaal over een apocalyptische we-
reld waarin alle humaniteit is vergaan 
(ze schoor er haar hoofd voor kaal, 
vanwaar de pixiecoupe). En afgelopen 
zomer was ze in Zuid-Afrika om door 
Sean Penn te worden geregisseerd in 
The Last Face, een love story rondom 
twee artsen in den vreemde (Theron 
en Javier Bardem) die filosofische the-
ma’s rondom welzijnswerk en geweld 
aansnijdt. ‘Ik kies mijn rollen op basis 
van het personage en het verhaal,’ ver-
telt Theron. ‘Dat zijn de belangrijkste 
factoren voor mij. Is het een verhaal 
dat ik wil vertellen? Is het een verhaal 
dat nodig is om te vertellen? Ik kies 
geen rollen om een personal statement 
te maken, of omdat ik iets te bewijzen 
heb als acteur. Ik zie mezelf absoluut 
niet als Venus van Hollywood, über-
haupt niet als een godin.’ 

I LOVE food
Het is geen valse bescheidenheid. In-
tegendeel, hier zit een vrouw die zich 
ervan bewust is dat ze een van de 
meest sexy vrouwen ter wereld is, en 

‘Wat betreft  
ouder worden: 
ik zie vooral 

de wijsheid en 
ervaring en het 

leven dat ik 
heb geleid, het 

zelfvertrouwen dat 
ik nu heb en de 

persoon die ik ben 
geworden’

ls Charlize Theron ergens verschijnt, gebeurt 
er iets. Mensen halen driftig hun iPhone  
tevoorschijn, fotografen roepen haar naam, 
iedereen wil een snapshot of in elk geval een 
glimp van de ‘White Hot Venus’ van Holly-
wood, zoals Vanity Fair haar in 1999 doop-
te. Zelfs in Monsieur Bleu, het überchique 
restaurant van het Parijse Palais de Tokyo, 
waar de crème de la crème van Dior en 
entourage zich heeft verzameld voor een 

‘Ik zie mezelf 
absoluut niet 
als Venus van 
Hollywood, 
überhaupt niet 
als een godin’ 

die haar uiterlijk ook koestert. ‘Ik heb 
geen perfect lichaam,’ zegt ze lachend, 
‘ik zie altijd dingen waaraan ik zou 
kunnen werken. Maar ik heb zeker 
een punt bereikt waarop ik lekker in 
mijn vel zit en blij ben met hoe mijn li-
chaam eruitziet. Dat probeer ik ook te 
onderhouden. Ik ben niet iemand die 
calorieën telt en zichzelf eten ontzegt 
– I LOVE food. Maar ik probeer wel 
bewust te leven en goed voor mezelf 
te zorgen. Schoonheid begint volgens 
mij bij een gezonde levensstijl. Dus ik 
probeer allereerst goed te slapen, goed 
te eten en zo veel mogelijk te bewe-
gen. Yoga en spinning zijn de sporten 
die het beste werken voor mij, en ik 
probeer deze waar mogelijk in mijn 
dagelijkse routine in te plannen.’
 Dus dat ze bijna veertig is… ‘Calm 
down!’ lacht ze. ‘Zover is het nog niet. 
Ik vind het zo mooi dat na je 35ste al-
leen nog maar wordt gepraat over dat 
ronde getal dat daarna komt. Maar 
nee, dat idee schrikt me niet af. Nog 
niet. Misschien is dat over tien jaar an-
ders, ik weet het niet. Ik denk dat we 
aan het veranderen zijn, als maatschap-
pij, in wat we als oud bestempelen. We 
hadden het eerst over de nieuwe der-
tiger, nu al over de nieuwe veertiger, 
de nieuwe vijftiger. Het is ook logisch; 
we leven langer, we zorgen beter voor 
onszelf, we hebben beter voedsel en 
toegang tot allerlei middelen om onze 
levens te verbeteren. We worden niet 
meer oud zoals vroeger – toen ik tien 
was en mijn oma zag, dacht ik: die is 
oud. Dat verandert. En het wordt ook 
gestimuleerd. Ik denk niet dat dat een 
slecht iets is. Ik denk dat het wel goed 
is dat mensen worden gemotiveerd om 
niet op te geven na een zekere leeftijd. 
Het is ook meer een mindset dan een 
fysiek iets. Ik ken dertigers die eruit-
zien als 25, maar die zo zwaar op de 
hand zijn dat ze er afgeleefd uitzien. 
En andersom ken ik vrouwen die er 
echt uitzien, maar die een ziel en spi-
rit hebben van een jong iemand. Dat 
is wat je leeftijd bepaalt volgens mij. 
Ik vind het heerlijk om ouder te wor-
den. Echt waar. Dat betekent niet dat 
er geen dagen zijn waarop ik in de 
spiegel kijk en denk: wow. Maar als 
ik de voordelen afzet tegen de nade-
len, dan zie ik vooral de wijsheid en 
ervaring en het leven dat ik heb geleid, 
het zelfvertrouwen dat ik nu heb en de 
persoon die ik ben geworden. En dat 
voelt zoveel beter dan een flawless K
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huid. Zoveel beter. Ik heb veel liever al 
die dingen dan het knappe huidje dat 
ik had toen ik twintig was, waar nog 
geen rimpeltje op zat.’ 
 Maar eh, er zit nu nog steeds geen 
rimpeltje op. ‘Put your glasses on,’ lacht 
Theron. Maar direct daarna is ze weer 
serieus. ‘Echte schoonheid is voor mij 
authenticiteit en zelfvertrouwen. Ik 
hou van vrouwen die lekker in hun 
vel zitten en hun uniciteit koesteren. 
Ik zie mezelf graag als een vrouw die 
zich goed voelt over zichzelf en trots 
is op haar kwaliteiten. We zijn ook 
een maatschappij geworden die het 
normaal vindt dat mannen worden 
gezien als rijpende wijnen naarmate 
ze ouder worden, en vrouwen daaren-
tegen als verwelkende bloemen na een 
zekere leeftijd. Ik denk dat er vaak 
veel potentieel wordt gemist, en dat 
is de wijsheid die wij vrouwen win-
nen met de jaren. Ik vind het onge-
looflijk dat ik op mijn 39ste nog steeds 
het gezicht van J’Adore kan zijn, en 
ben er ook trots op. Misschien kan 
ik zo enigszins het idee veranderen 
dat vrouwen maar één ding kunnen 
zijn. Vrouwen zijn niet in een hokje 
te proppen, we zijn niet eendimensi-
onaal. Het hele idee dat een vrouw óf 
een madonna is óf een prostituee be-
staat niet. We zijn alles wat mannen 
zijn – zo niet meer.’

