
Actrice Rifka Lodeizen is deze maand te zien in de 
film Tonio, als een moeder die haar net volwassen zoon 
verliest door een verkeersongeluk. Rifka, zelf moeder 
van twee dochters, vond het een zware rol. ‘Wat het 
moederschap je geeft aan liefde en hoe het je leven zin 
geeft, is nog grootser dan ik dacht.’ Over acteren en het 
leven, en wat die twee met elkaar te maken hebben. 
— interview maartje laterveer, fotografie paul bellaart

‘Tonio, dat kende ik wel. Voor mij was het 
dat boek dat heel veel mensen hadden 
gelezen, maar ik niet. De dood van je kind, 
dat is een plek die je als moeder altijd wilt 
vermijden, toch?’
 Desalniettemin speelt Rifka Lodeizen 
in haar nieuwste film Tonio een moeder 
die haar zoon verliest. ‘Een vriendin van 
mij had auditie gedaan en belde mij op,’ 
vertelt Lodeizen in Hotel de Hallen, vlak 
bij ‘het mooiste plein van Amsterdam’ waar 
ze woont. ‘Ze zei: maar Rif, dit is eigenlijk 
jouw rol.’ Paula van der Oest maakte de film 
naar het gelijknamige boek van schrijver  
A. F. Th. van der Heijden, wiens zoon Tonio 
in 2010 op 21-jarige leeftijd overleed aan de 
gevolgen van een auto-ongeluk. De film is 
zoals het boek: hartverscheurend en rauw. 
Het verhaal dat iedereen kent, maar dan 
gevat in beelden die je niet meer loslaten. 
Van de jonge Tonio die op zijn fiets door 
nachtelijk Amsterdam rijdt, niet wetende 
dat hij een paar seconden later zal worden 
geschept. Van zijn ouders, die een paar 

De films die eraan komen, zijn inderdaad 
ook niet bepaald de luchtigste: in Disap-
pearance speelt ze een vrouw die gehoord 
heeft dat ze ongeneeslijk ziek is en dat in 
Noorwegen aan haar moeder moet vertel-
len, met wie ze een slechte band heeft. 
En in La Holandesa een vrouw die geen 
kinderen kan krijgen en op reis gaat om 
te ontdekken dat ze ook vrouw kan zijn 
zonder moeder te worden (een rol die ze 
overnam van Halina Reijn). ‘Dit zijn wel 
de mooiste rollen natuurlijk. Ze kloppen 
voor mij. Dat moet ik wel hebben. Als ik 
geen emotioneel aanknopingspunt heb, 
dan ben ik nergens. Dan sta ik te stotteren, 
dan ben ik geen acteur meer, ik snap er 
dan niks van. Bij mij moet het emotioneel 
kloppen. Ik moet echt iets voelen, of iets 
vinden, mezelf iets afvragen. Maar ja, 
heftig zijn ze wel. Ik denk dat het ook een 
beetje over me heen hangt, of zo. Ik schijn 
iets zwaars uit te stralen, iets mysterieus.’
 In het echt valt dat alleszins mee. Alleen 
die oogopslag misschien, die indringende 
blik die het midden houdt tussen obser-
verend en afwachtend, die blijft een tikje 
mysterieus. Maar verder zit Lodeizen 
relaxed op de bank, casual in spijkerbroek 
met jasje, ze is vrolijk en lacht veel, vooral 
om zichzelf. Het leven lacht terug, zeker  
de laatste jaren. Ze heeft de ene mooie rol 
na de andere, heeft twee Gouden Kalveren 
op de schouw staan, is al jaren gelukkig  
met haar vriend, Caspar, die ze in kunste-

dagen later aan zijn ziekenhuisbed zitten en 
afscheid van hem moeten nemen. Van de 
drank, die ze in hun lijf gieten om het ver-
driet te verdoven. Van de liefde voor elkaar, 
die sterk genoeg blijkt om dit levensgrote 
verlies te dragen. ‘Ik ben trots op deze film. 
het is me in mijn ogen gelukt om de vrouw 
van de Grote Schrijver te spelen. Maar dit 
is wel mijn moeilijkste rol ooit.’

Mysterieuze oogopslag
Rifka Lodeizen is wel wat gewend aan 
moeilijke rollen. In de twintig jaar dat ze 
nu in het vak zit, speelde ze onder andere 
een suïcidale bedrogen echtgenote met 
maffiavader (in Overspel), een getrauma-
tiseerde vrouw op het Zeeuwse platteland 
(Kan door huid heen), een ongewenste stief-
moeder (Hemel) en de vriendin van een 
terminale kankerpatient (Simon). ‘Ik word 
alleen gebeld voor mensen die zelfmoord 
willen plegen of die kinderen verloren 
zijn,’ lacht ze. ‘Het wordt steeds erger.’ 

‘Het blijft 
moeilijk om iets 
levensecht te krijgen’

179 — Vogue Nederland178 — Vogue Nederland

‘Als ik geen 
emotioneel 

aanknopingspunt 
heb, dan ben ik 

nergens. Dan sta 
ik te stotteren, 

dan ben ik geen 
acteur meer’

Trenchcoat en overhemd, 
beide salle privée
Tas dior
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naarssociëteit De Kring ontmoette en met 
wie ze twee dochters kreeg, Pilar en Franca. 
Dat laatste was een droom die uitkwam. ‘Ik 
wist al vanaf mijn vijfde dat ik moeder wilde 
worden. Het was mijn grootste droom. En 
de realiteit is nog meer dan ik hoopte. Wat 
het moederschap je geeft aan liefde en hoe 
het je blik verruimt en hoe het je leven zin 
geeft en op alle andere gebieden is nog meer 
en nog grootser dan ik dacht. Natuurlijk, het 
is soms ook moeilijk. Mijn oudste dochter is 
nu 12 en die komt in de puberteit. Daar zie 
ik wel tegenop, want ik weet dat ze mij dan 
heel stom gaat vinden. Dat ben ik natuurlijk 
ook, maar ik wil niet dat ze dat ziet.’ Ze 
lacht. Meteen daarna wordt ze weer serieus. 
‘Daar heb ik wel moeite mee, merk ik. Dat je 
als moeder alles kan en wil en zal geven en 
dat je kind dan ineens zegt: mam, nu even 
niet, je stinkt mam, kun je effe…? Hoe ze je 
zomaar kan wegwuiven en hoe afgewezen je 
je dan voelt – dat vind ik wel heftig.’ 
 Ze weet waar ze het over heeft: zelf was 
de jonge Rifka een ‘ontzettende’ puber. 
Dat had allicht ook te maken met het feit 
dat haar ouders uit elkaar gingen rond haar 
dertiende. ‘Ik vond alle ruzies thuis heel 
vervelend,’ vertelt ze, ‘dus ik ging altijd 
naar een vriendin. Ik had in die tijd veel 
ruzie met mijn vader. Hij bepaalde opeens 
de regels, vond ik, en ik ging daar erg 
tegenin. Maar achteraf denk ik dat het wel 

goed is om je af te zetten. Ik heb me nooit 
eenzaam gevoeld, heb altijd het gevoel 
gehad dat ik deel was van een cluppie – 
met mijn broers en zus en ouders. Maar 
toen voelde ik me wel eenzaam, denk ik. 
Ik vond het ook zo stom waar ik vandaan 
kwam. Stomme ouders. Dat hoort erbij.’