Thuis in Zuid-Afrika
Inmiddels zit Theron op het puntje 
van de sofa, met haar ellebogen op 
de knieën. Haar mond lacht, maar 
haar ogen kijken fel. Ze is op dreef 
en lijkt in haar element. Ze heeft een 
punt en dat wil ze maken. Ze doet 
het vaker – fameus is de controver-
siële anti-verkrachtingscommercial 
die ze in 1999 maakte, toen ze het 
net in Hollywood begon te maken. 
In het filmpje vertelt Theron dat veel 
mensen aan haar vragen hoe Zuid-
Afrikaanse mannen zijn, en direct 
daarna somt ze de verkrachtings-
statistieken van haar thuisland op. 
Het filmpje werd verboden door een 
woedende Zuid-Afrikaanse regering. 
Theron liet en laat zich er niet door 
intimideren. Nog steeds haalt ze zich 
soms de woede op de hals van met 
name Zuid-Afrikanen, door zich uit 
te spreken over de problemen die daar 
nog steeds zijn rondom geweld tegen 
vrouwen en kinderen en hiv/aids, 

2012 meenam naar Los Angeles. Ze was toen 36 en sin-
gle, na een relatie van negen jaar met de Ierse acteur 
Stuart Townsend. Ze wilde altijd al een baby adopte-
ren, al had ze nooit gedacht dat ze dat zonder man zou 
doen. ‘Ik denk dat geen enkele moeder ernaar streeft 
alleenstaande moeder te worden,’ zei ze destijds in een 
interview. ‘Maar het gebeurde gewoon.’ 
 Als ze er nu, twee jaar later, over praat, krijgen 
haar ogen een gelukkige glans. ‘Mijn kinderwens was 
op een gegeven moment zo duidelijk, zo intens, zo 
oprecht. Maar toen het dan eindelijk zover was, was 
het nog mooier dan ik dacht dat het zou zijn. Er zal 
geen aanstaande moeder zijn die niet verwacht dat het 
geweldig zal zijn, maar als het dan gebeurt, dan denk 
je: wat? Hoe kan dit zoveel beter zijn dan ik al had ge-
dacht dat het zou zijn? Het grootste geschenk dat Jack-
son mij geeft, is het vermogen om dingen met nieuwe 
ogen te bekijken. Hoe ouder we worden, hoe meer we 
als vanzelfsprekend zien, en hoe minder we ze nog op 
waarde schatten. Er schuilt iets ongelooflijk moois in 
het kijken naar een tweejarige die de wereld voor het 
eerst ziet, in al zijn schoonheid en eerlijkheid. Soms 
een beetje te eerlijk, dan denk ik: Jackson, dat kun je 
niet zeggen! Maar dan besef ik meteen dat het voort-
komt uit pure onschuld, en dat vind ik een mooi iets.’
 En als hij later groot is en misschien dezelfde vragen 
gaat stellen als de Zuid-Afrikanen die bloggen over zijn 
moeders luxeleventje, dan heeft Theron haar antwoord 
al klaar. ‘Ik prijs mezelf gelukkig om het werk dat ik 
kan doen, onder andere als ambassadeur van Dior. Het 
is niet zomaar een baantje. Het is oprecht en compleet 
geïntegreerd in mijn hele leven, mijn familie, mijn car-
rière. Dior steunt mij voor honderd procent bij al mijn 
liefdadigheidswerk, en ook voor de soms felle politieke 
standpunten die ik heb, krijg ik niets dan steun van ie-
dereen bij Dior. Dus is het moeilijk om dat te scheiden 
van de andere dingen die ik doe en ben. En ik denk dat 
Jackson dat ook niet zal kunnen doen. Alle dingen die 
ik doe, hebben invloed op mij en mijn leven, en dus 
ook op hem. En ik denk dat als hij mijn leven als een 
geheel ziet, hij zal zien dat het allemaal onderdelen van 
hetzelfde zijn. Ik hoop dat hij dan trots zal zijn op de 
keuzes die ik maak voor mezelf – met hem in gedach-
ten natuurlijk, maar niet voor hem. Voor mezelf. En ik 
wil dat hij ook zo zijn keuzes zal maken. Voor zichzelf 
en niet voor mij of voor iemand anders. Zo leid ik mijn 
leven. En ik hoop dat hij trots zal zijn op de authentici-
teit die ik daarin heb gevonden.’ —