Blootje
Rifka Lodeizen groeide als oudste van vier 
kinderen op in een kunstenaarsgezin. Dat 
klinkt romantisch, en dat was het in zeker 
opzicht ook. Onalledaags in elk geval. Haar 
vader was Frank Lodeizen, beeldend kun-
stenaar van de CoBrA-beweging, de naoor-
logse groep kunstenaars die zich afzette 
tegen alles wat burgerlijk was in Nederland. 
Geld was er nooit. Frank Lodeizen was een 
charmante womanizer die vijf keer trouwde, 
waarvan de laatste keer met de moeder van 
Rifka. ‘Mijn moeder was zijn grote liefde, 
maar hij keek nog steeds naar elke vrouw 
die voorbijkwam. Dat is best verwarrend 
voor een puberdochter – of nou ja, verwar-
rend is misschien een groot woord. Het was 
wie hij was. Maar misschien, bedenk ik nu 
ter plekke, vond ik het daarom wel verve-
lend om later zo bekeken te worden. Ik ging 
natuurlijk meteen in mijn blootje in alle 
Eddy Terstall-films spelen, maar eigenlijk 
vond ik dat helemaal niet fijn om daar zo 
mee te koop te moeten lopen. Dat soort 
aandacht van mannen, ik kon daar nooit zo 
van genieten. Ik vond dat altijd een beetje 
makkelijk, ze zagen niet wie ik was. Ik weet 
niet of het zo werkt, maar misschien heeft 
dat wel te maken met het feit dat mijn vader 
naar iedere vrouw keek die langsliep. Dat 
was ook een beetje willekeurig.’
 Drie jaar geleden overleed haar vader. ‘Hij 
was 81, het was goed, het was echt het einde 
van zijn leven,’ vertelt ze. ‘We waren er alle-
maal bij. Mijn moeder ook, ze waren nog 
altijd heel goed samen, ondanks de schei-
ding. We rolden zijn bed naar buiten, het 
was een mooie dag in mei, hij was niet bang 
of zo. Precies op het moment dat hij stierf, 
begon een duif te koeren. Het was mooi. 
Maar het was toch ook bizar om iemand 
te zien sterven. Een half jaar later keek ik 
naar de serie Newsroom, en daarin krijgt de 
hoofdrolspeler een telefoontje dat zijn vader 

is overleden. Opeens moest ik zo hard hui-
len. De meeste mensen horen dat hun vader 
is overleden; ik was er gewoon bij. Ik had 
het altijd heel mooi gemaakt in mijn hoofd, 
maar het was best heftig, eigenlijk. Je ziet 
iemands laatste adem en dat is niet mooi. 
Iemand zien doodgaan is echt niet leuk.’ 
Zeker niet als die iemand je vader is, met 
wie je innig verbonden bent. ‘Mijn vader en 
ik hadden een diepe band. Het was niet zo 
dat ik mijn ziel en zaligheid de hele tijd bij 
hem op tafel kon leggen en hij bij mij, maar 
er was een intense liefde tussen ons, zo heb 
ik het altijd ervaren. Dat was ook waar ik 
het meest last van had, in de maanden erna. 
Ik voelde een diep soort liefdesverdriet. Ik 
kan er nu weer inschieten.’ Ze haalt even 
adem. ‘Maar dat ga ik niet doen.’

Les in overleven
Zo los als haar vader leefde, zo ‘burgerlijk’ 
leeft ze nu zelf. ‘Anders dan hij leef ik wel 
met regels: ik heb nu eenmaal dit huwelijk, 
ik doe niet alles waar ik zin in heb, zoals hij. 
Hij liet zich niet zo veel opleggen. Hij heeft 
er natuurlijk ook een potje van gemaakt, 
maar hij stond gul in het leven. Als ik daar 
iets van heb geleerd, dan is het wel om te 
genieten van alles. Mijn vader kon heel 
goed in het moment zijn. Hij was altijd 
bezig met waar hij was, niet met gisteren of 
morgen. Het lukt me niet altijd – er zijn ook 
momenten waarop ik bezig ben met wat er 
morgen moet gebeuren of hoe het gister 
was. Maar dan probeer ik bewust terug te 
gaan naar nu. Dat heb ik van mijn vader. 
Hij was een overlever.’ Letterlijk: toen haar 
joodse vader een jongetje van 11 was, stond 
hij met zijn ouders en zusje Rifka op het 
perron om te worden afgevoerd naar een 
concentratiekamp. Terwijl zijn moeder de 
aandacht wist af te leiden van enkele Duit-
sers, zei zijn stiefvader: ‘Smeer ’m, Frank!’ 
Dat deed hij, en zo ontsnapte hij aan 
het noodlot dat zijn ouders en zusje wel 
wachtte. ‘Hij stierf precies op dezelfde dag 
als zijn moeder en zusje,’ vertelt zijn doch-
ter, ‘maar dan zeventig jaar later. Hij heeft 
gewoon zeventig jaar in blessuretijd geleefd. 
En er alles uit gehaald wat erin zat. Die 
energie, dat is een voorbeeld.’
 Zelf is ze zich bewust van het voorbeeld 

‘De meeste 
mensen horen 
dat hun vader is 
overleden; ik was 
er gewoon bij. Ik 
had het altijd heel 
mooi gemaakt 
in mijn hoofd, 
maar het was 
best heftig’

Hij (Chris Peters, alias Tonio 
in de film): T-shirt, pantalon 

salle privée,
ketting, sneakers (privébezit).

Zij: overhemd, pantalon 
salle privée,

sneakers (privébezit)



dat ze op haar beurt aan haar dochters 
geeft. ‘Ze groeien door mij onvermijdelijk 
met een bepaald soort vrouwbeeld op,’ zegt 
ze. ‘Hun moeder is actrice, die moet af en 
toe voor Vogue op de foto. Ik krijg natuurlijk 
veel aandacht, en zij daardoor ook. De kin-
deren uit hun klas vinden het spannend dat 
ik actrice ben. Mijn oudste dochter wil ook 
actrice worden. Iets in mij vindt dat natuur-
lijk leuk, ik vind het niet voor niets een inte-
ressant beroep. Ik zou mijn werk niet willen 
missen, ik word er absoluut gelukkig van. 
Ik zou het liefst de hele dag bezig zijn met 
hoe mensen in elkaar zitten, hoe mensen 
reageren op elkaar, hoe ze zich ontwikke-
len, wat dat zegt over mij of de liefde of het 
leven. Maar ja, het is een onzeker bestaan, 
en het gaat wel erg over uiterlijk.’ Niet dat 
ze dat laatste zelf als druk ervaart. ‘Maar ik 
ben me wel bewust van mijn uiterlijk. Ik zat 
met goede acteurs in de klas, maar ik was 
gewoon de knapste. Ja, dan kom je in elk 
geval bij film eerder aan bod. Dat is best 
oneerlijk. Aan de andere kant: dat is hoe 
film werkt.’ Ze denkt even na. ‘Gelukkig is 
er wel meer. Ik ben geen fotomodel. Als ik 
niet zou kunnen acteren, zou ik niet staan 
waar ik nu sta. Dat was ook altijd mijn 
angst: dat ik een soort eendagsvliegje was. 
Ah, dit vonden ze leuk, dacht ik dan, maar 
dat komt door die krullen.’

Volgende keer beter
Hoe maak ik mezelf klein. Als er een 
cursus voor bestond, had Rifka Lodeizen 
er kunnen lesgeven. Ze werd ontdekt door 
Eddy Terstall – bekend om zijn oog voor 
cultsterren – en gold vanaf haar eerste film  
Hufters en hofdames als natuurtalent. Haar 
ingetogen, intuïtieve stijl viel op. En toch 
had ze lange tijd het gevoel dat ze er niet 
goed genoeg in was. ‘Ik was altijd heel 
onzeker,’ bekent ze. ‘Ik snapte vaak niet wat 
mensen in mij zagen. Op het gebied van 
de liefde, in vriendschappen, maar ook als 
actrice – dan dacht ik: ja maar, waarom wil 
je mij dan? Dat gaat nu wel beter, maar nog 
altijd denk ik bij ieder nieuw project dat ik 
ga doen: o shit, nu komen ze erachter. Of 
nu zullen ze wel denken: ‘Nu komt Rifka 
het allemaal even goed maken’, maar het 
blijft moeilijk, om iets levensecht te krijgen.’ 