‘Het hele idee dat 
een vrouw óf een 
madonna is óf een 
prostituee bestaat 
niet. We zijn alles 
wat mannen zijn –  
zo niet meer’

Dark Places verschijnt later dit jaar, Mad Max – Fury 
Road is volgend jaar mei te zien. Voor The Last Face,  
de film van Sean Penn waarin Theron en Javier Bardem  
de hoofdrol spelen, lopen de opnamen nog.

de ziekte waar ze met haar Charlize 
Theron Africa Outreach Project te-
gen vecht. ‘Ach, ik begrijp het wel,’ 
zegt ze. ‘Als Zuid-Afrikanen bloggen 
dat ik mijn mond moet houden, om-
dat ik niet eens meer in Zuid-Afrika 
woon, vat ik dat niet persoonlijk op. 
Ik begrijp dat het frustrerend is voor 
mensen die in Zuid-Afrika wonen, 
waar niets verandert en het leven 
zwaar is, dat er iemand is die toegang 
heeft tot veel luxe en durft te praten 
over problemen die ze niet dagelijks 
hoeft te doorstaan. Ik ben niet dom, 
ik snap dat. Maar het weerhoudt me 
er niet van een mening te hebben.’
 Toevallig – of niet – was Theron 
vaker in Afrika dan in haar huis in 
Malibu de afgelopen jaren. ‘Ik heb 
veel geluk gehad wat dat betreft,’ zegt 
ze. ‘We hebben Mad Max in Nami-
bië geschoten, waar een groot deel van 
mijn familie vandaan komt. Ik heb er 
bijna een jaar gewoond voor de opna-
mes, en nu, twee jaar later, was ik er 
weer om met Sean een film te maken. 
Mijn zoon Jackson heeft meer tijd in 
Afrika doorgebracht dan in Amerika, 
en veel mijlpalen zijn in Zuid-Afrika 
gebeurd. De eerste keer dat hij ging 
zitten, zijn eerste stapjes… Het is raar; 
zonder dat ik het zo had bedoeld of 
gepland, heeft het universum bepaald 
dat hij al zo veel in dat land was dat 
zo’n groot deel van mij is. Dat is fijn.’ 
 Want ook al heeft Theron al op 
haar 16de haar geboorteland verlaten 
om modellenwerk in Milaan te doen 
en zit ze al sinds haar 19de in Holly-
wood, Zuid-Afrika voelt nog steeds 
als haar thuisland. ‘Er zijn elementen 
waar je nooit overheen groeit, denk ik. 
Ze wortelen in je en ook al woon je er 
niet meer, dat wil niet zeggen dat je 
er niet meer thuis bent. Ik zeg altijd 
dat mijn accent is veranderd, maar niet 
wie ik ben. Ik voel me erg verbonden 
met Zuid-Afrika – op een mooie, ge-
passioneerde en geïnspireerde manier, 
maar ook met frustratie en pijn. Ik be-
sef elke dag opnieuw dat er meer moet 
zijn dan alleen een maatschappelijke 
interesse in wat er gebeurt in dat land. 
Zuid-Afrika zit in mijn hart.’

Moeder worden
Zoontje Jackson heeft niet alleen zijn 
eerste stapjes in Zuid-Afrika gezet, 
hij is er ook geboren. Hij was negen 
dagen oud toen Theron hem in maart M
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