uitwerken. Je moet ze zo construeren dat ze 
mogelijk zijn. Dat ze iets missen, zodat je ze 
een verhaal in kunt sturen waar ze dan als 
heel mens uitkomen. Dat is drama. Ik vind 
het ontzettend leuk om te doen, het is een 
wereld die opengaat. Een soort tweede fase 
in mijn carrière, iets wat ik naast het acteren 
kan doen, zodat ik hopelijk alleen nog maar 
de mooie rollen hoef aan te nemen. Het 
leuke aan scenarioschrijven is dat ik aan het 
roer sta. Mijn rollen heb ik niet te kiezen, 
maar dit wel. Ik kan boodschappen de 
wereld in sturen. Verpakt in een verhaaltje.’
 Van haar eerste scenario is al een korte 
film gemaakt, die op het Nederlands Film 
Festival in première gaat. ‘Het gaat over hoe 
je contact maakt, in een notendop gezegd. 
Over een demente oude vrouw en een man 
die elkaar tegenkomen in de tram, en hoe 
zij hem beïnvloedt in zijn leven. Sinds mijn 
vader in het verpleeghuis zat, ben ik gefas-
cineerd door oude mensen, want zij weten 
eigenlijk hoe het zit in het leven. Maar ze 
staan zo buiten de maatschappij. We ren-
nen aan ze voorbij. Zoals we ook vaak aan 
onze naasten voorbijrennen. Ik heb weleens 
gelezen in een onderzoek wat nou het 
belangrijkst is in je leven: dat is contact met 
de mensen om je heen. Echt contact, daar 
gaat het om.’ Ze kijkt op, haar indringende 
blik vermengt zich met een glimlach. ‘Het 
gaat uiteindelijk helemaal niet om werk.’ —
Tonio, vanaf 13 oktober in de bioscoop.

Dat lukt haar niet altijd, vindt ze zelf als 
ze haar films terugkijkt. Want dat doet 
ze, en dan vindt ze van alles van zichzelf. 
‘Soms kan ik een scène wel even zien voor 
wat hij is. Maar ja, ik vind op veel fronten 
dingen van mezelf. Dat mijn haar stom 
zit – natuurlijk, ik ben ook maar een mens. 
Maar ik kijk vooral of ik het goed speel. Of 
het klopt. Soms denk ik: raak. En dan: mis, 
mis, mis. Ik ben streng voor mezelf. Maar 
ik denk ook: niets meer aan te doen. Dat 
ben ik inmiddels wel gewend. Je moet het 
meteen accepteren, denken: jammer dan, 
volgende keer beter.’
 En die keren werden beter, zoveel beter 
dat ze inmiddels die twee Gouden Kalve-
ren op de schouw heeft: een voor haar rol 
in Kan door huid heen (2007) en een voor 
haar rol van Elsie in Overspel (2012). ‘Als 
ik nu kijk naar films van vroeger, dan zie ik 
dat ik geen idee had van wat ik zei. Ik had 
de zinnen gewoon uit mijn hoofd geleerd 
en zei ze op met de juiste intonatie. Ik zie 
nu dat het niet echt is. In Kan door huid 
heen had ik voor het eerst een dragende rol 
en draaide het niet om dialogen. Ik speelde 
scènes van een vrouw die wakker wordt, 
opstaat, iets te eten maakt, zonder iets te 
zeggen. Gewoon: zijn. Toen mensen tegen 
me zeiden dat het goed was, dacht ik: ooo, 
maar dát willen jullie? Had dat dan tien 
jaar eerder gezegd. Dat kan ik wel. Dat 
was heel leuk om te ontdekken. En dan 
dat Gouden Kalf, ja, dat gaf me helemaal 
het vertrouwen dat ik het wel kon. Dat was 
een mijlpaal. Er ging een wereld voor me 
open. Ik kreeg veel werk daarna en het 
werd alleen maar fantastisch.’ 

Eigen scenario
Nu moeten we vooral niet denken dat haar 
leven alleen maar fantastisch is. Ze buigt 
voorover naar de dictafoon om het maar 
eens te benadrukken: ‘Dat is het niet.’ Sinds 
kort heeft ze wel weer een mijlpaal gepas-
seerd. ‘Ik heb vorige week mijn diploma 
Scenario gekregen,’ vertelt ze. ‘Na twee jaar 
aan de Scriptacademy. Een fijne opleiding. 
Moeilijk ook. Ik dacht in het begin: nou, je 
weet het verhaal, dan schrijf je gewoon de 
dialoog. Maar zo simpel is het niet. Je moet 
alle nuances van je personages kennen en 
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‘Het leuke aan 
scenarioschrijven 
is dat ik aan het 
roer sta. Mijn 
rollen heb ik niet 
te kiezen, maar 
dit wel. Ik kan 
boodschappen de 
wereld in sturen’
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